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"Învierea lui Hristos.Arătările Mântuitorului.Porunca botezului. 

 

1.După ce a trecut sâmbăta,când se lumina de ziua întâi a săptămânii (Duminica),au venit Maria Magdalena şi cealaltă 

Marie,ca să vadă mormântul.2.Şi iată s-a făcut cutremur mare,că îngerul Domnului,coborând din cer şi venind,a prăvălit 

piatra şi şedea deasupra ei.3.Şi înfăţişarea lui eera ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada.4.Şi de frica lui s-au 

cutremurat cei ce păzeau şi s-au făcut ca morţi.5.Iar îngerul ,răspunzând,a zis femeilor :Nu vă temeţi,că ştiu că pe Iisus 

cel răstignit îl căutaţi.6.Nu este aici ; căci S-a sculat precum a zis ; veniţi de vedeţi locul unde a zăcut.7.Şi degrabă 

mergând,spuneţi ucenicilor Lui că S-a sculat din morţi şi iată va merge înaintea vostră în Galileea ; acolo Îl veţi 

vedea.Iată v-am spus vouă.8.Iar plecând ele în grabă de la mormânt,cu frică şi cu bucurie mare au alergat să vestească 

ucenicilor Lui.9.Dar când mergeau ele să vestească ucenicilor,iată Iisus le-a întâmpinat,zicând : Bucuraţi-vă ! Iar 

ele,apropiindu-se,au cuprins picioarele Lui şi I s-au închinat.10.Atunci Iisus le-a zis : Nu vă temeţi.Duceţi-vă şi vestiţi 

fraţilor Mei,ca să meargă în Galileea,şi acolo mă vor vedea.11.Şi plecând ele,iată unii din strajă,venind în cetate,au 

vestit arhiereilor toate cele întâmplate.12.Şi,adunându-se ei împreună cu bătrânii şi ţinând sfat,au dat bani mulţi 

ostaşilor.13.Zicând : Spuneţi că ucenicii Lui ,venind noaptea,L-au furat,pe când noi dormeam ; 14.Şi de se va auzi 

aceasta la dregătorul,noi îl vom îndupleca şi pe voi fără grijă vă vom face.15.Iar ei,luând arginţii,au făcut precum au fost 

învăţaţi.Şi s-a răspândit cuvântul acesta între iudei ,până în ziua de azi.16.Iar cei unsprezece ucenici au mers în 

Galileea,la muntele unde le poruncise lor Iisus.17.Şi văzându-L,I s-au închinat,ei care se îndoiseră.18.Şi apropiindu-Se 

Iisus,le-a vorbit lor,zicând : Datu-Mi-s-a toată puterea ,în cer şi pe pământ.19.Drept aceea,mergând,învăţaţi toate 

neamurile,botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,20.Învăţându-le să păzească toate câte v-am 

poruncit vouă,şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele,până la sfărşitul veacului.Amin. " Hristos a Înviat! 
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“LECŢIILE” LUI HRISTOS DE 

PE CRUCE, PAŞTELE  - ŞI 

ADEVĂRUL NEAMULUI 

ROMÂNESC 

 …Duhovnicul meu din tinereţe (Dumnezeu să-i ierte şi odihnească sufletul! – căci, de mult, a pornit-o spre Cerurile 

Luminii!) mi-a grăit, mereu, după fiece împărtăşire din Trupul şi Sângele Lui Hristos-Mântuitorul Lumii: “Să ţii minte, 

fiule, că Paştele, pentru noi, ortodocşii, este cea mai luminată sărbătoare!” 

…Şi, pentru că mie, atunci, mai multă plăcere îmi făcea Crăciunul cel cu daruri surprinzătoare, întru bucurie – mi-a 

explicat: “Paştele nu e mâncare şi băutură, ci Paştele este Minunea Învierii, a Mântuirii Duhului nostru!” Încă nu 

apăruseră (în acei ani depărtaţi...), cum au apărut azi, prin magazinele “burduşite” de marfă scumpă şi proastă - iepuraşii 

de ciocolată şi reclamele licărind turbate, mai să-ţi scoată ochii… 

…Mai târziu, intrând prin mânăstiri, mulţi dintre preasfinţiţii călugări mi-au explicat că Paştele nu ar trebui să 

însemneze nici masacrul apocaliptic al mieilor…  

…Tot bătrânul meu duhovnic de tinereţe mi-a lămurit şi cele şapte “lecţii” de pe Cruce, ale Lui Hristos, pentru 

umanitatea cosmic-divină: 

1-întâi: “Părinte, iartă-i, că nu ştiu ce fac!” (Luca, 23/34) – era (şi rămâne!) semnalul pentru cei care coboară în 

comoditatea de Duh a ascultării (oarbe!) a unor comenzi cezarice, fără să-şi exercite Libertatea Discernământului, pe 

care Dumnezeu i-a dat-o, încă din Rai, Omului/Întâiului Adam…; 

2-apoi: “Iisus, văzând pe mama Sa şi pe ucenicul pe care îl iubea (n.mea: pe Ioan, adus, cam în silă, de Maria Cea 

Pururea Fecioară şi de Maria din Magdala – pentru că, ştiind latineşte, se putea înţelege cu legionarii romani, care  

  - Trebuie să spunem însă, de la început, că, şi la sat, şi la oraş, Biserica de Zid (instituţională), iar nu Biserica lui Hristos - perpetuează, în mod ciudat (şi deloc 

spre cinstea ei!), pe lângă tradiţiile autentice, închinate Paştelui-Învierii – şi tradiţii false, tradiţii care nu ţin nici măcar de păgânismul tracic! Paştele n-are, 

nici în clin şi mânecă, ceva cu mâncarea şi băutura!!! Paştele este, exclusiv, bucurie spirituală!!! N-are nimic de-a face cu PÂNTECELE!!! Aminteam, în 

articolul nostru, din numărul dublu (9-10), din aprilie 2003, al revistei CONTRAATAC: Nu-l confundaţi pe Hristos cu abatorul!, că măcelărirea mieilor, de 

Paşte, este o crimă oribilă, un păcat strigător la cer şi, totodată, unul contra Sfântului Duh (păcat de care “păstorii turmei”-clerul, dacă nu neapărat stimulator, 

măcar un complice asiduu! – va avea de dat seamă, din greu, pe cealaltă lume!!!) – păcat prin care Hristos este răstignit, de lăcomia pântecelui nostru – practic, 

la infinit! Şi demonstram că obiceiul păgân al “sacrificării” (de fapt, MĂCELĂRIRII!!!) mielului, de Paştele-Pesahul evreiesc, precum şi cel, tot atât de păgân, 

al “sacrificării” (de fapt, MĂCELĂRIRII!!!) porcilor, de Crăciun (când se naşte Mântuitorul Lumii!!!) - ţin de cu totul alte zone de spiritualitate, decât de 

cea creştin-românească, şi trimit la demoni, iar nu la Dumnezeu-Hristos: 

a-porcii, de Crăciun, sunt masacraţi, ca “restanţă” a păgânilor greci şi romani (saturnaliile…), care se închinau, astfel, lui Chronos-Saturn, iar 

b-mieii masacraţi de Paşte sunt “restanţă” a primitivilor evrei, închinători lui Yahweh-Adonai cel veterotestamentar – dar şi “restanţă” de la păgânismul grecesc! 

Leviticul ebraic menţionează, pentru sărbătoarea Ispăşirii, sacrificiul unuia din doi ţapi de jertfă – în urma operaţiei de MAGIE SIMPATETICĂ: ţapul ispăşitor, 

ţinut la uşa Tabernacolului, era atins de toţi membrii comunităţii, apoi, fie înjunghiat, fie alungat în deşert, fie aruncat într-o prăpastie. Dar, într-o primă fază a 

mozaismului, ţapul ispăşitor (înlocuit, în timp,cu mielul!!!) era JERTFĂ CĂTRE DEMONUL AZAZEL (DEMONUL DEŞERTULUI!! - cf. Leviticul, 16, 5-

10. Aceeaşi menţiune, privind infernalitatea sacrificiului sângeros – de data aceasta, strict al mielului – e făcută şi în legătură cu sărbătorile dionysiace, ale 

grecilor: “Ei (închinătorii lui Dionysos) aruncau, în hău, un miel, pentru a-l domoli pe Pylaochos, paznicul porţilor infernale” (cf. Séchan Louis şi Pierre 
Leveque, LES GRANDES DIVINITÉS DE LA GRÈCE, Paris, 1966). 

Ierarhii vechi ai Bisericii Creştine, mult mai atenţi la autenticitatea creştin-religioasă decât cei de azi, mult mai silitori în a calma furia “restanţelor” păgâne din 

mentalul popular, şi mult mai puţin dispuşi a ceda DEMAGOGIEI BURŢII POPORULUI (îndemnând şi arătând, ferm, spre Spirit-Duh!!!), exasperaţi de 

rezultatele strict culinare şi de măcel, ale identificării lui Hristos cu mielul – AU INTERZIS, ÎN ANUL 692, LA CONCILIUL DE LA 

CONSTANTINOPOL, CA ARTA CREŞTINĂ SĂ-L MAI REPREZINTE PE HRISTOS CU CHIP DE MIEL, SAU ÎNCONJURAT DE SOARE ŞI 

LUNĂ, CI DOAR CU ASPECT OMENESC!!!…Dar de atunci au trecut cam mulţi ani, şi oamenii Bisericii (deh, oameni şi ei…) au căzut la pace, se 

pare, cu demonii Pântecelui…Şi astfel, măcelul oribil al mieilor continuă, într-o veselie tembelă şi terifiant-criminală – sporind astronomic păcatele 

noastre, în loc să ne apropie, prin Paşte, de Mântuire… - cf. revistacontraatac.wordpress.com – nr. 20. 

Prof. dr.  
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păzeau, pe Golgota, cele trei cruci…şi să pună o vorbă bună, ca femeile să se poată apropia de Răstignit!) - stând acolo, 

a zis mamei Sale: <<Femeie, iată fiul tău!>> Apoi, a zis ucenicului: <<Iată mama ta!>>” (Ioan, 19/26-27); prin 

Sfântul Apostol Ioan, noi TOŢI am devenit fiii, întru Duh, ai Mamei Cosmice…şi, deci, fraţii Săi, ai Lui Hristos! 

3-“După aceasta, Iisus ştiind că toate s-au săvârşit, ca să se plinească Scriptura, a zis: <<Mi-e sete!>> Şi era acolo 

un vas plin cu oţet. Iară ostaşii umplând un burete cu oţet şi puindu-l într-o vargă de isop, l-a dus la gura Lui”. Ca 

unul care ştiu, după operaţie, cât de “tăietor” de sete este oţetul (cu care mi se tamponau buzele), am înţeles bine că 

sărmanii păgâni nu  fuseseră sadici, cum se mai interpretează, pe ici, pe colo, şi azi… - … ci chiar miloşi, în felul lor 

grosolan, rudimentar…Dar nu pricepuseră ceea ce, peste ani, Vasile Voiculescu al nostru, în poemul În Grădina 

Ghetsimani, a tălmăcit ca fiind setea de sufletele noastre, pe care voia să le preia ÎN TOTALITATE, astfel luând asupra 

Sa şi TOATE păcatele omenirii (de aceea, la Mânăstirea Zamfira, Nicolae Grigorescu pictează, pe un perete, un Hristos 

Alb/Luminat-tot-anul, iar pe alt perete, un Hristos-Negru/Întunecat-tot-anul!), pentru a le mântui pe TOATE! 

… “Şi-o sete uriaşă sta sufletul să-i rupă... 

Dar nu voia s-atingă infama băutură” – …de fapt, Iisus-omul refuza, pe când Hristos-Dumnezeu îşi împlinea, “cu 

asupra de măsură”, Misiunea Cosmic-Soteriologică! 

 

4-…lui Dismas, Tâlharul (de fapt, zelotul lui Barabas!)-de-Dreapta, care (SINGURUL DIN UNIVERS!) îi 

recunoaşte DUMNEZEIREA PURĂ, deci cu efecte SOTERIOLOGICE CLARE (pocăindu-se, din străfundul durerii şi, 

deci, al INIMII sale!  - şi-l mustră pe Hestas, Tâlharul-din-Stânga: “Nu te temi tu de Dumnezeu, că în aceeaşi osândă 

eşti? Dar noi după dreptate suntem osândiţi, căci primim cele cuvenite după faptele noastre, iar ACESTA nimic nu a 

făcut!” – Luca, 23/40-41…în acele clipe în care, şi Hristosul, şi ticălosul pocăit, se chinuiau SUPREM, în ceasul morţii 

– iar apostolii, afară de Ioan, se ascundeau pe sub pământ, precum şobolanii!): “Pomeneşte-mă, Doamne, când vei veni 

întru împărăţia Ta!” (Luca, 23/42) – Mântuitorul Hristos îi zice, cu ultimele puteri: “Adevărul îţi grăiesc: astăzi vei fi 

cu mine în rai!” (Luca, 24/43). 

Vă daţi seama ce lecţie adâncă a dat Hristosul, în aceste momente cumplite? “Orice vei fi făcut în viaţa asta trecătoare 

(n.mea: în timpul încercării, pe care-l numim “istoric”!), dacă te pocăieşti, fie şi cu braţele faptei/făptuirii blocate, fie şi 

cu picioarele acţiunii străpunse – DAR CU LIMBA TRADUCÂND SUFLETUL, SMERIT DIN RĂDĂCINI! - 

…Dumnezeu este atât de incredibil iubitor de făpturile sale, de Capodopera Zilei a Şasea, în primul rând, încât 

ŞTERGE TOT ÎNTUNERICUL DIN FIINŢA TA, pentru El şi întru El suferitoare, până la zdrenţuirea ultimă a 

trupului cu care ai împlinit, cândva (n.mea: într-un timp pe care El îl “uită”, pentru a-ţi “uita” păcatele istoricei tale 

fiinţe de rele îndemnuri, de la Satana venite!), păcatul…ŞI TE RESTAUREAZĂ/INSTAUREAZĂ ÎNTRU 

ADEVĂRATUL TĂU SĂLAŞ- RAIUL!”  

5-Urmau acele enigmatice vorbe, pe care le menţionează Marcu (15/34): “<<Eloi, Eloi, lamma sabachtani?>> Adică: 

<<Dumnezeul/Stăpânul meu, Dumnezeul/Stăpânul meu, pentru ce m-ai lăsat/părăsit?>>” 

Cât de controversate au rămas, până în zilele noastre, aceste vorbe, de o nemaipomenită vehemenţă a durerii hristice! 

Iată cum le tălmăceşte, un creştin-scriitor, de azi : „Foarte simplu, noi ştim că Dumnezeu este sfânt şi că El urăşte 

păcatul. Chiar urăşte păcatul, mai mult decât noi ne putem imagina. In acele momente, pe cruce, Isus duce povara 

tuturor păcatelor noastre. Vă daţi seama că El avea pe umerii lui miliarde de miliarde de miliarde.... de păcate? 

 

Am putea spune, în ghilimele, că, în acele momente, Isus a fost "cel mai păcătos om din istorie", pentru ca avea pe 

umeri Săi, păcatele mele şi ale tale şi ale TUTUROR oamenilor. Putea un Dumnezeu sfânt să fie lângă un păcătos? 

 

Asta ar putea explica de ce Dumnezeu l-a părăsit, dar de ce a strigat şi a permis şi celorlalţi să afle asta? 

Toata viaţa Lui, a trăit alături de Tatăl. De când s-a născut în iesle, până ce a ajuns sus pe cruce, Isus a fost mereu 

în prezenţa Tatălui. Noi nu ne putem imagina ce gol imens a simţit El pe cruce, în acele clipe, pe lânga durerea 

insuportabilă, pricinuită de biciuire şi răstignire. Astfel, prin faptul că El a strigat, în auzul tuturor, avem încă pildă,  

prin care putem vedea cât de mult urăşte Dumnezeu păcatul.  
 

In concluzie, Isus a spus aceste cuvinte, pentru că realmente era părăsit de Dumnezeu şi pentru ca noi să înţelegem, 

o dată pentru totdeauna, cât de mult urăşte Dumnezeu păcatul. Nu există păcat mai mic, sau păcat mai mare, există  

2 - Limba aramaică este o limbă aproape moartă, vorbită în special în Antichitate. Câteva capitole din cărț ile lui Ezra (4:8 – 6:18; 7:12-26) ș i Daniel (2:4 – 

7:28), un verset din cartea lui Ieremia (10:11) ș i un cuvânt din Geneză (31:47) sunt scrise în aramaică ș i nu în vechea ebraică, ca de altfel ș i Gamara, o 

parte din Talmud. Aramaica se înrudeș te cu ebraica aș a cum spaniola se aseamană cu portugheza. Diferenț ele dintre aramaică ș i ebraică sunt mai mari 

decât acelea dintre dialecte; de aceea cele două sunt privite ca două limbi distinct – cf. Wikipedia. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Antichitate
http://ro.wikipedia.org/wiki/Talmud
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păcat şi atât. Mai mult decat atât, această afirmaţie ne arată dragostea imensă pe care Dumnezeu ne-o poartă. El a 

îngăduit ca Fiul Său să poarte păcatele noastre, să moară în chinuri,  pentru a le spăla chiar cu sângele Său, totul ca 

noi să putem să ne împăcăm cu Dumnezeu” – cf. dumnezeuestedragoste.blogspot.com, art. “Eli, Eli, lama 

sabachtani?”, din  24 Feb 2009 – şi ce fel de comentarii se fac, pe forum: “Explicaţia aceasta pur şi simplu este 

fantezistă. Acele cuvinte dovedesc cât se poate de clar ZDRUNCINAREA CREDINŢEI LUI IISUS”, dar şi: “Cea mai 

puternica frază spusă de Iisus, pentru oamenii deznădăjduiţi…” 

…Ce grea se dovedeşte, precum vedeţi, Doctrina Sfintei Treimi! Se uită că Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh… “una sunt”!!! 

…Iată cum mi-a tălmăcit duhovnicul meu de tinereţe, atunci, cu zeci de ani în urmă, aceste vorbe, strigate în aramaică 

(pentru a se adresa, astfel, TUTUROR TIMPURILOR UMANITĂŢII!), de Mântuitorul Hristos: “Fiule, tu ştii că Tatăl, 

Fiul şi Sfântul Duh sunt cele trei ipostazuri ale Lui Dumnezeu. Deci, Tatăl nu putea să-şi părăsească Fiul, pentru 

că…PE SINE S-AR FI PĂRĂSIT! – ceea ce, cum singur îţi dai seama, este absurd! Atunci, Dumnezeu este 

absurd…sau omul este absurd? Vei zice, şi bine vei face, că omul este absurd. Atunci, ne întrebăm, din moment ce 

TOATE cele şapte lecţii ale Mântuitorului, pe Sfânta Cruce a Mântuirii, sunt lecţii pentru om, iar nu 

pentru…Dumnezeu: cui se adresează Hristos – cu aceste vorbe ale înstrăinării Sfintei Treimi… – se adresează 

omului, sau se adresează Lui Dumnezeu? Fireşte, zic eu, că Hristos se adresează omului – pentru că Dumnezeu-

Tatăl şi Dumnezeu-Fiul nu se puteau părăsi, unul pe altul, pentru simplul motiv că erau ACELAŞI DUMNEZEU! 

Şi atunci, care este mesajul Lui Hristos-Dumnezeu (UNA cu Tatăl şi cu Sfântul Duh!), către om? Păi, eu zic că ar fi 

acesta: <<Omule, te cunosc, întru toată adâncimea şi diversitatea păcatelor tale, cunosc, deci, ispitirile Satanei, cât 

de departe de Dumnezeu te duc. Dar, tocmai pentru că Eu, Hristos, Dumnezeu-Cel-Întrupat, ţi-am cunoscut chiar 

mai îndeaproape decât tine, păcatele şi ispitirile tale, Eu te înţeleg, ÎŢI ÎNŢELEG ABSURDUL: ajungi cu nebunia 

păcatului tău să te depărtezi de Dumnezeu, atât de mult, încât fie te simţi părăsit şi de neîntors pe Calea cea Dreaptă, 

fie chiar te dedai păcatului lui Iuda Iscarioteanul – deznădăjduirea! Eu îţi spun, şi nu de oriunde, ci chiar din Vârful 

Fiinţării Lumii, de pe Golgota, de pe Crucea înfiptă, cu capătul de jos, în ţeasta Întâiului Adam: Dumnezeu nu 

pretinde de la tine imposibilul, niciodată! Dumnezeu îşi înţelege şi-şi iubeşte Creaţia, oricât de mult ai striga tu 

împotriva acestei iubiri şi ai contesta-o şi te-ai teme că nu există! Omenire-a-Omului, ştiu că Satana te va îndemna, 

şi de acum încolo, ca şi până acum, la multe şi grele păcate – DAR DUMNEZEU ŞTIE CĂ NU ESTE POSIBILĂ 

CĂLIREA DUHULUI UMANO-DIVIN, DECÂT PRIN ÎNFRUNTAREA PĂCATELOR/DEMONILOR, DAR ŞI  

SLĂBICIUNILOR OMENEŞTI, DIN EXPRESIA PĂCATELOR! Dacă tu vei săvârşi TOATE păcatele Lumii, până 

şi pe cel al RESPINGERII CREATORULUI TĂU! - …dar nu vei stărui, înverşunat, până la capăt, în această 

greţoasă nebunie a păcatului <<îndepărtării>>, spre care te impinge Satana, ci, ÎN ULTIMA CLIPĂ, te vei întoarce, 

cu faţa plină de lumina nădăjduirii şi cu sufletul umilit şi prăbuşit de ruşinea păcatului, Dumnezeu te va ierta! - tot 

aşa cum l-a iertat şi pe criminalul Dismas, care, în ultima lui clipă de luciditate, M-a recunoscut şi s-a luminat de 

Nădejdea Ultimă, cea în Dumnezeirea Mea…da, l-am iertat DEPLIN, FIRESC! - CA PE PROPRIUL MEU 

COPIL/CREAŢIE/CREATURĂ: Eu-Fiul, dimpreună cu Eu-Tatăl, dimpreună cu Eu-Sfântul Duh…care UNA 

SUNTEM!!! >>”. 

…Mi s-a părut a fi cea mai de bun-simţ şi cea mai pilduitoare şi mai umano-dumnezeiască interpretare a (aparent!) 

“crâncenelor” (sau…”puternicelor”!) vorbe ale lui Hristos, după care Acesta, 6-…pentru a da, până la capăt, Modelul 

pentru Omul/Făptura Umano-Divină a Zilei-a-Şasea, a rostit, cu împăcare şi nesfârşită blândeţe, vorbele “predării”, 

ultime şi deplin-triumfale, către Dumnezeu (marcând, astfel, înfrângerea definitivă a Satanei-Marele Iluzionist al Crimei 

Deznădăjduirii!): “Părinte, în mâinile Tale îmi dau duhul/îmi încredinţez duhul Meu!” 

7-Iar ultima vorbă/”lecţie” hristică, de pe Cruce: “Săvârşitu-s-a!” (Ioan, 19/30) este, prin Taina ei Cosmic-Încifrată, de-

a dreptul zguduitoare: “Mi-am împlinit misiunea de a descătuşa Duhul Umano-Divin! Din acest moment, va începe, 

majestuos şi la nivelul întregului univers al Fiinţei Umano-Divine (trecute, prezente şi viitoare), Procesul Mântuirii! 

NESTĂVILIT, FĂRĂ OPRIRE, PÂNĂ LA TRONUL JUDECĂŢII DE APOI!”  

…Până şi scepticii “oameni de ştiinţă”-fizicieni – mărturisesc că au văzut, în jurul pământului, acea aură/”halou” de 

Lumină Dumnezeiască, urmare a ţâşnirii Apei din Rana Inimii Hristice (sângele s-a pogorât peste “ţeasta” Primului 

Adam!) – prin care, peste timpuri şi vreri meschin-umane (expresii ale degenerării spirituale umane, pervertite, parţial, 

de “frecventarea colţului/<<clubului>> cu ispite”, al Satanei!), se împlineşte destinul Făpturii UMANO-DIVINE: 

MÂNTUIREA!!! 
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…Deci, în definitiv, ce este PAŞTELE? Este veşnica reamintire, către om (din partea Lui Dumnezeu!), a Învierii. Cu 

Duh şi Trup, deopotrivă (pentru că şi Trupul va fi judecat, la Supremul Tron Cosmic, pentru cât s-a supus şi cât s-a 

împotrivit poruncilor Duhului Curăţeniei – şi cât a păstrat şi cât n-a păstrat, prin făptuire externă, Puritatea de Duh, 

Puritatea Cea Dinlăuntrul Omului, acolo unde vine, pe neaşteptate, MIRELE-HRISTOS!). Şi ce înseamnă Lumina 

Minunată  a Învierii? Trebuie să aflăm, ori măcar “să pipăim” această Taină Dumnezeiască – pentru a nu ne prăbuşi, azi, 

în vremurile Beznelor celor mai dese şi al Dansului Satanei, peste Lume – în prăpastia DEZNĂDĂJDUIRII, 

NEPĂSĂRII EGOISTE ŞI EGOTISTE…A LEHAMITEI VINOVATE, PRIN PASIVITATE (complice!) FAŢĂ DE 

CEL RĂU!!! 

…Pentru a nu ne pierde omenia din noi şi pentru a nu ne rătăci de SUPRA-FIINŢA NOASTRĂ NAŢIONALĂ – de 

popor şi de NEAM!!! Căci, la Tronul Judecăţii din Urmă şi Desăvârşite: “…iată o  mulţime mare de oameni, pe care 

nimeni n-ar fi putut-o număra, din toate seminţiile şi neamurile, şi din toate popoarele şi limbile (s.mea) – mulţime 

care stătea înaintea tronului şi înaintea Mielului, în haine albe şi cu ramuri de finic în mâinile lor. Aceştia strigau 

cu glas mare şi ziceau: <<Mântuirea este a Dumnezeului nostru care şade pe tron şi a Mielului!>>” (Apocalipsa, 

7/9). Iată  cum se zice CLAR că SEMINŢIILE şi NEAMURILE şi POPOARELE şi LIMBILE sunt entităţi 

dumnezeieşti (iar nu invenţii de-ale…”turbaţilor de naţionalişti!”) – oricât s-ar da peste cap să demonstreze contrariul 

toate…”UNIUNILE” masonice – şi, mai ales, peste toate strădaniile masonilor lumii, de a amesteca, într-un spurcat 

Babilon, toate neamurile şi a strica, satanic, toate limbile (cu excepţia celei maghiaro-udemeriste, poate…). Priviţi cum 

…nu mai avem la ce şi pe  cine privi, la fotbal, unde la formaţia C.F. R.-Cluj, într-o vreme, NU MAI EXISTA UN 

SINGUR ROMÂN, “DE SĂMÂNŢĂ”, MĂCAR… - nu mai zic de “alde” F.C. Barcelona, Bayern-München, 

Olympique Marseille, Chelsea Londra, Arsenal Londra etc. etc. (excepţie nu fac decât bravele echipe ale 

BASCILOR!!! – …fraţi traci, de-ai noştri, dar mult mai înţelepţi şi stabili decât noi, întru Divina Tradiţie!!!). Şi uitaţi-

vă cum corcesc rasele şi seminţiile, “fraţii” ucigaşi ai Franc-Masoneriei…şi vor să şteargă toate hotarele dintre minţi, 

religii (“ecumenismul” peste fire, cu de-a sila, în forme …“poruncite de la centru”!) şi dintre neamuri şi seminţii… 

 

 

 



 

11                                          Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 4(6), Aprilie 2012 

 

“VADE RETRO, SATANAS!!!” 

…Frumos şi adânc grăieşte (cum niciun teolog creştin n-a făcut-o şi, din păcate, nici nu se străduieşte a o mai face, azi!), 

despre ÎNVIERE, Părintele Dumitru Stăniloae: “Învierea Domnului este evenimentul fără pereche, în istoria lumii. 

Importanţa ei întrece absolut tot ce se întâmplă şi se poate întâmpla în univers. (…) Creaţia dă posibilitatea istoriei, 

Învierea o arată ca insuficientă, ca stadiu ce trebuie să dispară şi să fie înlocuit cu forma cea perfectă şi definitivă a 

existenţei. Învierea arată istoria ca un provizorat, în tensiune spre eschatology. În Înviere se manifestă 

nemulţumirea Lui Dumnezeu cu istoria. O nemulţumire de care suntem, şi noi, pătrunşi. Dacă Învierea ar fi fost un 

fapt istoric, încadrat perfect în cauza şi efectul ei, în istorie, atunci ea nu ne-ar arăta ceva peste istorie, ci ne-ar 

confirma existenţa istorică drept existenţă ultimă. Numai prin faptul  că Învierea atrage cu forţă metaistorică, ceva 

din istorie – în altă orbită de existenţă! – arată spre un viitor altfel decât istoric. Învierea are un lucru cu istoria, dar 

nu pentru a o confirma, ca singură realitate – CI PENTRU A O JUDECA, A O ARĂTA ÎN CRIZA DE CARE 

SUFERĂ ŞI PENTRU A SE MILOSTIVI DE EA! (…) 

Prin Înviere, El scoate lumea din starea bolnavă în care s-a rostogolit, înălţând-o la o stare a cărei bogăţie, 

plenitudine şi fericire nici nu ne-o putem închipui, aşa cum nu-şi poate închipui omul mereu bolnav starea de 

perfectă sănătate. Dacă prin păcat s-a introdus în viaţă, de la Dumnezeu, boala radical – prin Înviere, această  boală 

este eliminată. E de crezut că, fără căderea în păcat, n-ar fi intervenit Învierea, aşa cum, peste tot, n-ar fi avut loc 

întruparea Fiului Lui Dumnezeu. 

În Iisus Hristos, viaţa cea nouă, eshatologică, e realizată. El este începătura pentru toţi care cred în Învierea Lui, 

pentru întregul univers, care, actualmente, boleşte. Viaţa cea nouă nu este numai promisiune, ci este realizată, 

prezentă. Noi trăim mai departe în istorie, dar cu ochii credinţei şi ai nădăjduirii spre El, spre viaţa cea adevărată, 

deplină, ultimă şi fără de moarte. 

Când zicem, cu credinţă: <<Hristos a înviat!>> – afirmăm implicit: <<NOI TOŢI AM ÎNVIAT!>>” – cf. D. 

Stăniloae, Ortodoxie şi românism, Sfintele Paşti, 1937 – tipărită La Sibiu, în 1939 – pp. 268-274. 

…Bine-bine, eu, noi… – ca fiinţe, am aflat câte ceva din Veşnica Taină a Învierii. Dar SUPRA-FIINŢA noastră, 

Neamul/naţiune? 

…Deci, cum se produce Învierea, pentru Supra-Fiinţa noastră – NEAMUL/NAŢIUNEA? Se produce la fel ca şi pentru 

fiinţă, numai că este un eveniment fără margini de măreţ, întrevăzându-l (prin SUPRA-FIINŢA noastră!)  pe însuşi 

Adam-Cel-Mântuit, din Rai! 

“(…)Este diversificarea omenirii în naţiuni un păcat, sau o urmare a păcatului? Ar fi de ajuns să respingem această 

presupunere, cu simpla provocare la legea universală a treptatei diversificări a faunei şi a florei. Legea aceasta nu e 

plauzibil să fie contrară Voii Lui Dumnezeu, mai ales că diversificările acestea manifestă, cele mai adeseaori o 

înnobilare a trunchiului de bază, nu o decădere a lui (s.mea). Dar răspunsul se poate da şi altfel: păcatul sau răul e 

de alt ordin decât unitatea sau diversitatea. El înseamnă stâlcire, desfigurarea a lucrului dat, a existenţei produse de 

alte puteri. Este specificul naţional o stâlcire a umanului, o decădere din fiinţa omenească? Ar fi, când acest specific 

naţional s-ar prezenta ca un ceva vicios, meschin, fără înălţimi ţi puritati de simţire şi de gând. Cine nu ştie, însă, că 

nimic josnic nu se află în felul specific cum percepe şi reacţionează în lume membrul unei anumite naţiuni? In 

simţirea doinei româneşti şi în hora noastră nu cred că e ceva păcătos, sau dacă e şi aşa ceva, aceasta nu e caracter 

naţional, ci omenesc. Naţiunea în faza păcatului are manifestări păcătoase (n.mea: de aceea, eu fac deosebirea între 

Neam, pe de o parte  – care este expresia metafizică a Supra-Fiinţei umano-divine, în eternitatea Revelaţiei 

Dumnezeieşti, deci înafara păcatului!  – …şi naţiune-popor, care sunt expresia istorică, deci păcătoasă, a Supra-Fiinţei 

umano-divine!), pentru că natura omenească, în general, cu toate diversificările în care se înfăţisează, este 

păcătoasă. Scoaterea oamenilor din starea păcătoasă nu se face prin anularea calităţilor naţionale, ci prin 

îndreptarea naturii omeneşti, în general. Dacă ar fi ceva păcătos în însuşi specificul naţional, atunci nu s-ar mai 

putea face deosebire între buni şi răi în cadrul unei naţiuni, căci toţi ar fi răi (o logică perfectă! – A SE LUA 

AMINTE, DE CĂTRE…”UNIONIŞTII” MASONI!!!). 
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Chestiunea îmi pare atât de evidentă, încât socotesc de prisos să mai insist. 

Se pune problema, greu de descurcat, a raportului între naţional şi uman. Naţionalul nu întunecă umanul, nu-l 

extermină? Iar dacă umanul rămane, nu cumva e naţionalul o simplă iluzie, ceva de suprafaţă, pe care să-l poţi 

lepăda în oricare moment voieşti? 

E de remarcat, întâi, că nu există om anaţional. Nici Adam, măcar, n-a fost anaţional – ci a vorbit o limbă, a avut o 

anumită mentalitate, o anumită construcţie psihică şi trupească. Un om pur, necolorat din punct de vedere naţional, 

fără determinamentele naţionale – ESTE O ABSTRACŢIE (n.mea: iată la ce vor cei de la “uniuni” să realizeze din 

noi: nişte …ABSTRACŢII, nişte “zombie”, pe care le/îi înrolezi cu mult mai lesne, în “armata” de sclavi mondiali – 

decât pe nişte fiinţe umano-divine, determinate, ca personalităţi, de Însuşi Dumnezeu!). Aşa cum nu poate exista un 

măr fără determinamentele unui anumit soi, aşa cum nu poate exista un om fără determinamente individuale.(…) 

Un român, când simte milă faţă de un ungur, în mila lui e tot român; sentimentul de frăţie umană care simte că-l 

leagă de un ungur, e un sentiment colorat româneşte, nu e anaţional.(…)” – cf. Bucovina profundă online, Părintele 

D. Stăniloae, art. Scurtă interpretare teologică a naţiunii, Sfintele Paşti, 1934. 

“(…)Naţiunile sunt, după cuprinsul lor, eterne în Dumnezeu. Dumnezeu PE TOATE LE VREA! În fiecare arată o 

nuanţă din spiritualitatea Sa  nesfârşită. Le vom suprima noi, vrând să rectificăm opera şi cugetarea eternă a Lui 

Dumnezeu? SĂ NU FIE! Mai degrabă vom ţine la existenţa fiecărei naţiuni, protestând când una vrea să oprime sau 

să suprime pe alta şi propovăduind armonia lor, căci armonie deplină este şi în lumea ideilor dumnezeieşti (…) În 

cadrul Ortodoxiei pot exista popoare cu preocupări, însuşiri, cu politică, artă şi cugetare originale. Ortodoxia este 

RITMUL, este MĂSURA, nu este melodia vieţii înseşi. Şi câte melodii nu pot exista, pe aceeaşi măsură? ” – cf. 

Părintele D. Stăniloae, Ortodoxie şi românism, Sibiu, 1939, p. 32.  

…Deci, cu inima plină de lumină, îţi mărturisesc (de fapt, dar egal: RE-AMINTESC!) Cereasca Minune, CERESCUL  

 
ADEVĂR – Ţie, Neam al Românilor:  

HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT! 

…VEI ÎNVIA ŞI TU, MIRACULOS  NEAM AL 

ROMÂNILOR - CU TOŢI SFINŢII ŞI MARTIRII ŞI 

VOIEVOZII ŞI “CRĂIŞORII” TĂI… - …CÂT DE 

CURÂND VA BINEVOI DUMNEZEUL MÂNTUIRII!!! 

…FACEŢI SĂ TACĂ RĂZBOAIELE ŞI CRIMELE 

VOASTRE (cele de pe dinlăuntru, precum şi cele de pe 

dinafară) – ŞI, HAIDEŢI (începând cu ACEST Paşte!!!) 

SĂ ASCULTĂM MAGNIFICA ARMONIE 

DUMNEZEIEASCĂ  (...dinafară de partide „manelisto-

tamburinice”, de interese grotesco-burleşti - lăcomii 

dovedind apucături şi pofte animalice, de fiare ale 

beznelor..., dinafară de găşti şi tâlhari nepocăiţi, de tot 

soiul...!) – ŞI SĂ FIE (în sfârşit!), DUPĂ VORBA LUI 

HRISTOS:  “PRECUM ÎN CER, AŞA ŞI PRE 

PĂMÂNT”!!! 

…”- SĂ FIE PAŞTI ÎN FIECARE ZI!” – cum înţelept 

grăieşte  Părintele Constantin Sturzu…!!! (cf. 

oradereligie.wordpress.com, ziarul Lumina de duminică, din 

30 Mai 2008). 
 

 



 

  

 

LUMEA DE AUR 
 

La sfinţirea unui templu, la o 

mare sărbătoare, 

Lumea a adus podoabe -  ea, 

bătrână, slabă, oarbă, 

Văduva Anastasia - şi-a făcut 

cu greu cărare, 

Şi în curtea lui de aur, a adus 

un fir de iarbă – 

 

Şi-i era aşa ruşine, că şi bruma 

ei de bine, 

De pe-o pajişte vecină cu 

bordeiul ei, furase – 

Să aducă - pentru boii, cei 

lăsaţi de fiecine 

Lângă templu - mângâiere, 

pentru câte duc pe oase - 

 

Pe frontonul de intrare în 

Biserică, tocmise 

Împăratul, să îi scrie, al lui 

nume, un fruntaş - 

Dar un Înger şterse toate cele-

atât de scumpe zise, 

Şi-a cioplit: "Anastasia a plătit  

acest lăcaş!" 

 

Şi-au văzut, miraţi, minunea, 

Împăratul, şi curtenii, 

Şi-au cătat-o pe bătrâna mult 

prea bună, şi prea oarbă – 

Căci un Rai întreg, de aur, n-

are preţul, prin milenii, 

Cât o inimă, ce–n zdrenţe, îi 

aduce-un fir de iarbă… 
 

HORA  

ROMÂNEASCĂ 

 
Hai să dăm dorul, cu dor, 

Din trecut, din viitor - 

Nenăscut, tânăr, bătrân - 

Ce-i cu suflet de român – 

 

Tu mi-eşti dorul, eu ţi-s dorul, 

Tu mi-eşti apa, eu, ulciorul, 

Tu mi-eşti gură,  eu, fântână, 

Tu mi-eşti ploaie, eu, ţărână – 

 

Dor cu dor, în fiecare, 

Dorul naşte, dorul moare, 

Şi în Rai de Românie, 

Dorul  creşte, şi învie – 

 

Tu mi-eşti turmă, eu ţi-s stână, 

Tu mi-eşti codru, eu, lumină, 

Tu mi-eşti stele, eu, pământ, 

Tu mi-eşti cântec, eu, cuvânt - 

 

Tu mi-eşti flori, şi eu, albină, 

Tu mi-eşti casă, eu, stupină, 

Tu mi-eşti vatră de la Râm, 

Eu ţi-s floare de salcâm – 

 

Eu ţi-s tei, şi tu mi-eşti frate, 

Eu, stejar, tu, libertate, 

Eu ţi-s limbă, tu mi-eşti grai, 

Şi-amândoi ne suntem Rai - 

 

Hai să dăm, că nu-s hotare, 

Peste cer, inima mare, 

Dor cu dor, doar vom alege 

Pe Iisus Hristos, ca Rege! 

 
Să îi spunem, cu dreptate, 

Eu ţi-s tei, şi Tu, mi-eşti frate, 

Eu Ţi-s limbă, Tu mi-eşti grai, 

Şi-amândoi, ne suntem Rai! 

 

Tu mi-eşti flori, şi eu, albină, 

Tu mi-eşti casă, eu, stupină, 

Tu mi-eşti vatră de la Râm, 

Eu Ţi-s floare de salcâm – 

 

Eu Ţi-s  turmă, Tu, păstor , 

Tu mi-eşti inimă, eu, dor, 
Tu mi-eşti ţară, eu, frăţie, 

Dor de Rai de Românie ! 

 
Tu mi-eşti lacrimă de 
sfinţi, 

OMAGIU 
FLĂMÂNDEI 
FINANŢE  

  
E coadă la anafură-n 

Biserici; 

Şi cei flămânzi o pun 

grăbit în pungă - 

Şi iau atât cât foamea 

le alungă - 

Nu bucăţica pusă-n 

vas, de clerici – 

  

Se strigă chiar, din 

spate: "Luaţi doar una! 

Să-ajungă pâinea 

pentru toată coada!" 

Ies miei din rând, 

verificând grămada – 

"Tu ai mai luat! Afară, 

şi ia mâna!" 

  

Se scoală mieii dis de 

dimineaţă – 

Să ia - nu carne, lapte, 

sau smântână – 

Ci pâinea care-i ţine 

încă-n viaţă – 

Slujită de-un flămând 

de-o săptămână – 

  

  

Şi nu se-ajunge! 

Pleacă restul lumii 

Într-un alt veac, să 

prindă altă coadă, 

Unii mai iau un 

scăunel în noadă, 

Alţii, grăbiţi, mănâncă 

pâinea humii – 

  
  
Aşa mi se părea de 

dimineaţă, 

Când am văzut un 

tânăr, doar, cu foame, 

Punând în pungă, 

pâinea pentru viaţă – 

Din care-a prins şi 

Hrist, câteva grame… 
 

Vine Paştele… 
 
Vine Paştele, curând, 

Blândeţea Voastră, 

Vine Paştele, şi iar eşti 

răstignit! 

De nu eşti în chiar inima 

noastră, 

Pentru care Omenire ai venit? 

  

Vine Paştele, curând, Prea 

Bunătate, 

Vine Paştele, şi bunii nu sunt 

mulţi! 

Pentru ce noi le avem pe toate, 

Pe când Tu rămâi desculţ, între 

desculţi? 

  

Vine Paştele, curând, 

Luminăţie, 

Vine Paştele, Stăpân peste 

frumos! 

Pentru ce este atâta bogăţie 

Şi atât perfect deşert, fără   

Hristos? 

  

Vine Paştele, tot vine, 

Maiestate, 

Tu eşti rob, şi oamenii sunt 

regi – 

Pentru ce noi le avem pe toate, 

Tu – doar inimile noastre le 

culegi? 

  

Vine Paştele, curând, 

Blândeţea Voastră, 

Vine Paştele, şi iar eşti 

răstignit! 

De nu eşti în chiar inima 

noastră, 

Pentru care Omenire ai venit? 
 

 

13                                       Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 4(6), Aprilie 2012 

 



 

14                                        Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 4(6), Aprilie 2012 

 

 

 

POEME PASCALE  PENTRU SĂPTĂMÂNA SFÂNTĂ 

Ce vaiete de îngeri răzbat prin ceruri, grele, 

Când Tu pe cruce sângeri în gândurile mele! 

Ce palide lumine se-acoperă cu umbre 

În ceruri tremurânde gemând de gânduri 

sumbre! 

 

Ce aer sfârtecat! Se duc  în ceruri lupte 

Se văd la orizonturi catapetesme rupte! 

Şi ce cutremur, Doamne, a străbătut 

pământul, 

O mare de-ntuneric a ţintuit Cuvântul. 

 

Se face întuneric în plină zi de-april, 

De-atâta frig în lume îngheaţă orice tril. 

 

Şi nu ştiu ucenicii pe unde să apuce 

Înspăimântaţi de sânge prelins ce-n ceruri 

suie 

Pe când Tu mori Iisuse, însingurat, pe Cruce 

Cu trupul pironit pe lemn, străpuns de cuie. 

 

Cât sânge în şuvoaie din fruntea-ţi înspinată, 

Din mâini şi de la coastă, din degete rănite, 

Adună de sub cruce Măicuţa Preacurată, 

Din inime creştine, cu Tine răstignite. 

 

Mi-atât de frig în suflet şi plâng, căci mi-e 

ruşine 

Nu-mi pot cuprinde-n palme nici sufletul să-

Ţi dărui 

Când ştiu că Te jertfeşti pe-altare pentru 

mine 

Iar eu în răutate şi în greşeală stărui. 

 

O Doamne, lasă-ţi fruntea pe pieptul meu o 

clipă 

Şi Te-odihneşte, Doamne, în braţele-mi 

firave, 

Să-nveşnicesc minutul şi-a timpului aripă 

Să-mi cânte ca o liră suav, acorduri grave… 

 

Că Te-osândesc  la moarte, o, iartă-mă, 

Părinte, 

Cu gânduri necurate, cu fapte de osândă 

Şi că ignor  întruna atâtea haruri sfinte 

Că sunt atât de slabă şi de păcat flămândă. 
 
 
 
 
 
 

LUNEA SFÂNTĂ      
 
 

    ATÂT DE FRIG ÎN SUFLET 
 

 
 

MARŢEA SFÂNTĂ    

 

ARATĂ-MI, DOAMNE… 

 

 
Vin iarăşi  la poalele Crucii Tale, 

Primeşte-mă Doamne, lângă Tine, 

aproape. 

Şi lasă-mă să Te privesc. 

Lasă-mă să-Ţi mulţumesc că Te-ai 

jertfit pentru mine. 

Pentru că Ţi-ai dat Sângele scump 

Ca să mă aperi şi să mă eliberezi de 

prihană. 

 

Cine-ar mai fi făcut acest lucru? 

Nu voi putea niciodată să fiu 

Îndeajuns de recunoscătoare 

Pentru tot ce-ai făcut pentru mine. 

Pentru că m-ai iertat, 

 Pentru că m-ai iubit, 

Pentru că eşti răbdător cu mine, 

Pentru că nu mă cerţi, 

Pentru că eşti atât de milostiv 

Încât nu-mi scoţi pe faţă toate 

mizeriile 

Pe care eu, inconştientă, ori cu bună 

ştiinţă 

Le comit în fiece zi. 

Pentru că Tu aştepţi de la mine  un 

semn, 

O mică atenţie, un mic gest, 

O fluturare de mână, 

O luminiţă răsărită în suflet, 

Ca să certifice faptul că Te merit. 

Dă-mi răgazul să-Ţi  pot arăta 

Cât de mult însemni pentru mine, 

Mai mult decât orice altă fiinţă, 

Mai mult decât tot ce  mă   

înconjoară, 

Mai mult decât tot ce am 

Şi voi putea să visez vreodată. 
 

 

Mai mult decât jumătatea de veac 

Pe care mi-ai dăruit-o, 

Mai mult decât părinţii, fraţii 

 Şi rudele mele, 

Plecaţi toţi în Patria Îngerilor. 

Mai mult decât  toţi prietenii, 

 Cunoscuţi şi necunoscuţi, 

Mai mult decât toţi colegii avuţi 

vreodată, 

Mai mult decât toate iubirile mele 

defuncte, 

Mai mult decât toate averile 

Pe care aş fi putut să le am, 

Mai mult decât Viaţa. 

 

Tu, prietenul meu, dragostea mea, 

Stăpânul meu şi Totul inimii mele. 

Arată-mi ce trebuie să fac, ce trebuie 

să scriu, 

Ce trebuie să vorbesc, ce trebuie să 

ascund. 

Arată-mi, cu neprihana Ta, 

Cât de supărător e  să fii vinovat, 

Cât de adânc jignitor este să mă 

împotrivesc Ţie, 

Cât de meschin lucru este să Te 

ignor, 

Ca şi când n-ai existat niciodată, 

Ca şi când nu Te-aş cunoaşte, 
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Domnul nu oboseşte să se glorifice în 

noi, 

Domnul nu oboseşte să sufere şi să se 

jertfească 

Pentru fiecare păcat omenesc, 

Domnul nu oboseşte să stea pe altare, 

Domnul nu oboseşte să ni-L trimită pe 

Mângâietor, 

Să ne-o dăruiască pe Maica cerească. 

 

Domnul nu oboseşte să învie mereu 

pentru oameni, 

Domnul nu oboseşte să ne invite la 

Şcoala Iubirii Divine. 

Domnul nu oboseşte să fie prezent în 

Sfintele Sacramente, 

În   Euharistie. 

 

Domnul nu oboseşte să se arate în 

creaturile Sale,  

Domnul nu oboseşte să se înalţe la Cer, 

Şi odată cu El, să ne înalţe în Slava Sa 

veşnică. 

 

Domnul nu oboseşte a ne  numi 

„Prieteni” şi „Fraţi”, 

Să ne dea atâtea semne de dragoste. 

Domnul nu oboseşte să ne vorbească în 

Evanghelie, 

Să ne cheme sub Cruce, 

Să poarte El Însuşi  

Crucea noastră de suferinţă. 

 

Domnul nu oboseşte să ne spele 

picioarele, 

Să ne cureţe inima, 

Cu Sângele Său Preacurat, 

Domnul nu oboseşte să ne  servească la 

Masa Divină, 

Să ne poftească la nuntă, 

Să ne caute şi să ne aştepte… 

 
 

Ca şi când n-ai fi murit pentru mine, 

Ca şi când totul n-ar fi decât  o iluzie, 

Un mit, o erezie, un basm, o imensă 

minciună. 

(O, iartă-mă, Doamne!) 

 

Ajută-mă să înţeleg că doar Tu meriţi 

Deplina mea recunoştinţă, pentru că 

sunt, 

Pentru că m-ai îngăduit 

În  pântecul obosit al mamei mele, 

Pentru că m-ai scos la lumină-n 

durere de Moarte, 

O dată cu primul strigăt al Vieţii 

O dată răsăritul acelei zile de 

toamnă, 

O dată cu apa binecuvântată 

Pe care aş fi alunecat la venire. 

 

Arată-mi Iisus, cât de mult însemn 

pentru Tine, 

De vreme ce m-ai lăsat să trăiesc, 

De vreme ce m-ai învelit în alba 

cămaşă 

A Botezului, a Numelui Tău Sfânt, 

De vreme că m-ai curăţat de prihană, 

M-ai alăptat cu laptele sfânt al vieţii. 

 

De vreme ce mă hrăneşti cu  Trupul 

şi Sângele Tău, 

Ca să mă mântui, ca să mă eliberezi, 

 Ca să mă fericeşti. 

 

Îţi mulţumesc pentru îngerul care a 

stat 

Zi şi noapte alături de mine, 

Păzindu-mă şi ocârmuindu-mă, 

Ferindu-mă de primejdii. 

 

 Trimite-mi, Doamne, Duhul cel 

Sfânt 

Ca să mă lumineze, 

Ca să-mi dea înţelepciune şi har, 

Ca să-mi dea tărie în suferinţă, 

Răbdare în încercări, 

Evlavie şi putere-n credinţă, 

Speranţă-n mântuirea cea veşnică, 

Iubire pentru toată făptura. 

 

Îţi mulţumesc, Domnul meu, 

Pentru ziua aceasta şi pentru toate 

celelalte 

Pe care le mai am de parcurs 

În această Vale a plângerii. 

 

Amin! 

MIERCUREA SFÂNTĂ     
 
BEAU DINTR-UN IZVOR 
NEVĂZUT 
 
 
Dă-mi Doamne să beau din acest izvor 

nevăzut 

Care e lacrima Ta pentru mine. 

Dă-mi să-ţi sorb această răcoare divină, 

Apă strălimpede, în puritatea căreia 

Vreau să mă scald, 

Ca-n apa dintâi a venirii pe lume. 

 

Ca-n apa Botezului Sfânt 

Care m-a-nvelit în neprihănire. 

Dă-mi Doamne să beau din Lumina 

Acestui Răsărit de Mileniu creştin, 

Dă-mi Doamne să beau din lumina de 

stele, 

Din aurora ivindu-se furişat 

Dintre ape… 

 

 

Dă-mi să-ţi cuprind necuprinsul 

În mintea mea însetată de Tine. 

Dă-mi să trăiesc pentru Tine 

Un ASTĂZI CONTINUU, 

Un astăzi Înalt din care răsar 

Seminţele tari ale lui Mâine. 

 

Dă-mi să purced pe  lunga Cale a Crucii 

Alături de Tine, Iisuse! 
 

 

JOIA SFÂNTĂ   
 
 LA MASA DIVINĂ 
 
 
Domnul nu oboseşte iertând, 

Domnul nu oboseşte milostivindu-ne, 

Domnul nu oboseşte iubindu-ne, 

Aşa cum nimeni nu ne-a iubit niciodată. 

Domnul nu oboseşte învăţându-ne, 

Domnul nu oboseşte să-şi împartă 

Trupul şi Sângele, 

Să ne spele picioarele, 

Să ne slujească pe toţi. 

Domnul nu oboseşte să ne arate 

Calea, Adevărul şi Viaţa. 
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VINEREA SFÂNTĂ –  
 

PE CULMEA 

RĂSTIGNIRII 
 
 
Merg pe culmea răstignirii 

Şi simt revărsându-se 

Sângele Sfânt al Iubirii. 

 

 

Calc pe pământ 

Pe urmele Sângelui Sfânt. 

 

Sângele – azimă a curăţiei, 

Abisul Neprihănirii 

Din albia copilăriei 

Când mă scăldam în sudorile fericirii 

Iar pomul cunoaşterii 

Încă nu înflorise 

Flori putrede. 

 

Ce imagine stranie! 

Ochiul îmi fură lumina obscură. 

 

Doamne, ce văd? 

Un Creator răstignit 

De creatură…. 

 

 

SÂMBĂTA SFÂNTĂ     
 
CERUL DIN INIMĂ  - 

invocaţie 

Vino în cerul inimii mele, Iisuse, 

Vino în grădina de vară a inimii mele 

De timpuriu înflorită, 

Plină de crini şi maci sângerii, 

Presărată cu flori de nu-mă-uita, 

Cu trandafiri şi mimoze. 

Vino în lacul albastru – 

Oglinda azurie a sufletului! 

Vino la portiţa deschisă încet, 

Vino cu paşi măsuraţi, 

Vino aducându-mi în braţe 

Un buchet imens de Lumină. 
 

Vino într-o lumină de gând, 

Vino într-o frază primăvăratică, 

Vino într-un buchet mistic 

De vise alergând să-şi găsească Stăpânul. 

Aleargă cu Inima Ta de copil 

Şi schimbă-mi inima cea învechită. 

 

Vino cu crucea pe umeri, 

Vino cu rănile Tale, 

Vino la adăpostul inimii mele, 

Aşa cum te-ai duce în Cer, 

Aşa  cum ai Învia, 

Aşa cum ne-ai învia, 

Aşa cum ai alerga la ţărmul unei ape, 

Aşa cum te-ai îndrepta spre pădure 

După ce ai mărşăluit în deşert. 

 

Vino ca într-o oază de pace, 

În petecul, oricât de mic, 

Al cerului, pe care-l ofer 

Sălaş pentru Tine! 

 

Vino aducându-mi în dar 

Pâinea fierbinte a rănilor Tale, 

Pâinea aburind, a Iubirii, 

Pâinea punerii  înainte, 

Ofranda stropită cu Duhul cel Sfânt. 

 

Vino în rugul de linişte 

Al cerului meu, să adormi, 

Pe un pat de lumină, 

Pe un pat de azur, 

Sub privirile blânde ale unui păzitor 

serafim, 

Sub aripile întinse ale păsării Lyră. 

 

Vino plutind pe văzduh ca pe ape, 

Vino pe norul mănos 

Al  începutului de anotimp, 

Când ploile calde înviorează pământul. 

Vino ca într-o capelă plină cu miozothis, 

Vino pe altarul tapisat cu icoane. 

 

Vino şi rămâi 

Pe pajiştea înrourată în zori 

A inimii mele  însetate de Tine. 

Vino ca la făgăduitul liman 

De unde ţâşneşte Lumina. 

Vino în luminişul fiinţial 

De acolo de unde survine fiinţa. 

Vino-n grădina cu rodii  adiind de 

miresme. 

Vino cântându-mi „Cântarea Cântărilor”, 

Precum regele Solomon îi cânta 

Sulamitei. 

 
Vino şi du-te, ca să poţi reveni 

Să mă poţi învia, 

Odată cu Tine 

Şi eu să Te pot aştepta 

SFINTELE PAŞTI   
 
 TRIUMFUL VIEŢII 
ASUPRA MORŢII 
 
 
Iată o realitate, Iisuse: 

Cu logica noastră îngust şi slabă 

În loc să-Ţi fim  recunoscători pe vecie, 

Noi Te-am ucis, Doamne, 

Nimeni altcineva decât noi, 

Te-am ucis fără scrupule. 

 

Ca-ntr-un tablou virtual se răsfiră 

Imagini fugare: 

Dumnezeu ucis de om. 

Creatorul ucis de creatură. 

Mesia batjocorit de popor. 

Domnul la dispoziţia sclavului, 

Stăpânul servind pe slugă. 

Cel mai curat spălând picioarele celor 

întinaţi. 

Neprihănitul din veac strivit de cel 

păcătos. 

Răscumpărătorul răstignit de cel 

răscumpărat. 

Ispăşitorul crucificat 

Pentru ceea ce nu a făcut niciodată 

Şi nici nu va face nicicând. 

Păstorul ucis de oile rătăcite. 

 

Preotul din vecie judecat de tribunalul 

uman. 

Cel investit cu Judecata Supremă 

anchetat de un om. 

Cel care iartă, pedepsit de cel neiertător. 

Cel Drept mort pentru cei mai nedrepţi 

de pe lume. 

Majestatea Divină călcată-n picioare 

De ignoranţa umană. 

Sfinţenia însăşi ignorată 

De cei fără sfinţenie. 

 

Lumina Lumii acaparată de întuneric. 

Stăpânul poruncilor alungat 

De cei care nu urmează nici o poruncă. 

Sfânta candelă peste luminători 

Ascunsă sub obrocul umbriţilor. 

Ascultătorul până la moartea pe cruce 

Ignorat de cei neascultători. 

Învăţătorul trădat de ucenici. 

Dumnezeul adevărat ucis de idolatri. 

Cel care nu ştie ce-i răzbunarea, 

Ucis de răzbunători. 

Cel care iubeşte alungat de cei care 

urăsc. 
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Fiul lui Dumnezeu omorât de om. 

Dumnezeu – victimă a călăului om. 

Fiul lui Dumnezeu biciuit, scuipat, 

Lovit cu pumnii 

Şi răstignit precum un tâlhar de temut. 

Trimisul Divin ucis de pământenii 

iubiţi. 

Atotputernicul încătuşat de cel slab. 

Vindecătorul ucis de cel vindecat. 

Sfinţitorul pângărit de cei unşi cu 

prihană. 

 

Iubirea Însăşi strivită de ură. 

Cel  îmbrăcat în slavă cerească 

Despuiat de veşminte. 

Cel care a  îmbrăcat pe cei goi, 

Cel care i-a săturat pe cei flămânzi, 

Cel care le-a  potolit setea celor 

cuprinşi de arşiţă. 

Tămăduitorul celor asupriţi de boli 

incurabile. 

 

O, Doamne, ce fel de logic e logica 

umană? 

Tu, Cel mai Vrednic ucis de 

nevrednici. 

Tu, Cel mai presus de ceruri, 

Devenit mai prejos decât creaturile 

Tale, 

Dintâiul Născut al Tatălui Veşnic, 

Născut din sân de Fecioară, 

Prin adumbrire  cu Duhul cel Sfânt, 

Dezbrăcat de slavă, 

Dezbrăcat de glorie, 

Dezbrăcat de putere. 

 

Tu care ai rămas ceea ce erai 

Şi te-ai făcut ceea ce nu erai, 

Tu, Luminătorul tuturor 

Ucis de întunericul lumii, 

Tu, Cel Dintâi ucis de cei mai de pe 

urmă. 

Tu, Blândul Păstor adunându-ţi oile 

risipite 

Pentru a le conduce la Cer. 

 

Ca un Tată preamilostiv 

Ca un frate preavrednic, 

Cel care ne ierţi de 70 de ori câte şapte, 

Numindu-ne „prieteni” pe noi care Te-

am vândut 

Cu o sărutare mincinoasă. 

Pe noi care îţi aşezăm pe cruce 

Povara păcatelor noastre supraetajate 

frumos 

Ca să-ţi facem cât mai grea 

Misiunea divină. 

 
 

 

Care ne împotrivim prin orice mijloc 

Mântuirii, 

 Iertării, 

  Iubirii, 

Adevărului, Căii şi Vieţii  veşnice, 

Care umblăm pe cele mai întortocheate 

cărări 

Cu ochii legaţi, 

Orbecăind în plină Lumină, 

Care refuzăm cu osârdie Crucea, 

Propria cruce şi crucea aproapelui 

nostru. 
 

Care o respingem pe Maica Ta 

Preacurată 

Şi nu ne refugiem sub mantia ei 

protectoare, 

Deşi Tu Însuţi ne-ai dat-o de Maică pe 

Cruce, 

Deşi ne-ai trimis un Mângâietor, 

Deşi Tu nu ne-ai lăsat orfani, 

Ne-ai dat un Tată, 

O Mamă Preasfântă, 

Fraţi cât puzderia stelelor. 

 

Tu care ne-ai făcut pe toţi 

Fraţi de cruce 

În pofida trădărilor noastre, 

Prezent zi şi noapte alături de noi, 

Chemându-ne, 

 Rugându-ne, 

   Aşteptându-ne la 

nesfârşit, 

Fără să-ţi pierzi răbdarea, 

Pe noi, care nu Te putem aştepta nici o 

clipă. 

 

Nerăbdători atunci când petrecem cu 

Tine,  

Câteva clipe în faţa altarului, 

Fugind uneori înainte de vreme 

Din faţa privirii Dumnezeieşti, 

Cea mai blândă şi cea mai curată şi 

sfântă privire. 

 

Noi care ne ascundem departe, departe, 

Cât vezi cu ochii, 

Sub pământ şi-n văzduh, 

Pribegi şi străini în această Vale de 

lacrimi, 

În acest deşert populat cu umbre 

fecunde, 

În acest straniu paradis de ocazie, 

Dat cu împrumut, 

Vândut la mezat de neguţătorii de 

sclavi, 

Sclavi ai păcatului şi ai trufiei, 

Sclavi ai întunericului cel mai bicisnic, 
 

Răscolit de termite gigant, 

Gata să devoreze-ntr-o clipă 

Tot ce e viu. 

 

Pământ al măştilor de carnaval, 

Al fantoşelor sulemenite hidos, 

Al ucigaşilor în serie, 

Ucigaşi de suflete, 

Vânzători de neant frumos ambalat cu 

fundiţe. 

 

Pământ al terorismului în floare, 

Al baloanelor multicolore 

Şi al clonelor care se ucid una pe alta. 

Pe acest pământ populat de monştri 

giganţi 

Ucigând pe savanţii fanatici. 

Copii paranoici şi mongoloizi, 

Copii autişti şi schizofrenici, 

Punând la cale asasinate în masă, 

Carnagii de suflete nevinovate. 

 

Cum mai poţi răbda Mântuitorule, 

Să fii răstignit la infinit 

De propria Ta creatură? 

Te-am părăsit în singurătatea altarului, 

În tabernacolul vieţii, 

Unde Te afli viu cu Trup şi cu  Sânge. 

 

Noi care ne închinăm de la naştere  

 

 Banul, 

  Viciul, 

Computerul şi puterea 

Ignorându-Te cu bună ştiinţă,  

Batjocorindu-ne cu mii de injurii, 

Cu mii de gesturi şi fapte nedemne, 

Cu zeci de atracţii împotriva naturii, 

Cu milioane de surâsuri meschine, 

Cu sărutări de pe buze vopsite vulgar, 

Făcând grimase obscene trecătorilor 

simpli. 

 

Noi asupriţi de grija suprem a zilei de 

mâine, 

Cu teama necontrolată că nu vom putea 

agonisi 

Cât mai multe averi, 

Pe acest pământ, putregăit, mucezit, 

Ros de cari şi rugină, 

Ros de ambiţii deşarte, 

Ros de orgolii şi vanitate, 

Ros de vicii abominabile, 

Ros de pofte trupeşti necontrolate, 

Cât mai setos de putere, 

Cât mai setos de tot ce îmbată simţirea. 
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Mama care se roagă 
Pentru toţi fiii ei deopotrivă, 
Lacrimi de sânge vărsând, 
Pentru copiii ei pe care-i iubeşte 
Aşa cum Te-a iubit şi pe Tine, Iisuse. 
 
Cum să înţelegem această Mare Iubire, 
Acest mare har, 
 Această minune, 
Această binecuvântare cerească, 
Acest semn-fără-de-seamăn pe lume, 
Acest adevăr mai presus de mintea 
umană, 
Mai presus de îngeri, 
Mai presus de orice închipuire. 
 
Ajută-ne, Doamne, să înţelegem, 
De ce ne purtăm astfel cu Tine, 
Refuzând darurile 
Pe care ni le-ai pregătit 
Pentru  veşnicie, 
Şi în chip deosebit, 
Refuzând Învierea 
O dată cu Tine! 
 
AMIN! 
 

Noi care ignorăm în chip absolut 

Moartea Ta sfinţitoare, 

Moartea răscumpărătoare pentru noi, 

 

Jertfa Ta nepătată, 

Jertfa Supremă pe cruce, 

Jertfa nesângeroasă de pe altarele 

lumii, 

Prilej de aducere aminte 

Că pâinea şi vinul se schimbă 

În Trupul şi Sângele Tău, 
Că ni Te-ai dat nouă întreg, 
Cu Trup, cu Suflet şi Sânge, 
Că ne cureţi de rănile trupului 
Şi cele ale sângelui nostru, 
Ca să ne sfinţeşti, 
 Ca să ne mântui, 
  Ca să ne eliberezi de 
sclavie. 
 
Prilej de aducere aminte  
Că numai Tu eşti uşa spre Paradis, 
Că Tu eşti Totul în lumea asta 
vremelnică, 
În valea de lacrimi 
În care peregrinăm zi şi noapte. 
 
 

Că ne-ai creat doar pentru Tine 
Şi inima noastră 
În veci nu va avea picătură de linişte 
Departe de Tine, Dumnezeule Sfânt, 
Departe de Tine, Iisuse. 
 
Departe de Tine, Spirit Înalt, 
Departe de Maica Cerească, 
Maica Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, 
Şi Maica Bisericii, 
Măicuţa fără prihană. 
 
Tu care Te arăţi necontenit în veacul acesta, 
În veacurile trecute şi cele ce vin, 
Nouă, copilaşilor Tăi, 
Invitându-ne la sânul Tău cald, 
La Sânu-ţi neprihănit, 
Să alergăm fără întârziere 
Ziua şi noaptea, 
 În stare de veghe, 
  În somn, 
   În trezie, 
Ca la Mângâietoarea Mâhniţilor, 
Ca la Ajutorul creştinilor, 
Ca la Regina tuturor îngerilor. 
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Prof. dr.  
 

 

Toponime, hidronime, onomastice, din limba 

pelasgă sau valahă arhaică 
 

Nenumărate, necercetate, sistematic ignorate şi mancurt-neglijate sunt problemele de istoria limbii pelasge 

(thraco-dace), adică ale limbii valahe arhaice, ale celei mai vechi limbi europene, vorbită de cel mai vitregit popor 

prin „istorii“, ori – după cum ne încredinţa M. Eliade (EICIR, II, p. 168) – poporul «„marilor anonimi“ ai istoriei».     

a)Toponimul Carsya / Charsia (Carsium).  Ptolemeu (aprox. 10 – 70 d. H.), în Îndreptarul geografic  (III, 5 / Fontes, 

I, 552 sq.), precizează că între oraşele dunărene, Axiopa şi Troesmia (Troesmis), din Dacia de Est există şi oraşul 

Carsum, de coordonate 54010’ / 45050’. În Tabula peutingeriană, datând din orizontul anului 268 d. H. (cf. Fontes, I, 

737), numele oraşului dac de la Dunărea de Jos este iar înregistrat: «Calidava (Capidava / ...) / 18 mile – Carsio 

(Carsium) / 25 mile – Bereo (Beröe) / 21 mile». Din vremea împăratului pelasgo-dac Diocleţian (284 – 305) datează 

Itinerariul lui Antoninus, unde oraşul dunărean este menţionat de asemenea: «Capidava / 18 mile – Carso (Carsium) / 

18 mile – Cio (Cius) / 10 mile – Biroe (Beröe) / 14 mile» (Fontes, I, 747). Toponimul Carsia / Charsia, mai apare în 

Notitia dignitatum (din orizontul anului 425 d.H.), „o listă a tuturor funcţiilor, atât a celor civile cât şi a celor militare, 

din părţile răsăritene ale Imperiului Roman“ – «Milites Scythici, Carso» / «Soldaţi din Sciţia, la Carsium» (Fontes, II, 

208 sq.) –, în Synecdemos de Hierocles – un „ghid de călătorie“ din orizontul anului 527 d. H., unde sunt evidenţiate 

cele 64 de provincii cu cele 935 de oraşe – inclusiv Carsos – «aflate sub administraţia împăratului Romanilor din 

Constantinopol» (Fontes, II, 351), în lucrarea lui Procopius din Caesarea, Despre zidiri (realizată în orizontul anului 

553), Carso fiind un oraş re-fortificat de împăratul dac, Iustinian (cf. Fontes, II, 474), în Cosmografia geografului 

anonim din Ravenna (care a trăit în secolul al VII-lea d. H.), unde numele-i grafiat Carsion (cf. Fontes, II, 580), în 

lucrarea împăratului Constantin Porfirogenetul, Despre provinciile Imperiului Bizantin  (din orizontul anului 930) – 

Carsos fiind unul dintre cele 15 oraşe din eparhia Scythiei (cf. Fontes, II, 671) – etc. Aşadar, se reţin – din documentele 

istorice – următoarele forme ale toponimului pelasgo-daco-thracic / valahic (dacoromânesc-arhaic): Carsum (în 

orizontul anului 150 d. H.), Carsio (268 d. H.), Carso (aprox. 300 d. H.; 425 d. H.; 553 d. H.), Carsos (527 d. H.; 930 d. 

H.), Carsion (aprox. 650 d. H.) etc. În toate formele înregistrate / transliterate în documentele istorice scrise „în sacrele 

limbi ale antichităţii, ori ale epocii evmezice“, din limba pelasgo-daco-thracă / valahă, se relevă radicalul cars- „tare“, 

„puternic“, „de piatră“ / „stâncos“, „indestructibil“, „care are forţa / tăria de îndoaie / curbează-cârşează-cârjează“, şi  

terminaţiile / sufixele latineşti / greceşti – ori autohtonul pelasgo-thraco-dac -on, împrumutat de toate limbile din 

Peninsula Balcanică (adică Peninsula Blachilor / Valahilor, Dacoromânilor): -um, -(i)o, -o, -os, -(i)on. Radicalul 

pelasgo-daco-thrac / valahic (dacoromânesc-arhaic), cars-, apare fără sonanta vibrantă (-r-) în ariile laterale sudice ale 

limbii pelasge, cass-, purtător de „semantism derivat“ (fără „bogăţia valenţelor“ din aria carpato-dunăreană, „de 

centru“), desigur, ca în latineştile: cassida (cass- + suf. -ida), ae, „cască de metal“; cassis, idis – „cască de războinic“, 

„război“ (figurat), „vârstă care poate duce greul războiului“; cassis, is – „reţea, plasă de vânătoare“ etc. (cf. GDlr, 168). 

Forma pelasgo-daco-thracă / valahă (dacoromânească arhaică) a toponimului dunărean este Càrsua / C(h)àrsya = rad. 

Càrs- / C(h)àrs- (ca în onomasticul pelasgo-daco-thrac Ana-Chars-is, atestat în orizontul anului 600 î.H. – cf. HIst, I, 

338 / DLD, 532) + sufixul pelasgo-daco-thrac / valah (dacoromânesc-arhaic) -ua / -ya, sufix întâlnit frecvent  şi în 

numele cogaionice, sarmizegetusane, de plante medicinale (cf. PTZpl, I, II, 21 sqq.). Lucrarea legilor fonetice în 

radicalul Cars- / Chars-, din toponimul Carsua / C(h)arsya, se relevă în toponimul valah-contemporan Hârş-, din 

actualul Hârşova, prin „fricativizarea“ / „laringalizarea“ oclusivei surde velare k (c- / ch-) în h-  (în graiul dynogaetian / 

dobrogean), prin închiderea lui -a- accentuat în -â- şi prin „prepalatalizarea“ fricativei dentale surde -s- (-ss-) în -ş-. În 

limba pelasgo-daco-thracă / valahă, în dacoromâna arhaică dintre orizonturile anilor 600 î. H. şi 930 d. H.(supra), exista 

în circuit şi apelativul carsia („stâncă“ / „piatră“), cuvânt ce a evoluat în valaha evmezică în cârşie – formă conservată 

în toponimul Cârşie – judeţul Covasna (dar şi în Cârşa Roşie – Covasna, ori în Cârşu – judeţul Mehedinţi) etc. (cf. 

CPLR, 26), spre a se înfăţişa în valaha (dacoromâna) contemporană, cu sonorizarea fricativei prepalatale -ş- în -j-, în 

cârjie (cârje) / cârjă (-ie > -e / -ă). Din valaha modernă / contemporană, cu statut de regionalism, Dicţionarul limbii 

române moderne a înregistrat: «cârşie s.f. (reg.) – colţ de stâncă.» (DLRM, 154).  
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Cârje / cârjă a fost trecut în majoritatea dicţionarelor tipărite în România: 1. «toiag încovoiat în partea de sus, pe care se 

sprijină nevoiaşii când umblă» / «băţ cu partea superioară bifurcată, servind de sprijin oamenilor infirmi în timpul 

mersului» / «carboj de luntre»; 2. «toiagul pastoral al episcopilor (sin. pateriţă)» / «baston; p. ext. (înv.) baston care 

servea ca simbol al puterii; cârja aortei = porţiunea curbată pe care o prezintă artera aortă puţin după ieşirea din 

inimă...» (ŞDU-ed-1, 143; ŞDU-ed-2, 120; ŞDU-ed-7, 106; DLRM, 153). Într-adevăr, anticul / contemporanul oraş 

pelasgo-dac / valah, Carsua  / C(h)arsya > Hârşova  este amplasat pe un loc stâncos (azi, stâncile ce deviază fluviul se 

înalţă la aproximativ douăzeci de metri de la nivelul apei), bifurcând apele Dunării către Giurgeni / Vadu Oii.   

b)Toponimul Carsidava. Între «cele mai însemnate oraşe ale Daciei», după informaţiile lui Ptolemeu, din orizontul 

anului 160 d. H., potrivit Îndreptarului geografic  (III, 4 / Fontes, I, 544 sq.), se află şi Carsidava, de coordonate 

53020’ / 48015’. Până în prezent, istoricii / geografii din România s-au mulţumit cu constatarea „eternizabilă“: «oraş în 

Dacia, probabil în Moldova, pe cursul mijlociu al Prutului» (Fontes, I, 758). Toponimul pelasgo-dac / valah 

(dacoromânesc-arhaic) Carsidava este compus; primul element formant este Carsi- – carsya-carsia / cârşie – „stâncă“, 

„piatră“; secundul element formant este -dava, „cetate / aşezare sacră“ / „oraş sfânt-zalmoxian“. Elementul formant 

secund -dava, din toponimele pelasgo-daco-thrace / valahe compuse, cu semnificaţia arhaică de „cetate zalmoxiană / 

sacră“, de „oraş zalmoxian“, a cunoscut următorul „tratament“: 1. după perioada pustiitoare a migraţiilor dintre secolele 

al V-lea şi al X-lea d. H., în cazul aşezărilor ce şi-au pierdut atributul de „davă“ / „oraş sacru, cetate sacră“, formantul 

secund a dispărut, fireşte, din conştiinţa vorbitorilor; şi nume de localităţi strălucitoare în valahica antichitate, ca 

Petrodava, Singidava etc., menţionate de Ptolemeu, în orizontul anului 160 d. H., apar în epoca evmezică, ori, mai 

exact, între anii 1784 şi 1854, doar cu prim-elementul formant: Piatra («În Moldova: [ ... ] Petrodava, acum Piatra.» – 

NBMV, 43 / MIMS, 73), Sângetin («Denumiri getice: [ ... ] Singidava – Aiudul Mic / româneşte Sângetin...» – HDGes, 

37 / MIMS, 76) etc.; 2. dacă localitatea s-a refăcut iute după „epoca pustiitoarelor migraţii“, păstrându-şi statutul de 

„davă“, rămânând în conştiinţa vorbitorilor ca „oraş / cetate“, elementul formant secund, -dava, fie că s-a păstrat 

nealterat / integral, ca în cazul rarisim, al localităţii Capidava, din judeţul Constanţa, situată aproape de Hârşova, fie că 

– spre secolele mai dinspre noi – a cunoscut metamorfoza în -dova / -tova, cu -d-/-t- şi -a-/-o-, ori cu „aferezarea“ lui -d-

/-t-,   dând „aspectul sufixal“ -ova: Utidava / Utydava (< Uti- / Utya – „zeiţa Sora-Soarelui, Spuma Laptelui“, 

„protectoarea Cavalerilor Sarmizegetusei / Cogaionului“ + -dava), de coordonate 53010’ / 47040’, „situată“ de 

Ptolemeu nu departe de Angustia (azi, Breţcu – judeţul Covasna), a evoluat în toponimul de azi, Tutova-Bârlad, din 

judeţul Vaslui, supunându-se lucrării următoarelor legi fonetice: Uti- / Uty- + -dova (-a- / -o-) / -tova (-d- / -t-) > 

Utytova (apoi, prin afereza lui U-) > Tytova / Tutova; Moldyadava (moldya > moldă, „albie“, „cadă“, „postavă“, 

„copaie“ + -dava ; *Moldyadava = „cetatea / oraşul sacru dintre albiile de râuri“) > Moldidowa / Moldidova, «oraş 

important al Daciei», «la confluenţa Moldovei cu Siretul, unde se mai văd încă ruinele unui oraş vechi» (MIMS, 73), 

după cum certifică, în anul 1854, şi istoricul J. F. Neigebaur (cf. NBMV, 43). Ca la majoritatea toponimelor compuse 

din limba pelasgo-daco-thracă / valahă, şi în Carsidava – după secolele pustiitoare ale migraţiilor euroasiatice în Dacia, 

când oraşul a redevenit o simplă „comună“, un simplu „sat“, deci când Carsidava şi-a pierdut „statutul de oraş / cetate, 

sau davă“,  dar şi după zeci de secole de Creştinism („cosmic-valah“), când termenul a pierdut semantismul „sacru“ / 

„zalmoşian“ – spiritul „economiei lingvistice“ a permis eliminarea elementului formant secund, -dava, înfăţişându-se 

azi drept Cârja, localitate („aproximându-şi“ coordonatele ptolemeice) de pe malul drept al Prutului, între Vădeni, 

Murgeni şi Rânzeşti, din judeţul Vaslui; tezaurele importantului oraş pelasg / valah, Carsidava / Cârja, de pe Prut îşi 

aşteaptă încă descoperitorii-arheologi / istorici. În ceea ce priveşte oraşul dunărean Càrsua / C(h)àrsya, din apropierea 

Capidavei, cetatea / oraşul Càrsua / C(h)àrsya,  ce s-a refăcut iute după devastările cohortelor păgâne şi a prosperat, 

păstrându-şi „statutul de davă“, a devenit în conştiinţa Valahimii – dar numai după decăderea Carsidavei de pe Prut –, 

desigur,  Chàrsydava / Chàrsodava. Toponimul arhaic-valah, Chàrsydava / Chàrsodava  – Chàrs-/ Chàrs(o)- + -dava – 

a evoluat (în etapele: Chàrşdava > Chârşava > Hârşava etc.) spre toponimul de azi, Hârşova, cunoscând lucrarea 

legilor fonetice relevate mai sus, la elementele formante Chàrs-/ Chàrs(o)- şi -dava  (într-un regim similar, în toponime 

arhaic-valahe ca: Lupyadava > Lypdova > Lypova / Lipova; Oursudava > Oursdova > Orşova  etc.; într-o serie de 

toponime evmezice, nu s-a mai înregistrat „etapa formantului -dava“, relevându-se numai „aspectul sufixal“ -ova, de 

dincolo de „slavizarea bisericească şi de cancelarie“ a toponimiei pelasgo-thraco-dace, sau valahe / dacoromâneşti). 

c)Toponimul / hidronimul Casimcea. În provincia Dynogaetia / Dobrogea, în dreptul oraşului Carsua  / C(h)arsya 

(Carsium / Carsion) > C(h)arsova  > Hârşova, la „jumătatea“ distanţei dintre Dunăre şi Marea Getică / Neagră, se află 

podişul Casimcei şi localitatea Casimcea.  Din podişul Casimcei îşi adună izvoarele râul Casimcea, vărsându-se în lacul 

Taşaul, de pe „buza“ Mării Getice / Negre, de lângă Năvodari-Constanţa. Toponimul / hidronimul Casimcea reliefează 

radicalul Cas- <Cars- (prin disimilaţia totală a sonantei vibrante, -r-), „stâncă“ / „pietros“, şi arhaicul sufix -incă / -

i(m/n)cea („alternanţa“ -m-/-n- reverberând parcă terminaţia -m din Carsium-ul epocii de „bilingvism administrativ“  
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 daco-latin – Carsium- + suf. -ca), desemnând „relief ornamentat cu mărunte stânci / pietre“, ori „râuleţul şerpuitor printre stâncuţe 

/ pietre“; semantismul sincretic / estetic s-a păstrat şi în apelativul – cu statut de regionalism – casimcea, ori casâncea / casâncă, 

«broboadă împodobită pe margini cu flori brodate şi cu franjuri» (DLRM, 119), mai exact spus, «tulpan cu chindisite râuri». 

d) Onomasticele Anacharsia (Ana - Charsia), Carsian / Cassian etc. Din orizontul anului 600 î. H., s-a transmis 

onomasticul pelasgo-thraco-dac,  Anacharsia – bineînţeles, cu „adaosul terminaţional-grecizant“, în spiritul acelor vremuri de 

înzorieri istorice, -os: «...şi Anacharsios.» (cf. Herodot, Istorii, IV, 46 / Fontes, I, 30). Este un onomastic pelasgo-daco-thrac ce ne 

apare drept compus, după cum bine a observat şi Nicolae Densuşianu în Dacia preistorică, dar fără a releva lucrarea legilor 

fonetice (cf. DDp, 559 sqq.), având „prim-elementul formant“ Ana- şi „elementul formant secund“ -charsia – „element secund“ ce 

a înregistrat evoluţia fonetică precizată mai sus, la abordarea toponimelor Carsya / Charsia (Carsium, Carsion etc.) şi Carsidava; 

în legătură cu „ambele elemente formante“ (deşi onomasticul – dacă Herodot ar fi cunoscut semantismul „formanţilor“ – putea fi 

„transliterat“ Ana Charsia / Charsios), precizăm că majoritatea substantivelor masculine, în limba pelasgo-thraco-dacă, se 

terminau în -a (bradua / Bradua, Burebista etc. – cf. PTZpl, I, 5 sqq.), terminaţie ce a cunoscut – spre valaha contemporană – 

apocopa (bradu / Bradu, Brad); prin închiderea posterioară a vocalei iniţiale în o-, elementul prim-formant, Ana, s-a metamorfozat 

în Ona, apoi, la deplasarea accentului de pe iniţială pe finală, a cunoscut diftongarea în io-, rezultând Ionà; în perioada de 

„bilingvism administrativ“ daco-latin a revenit accentul pe silaba iniţială, ceea ce a permis apocopa lui -a, onomasticul devenind 

Ion, ori (cu diftongarea „creştină“ -o- / - oa-) Ioan (Oană – fem. Oana / Ioana). Desigur, fără a mai insista asupra faptului că Ana 

Charsia (Ion / Ioan Cârşia / Cârja – „Anacharsis“), unul dintre cei „şapte înţelepţi ai lumii antice“, originar din Dacia (România) – 

provincia Moldadava (Moldova),  a fost un sol zalmoxian-lupac (sau „cucutenian“), deci cu „atributul cârjii, al regalităţii / 

domniei“, care a abandonat Zalmoxianismul („calea-spirală-planetară a Nemuritorilor“), rămânând la curtea lui Solon, spre a-l 

ajuta să redacteze legile ateniene (intrate în istorii drept iux Cassianus), fapt pentru care – la reîntoarcerea în Patrie – a cunoscut 

pedeapsa capitală, desigur, fără a mai sublinia că Pelasgo-Daco-Thracii / Valahii ajunseseră şi la „stadiul onomasticelor duble / 

compuse“, reţinem „circuitul milenar“ al onomasticului Charsia / Carsia, cu sensul de „tare ca stânca / piatra“, „înzestrat de 

divinitate cu capacitatea de a conduce / dirija poporul“, „apt de a fi rege“ etc. Cu timpul, spre a sublinia obârşia purtătorului de 

nume, în cazul de faţă, spre a evidenţia că provine din oraşul Carsia, onomasticul a permis sufixul „de apartenenţă“ -on / -an (u): 

Carsia- + -on / -an > Carsia(o)n / (prin contragere) Carsian, rezultând spre valaha / dacoromâna contemporană onomasticele: 

Casian / Cassian (prin disimilaţia totală a lui -r-, dar şi sub influenţa radicalului latin cass- din cassis, cassidis, „cască de metal“, 

„vârstă de războinic“, din numele gentilic roman Cassius), Cârşian / Cârjan etc. Indiscutabil, bunicul sfântului Ioan Cassian era 

originar din Carsia / Hârşova, un războinic destoinic, un comandant care s-a distins îndeosebi în luptele lui Constantin cel Mare , 

poate de la Pons Milvius...,  era deci un Carsian. 

e) Domeniul / Moşia Cassienilor. În pădurea de la Şeremet / Casian, în anul 1912, istoricul / arheologul Vasile Pârvan a 

descoperit şi două „districtuale“ inscripţii de hotar / mejdină, gravate pe două stânci (1,90 / 1,28 m), în limba greacă, dovezi 

incontestabile privind Moşia Cassienilor (datorate Cassienilor-proprietari ai domeniului şi autorităţilor urbane din antica Histrie). 

Inscripţiile de pe cele două stânci de hotar – «Hotarele Casienilor şi Grota» (CSb, 220) şi «Hotarele grotelor Casienilor» ( ibid.) – 

se completează, indicând hotarele moşiei Cassienilor şi aria Grotelor / Peşterilor (sau «Hotarele teritoriului Cassienilor şi al 

districtului Grotelor» – ibid.; cf. PDnSM, 83 sq.; MLpJC, 588 sqq.; Cas, 32 sqq.; VSP, 47 sq.).  Ioan G. Coman certifică faptul că 

«Σπέλουχα este o transcriere grecească a latinescului spelunca» şi «Κασιαυοι este transcrierea în greceşte a cognomenului 

Cassianus [...]. Nu trebuie să ne deruteze transcrierea lui Cassianus cu un singur s în cuvântul Κασιαυοι. Lapicidul nu era 

filolog.» (CSb, 220). Se cuvin totuşi câteva oservaţii: 1) în orizontul anului 360 d. H., onomasticul nu era nici latinesc, nici grecesc, 

ori de alt soi, ci era pur pelasgo-dac / valah; Casian este bine transliterat greceşte în inscripţie, din valahă, unde nu se punea 

problema sonorizării fricativei / constrictivei -s-, intervocalic, în -z-, ca în limbile pelasgice / romanice de vest – cum nu se pune 

nici după milenii în dacoromâna / valaha contemporană. Deoarece numele sfântului valah a cunoscut marele circuit patrologic cu -

s- geminat (-ss-), pentru a nu fi sonorizat, respectându-i autentica pronunţare valahă şi de către occidentali, îl grafiem Cassian 

(chiar dacă localitatea ce-i poartă numele astăzi în România este scrisă firesc-dacoromâneşte, cu un singur -s-, Casian); 2) în 

orizontul anului 360 d. H., Valahii din provincia imperial-romanică, dunăreano-pontică, Scythia Minor (Sciţia Minoră / Mică), erau 

cunoscuţi sub numele de Scythi / Sciţi; în a doua jumătate a secolului al IV-lea d. H., Scythia Magna, sau, pur şi simplu, Scythia 

(„ţara din calea năvălitorilor Sciţi / Scoloţi“), adică Dacia Nord-Dunăreană, începuse să fie cunoscută sub numele de România (la 

Auxenţiu Durostoreanu, în Epistula de fide, vita et obitu Ulfila, apare – negru pe alb – «…in solo Romaniae…», solum 

Romaniae, pământul / Ţara României  – ADEp, r. 26; cf. Fontes, II, 112; PTAD, 116 sqq.); 3) se ştie că sfântul Ghenadie de 

Marsilia a preluat stindardul misionar al Creştinismului de la sfântul valaho-dac Ioan Cassian; când Ghenadie de Marsilia scrie (la 

vreo 35 de ani de la moartea sfântului), în De viris illustribus (62): «Cassianus, natione Scytha*...» (GMDv, 82 – apud CSb, 217 

sq. / Cas, 33), trebuie să se traducă exact: «Cassian, de Naţiune Valahă, din provincia imperial-romană Scythia Minor...» / 

«Cassian, de naţiune Valah...»; 4) « Σπέλουχα este transliterarea grecească a latinescului spelunca, desemnând nu numai „grotă, 

peşteră“, ci şi „casă de la ţară“, „conac / vilă“, îndeosebi între orizonturile anilor 360 şi 582 d. H. («Spelunca era numele unei case 

de ţară a împăratului Tiberius» – GDlr, 1145).  Districtul Grotelor / Peşterilor din moşia Cassienilor era rezervat ordinului 

călugăresc / monahal, evocat de sfântul Ioan Cassian în prefaţa lucrării Aşezămintele mânăstireşti (De Institutis coenobiorum et 

de octo principalium vitiorum remediis / Despre aşezămintele mânăstireşti cu viaţă de obşte şi despre tămăduirile celor opt 

păcate principale). 
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Sigle: 
 

 ADEp = Auxentius Durostorensis, Epistula de fide, vita et obitu Ulfilae, în ediţia: Fr. Kaufmann, Aus der Schule des Wulfila: Auxenti 

Dorostorensis epistula de fide, vita et obitu Wulfilae im Zusammenhang mit der Dissertatio Maximini contra Ambrosium, Strassburg, 

1899, pp. 74 – 76. 

 Cas = Sfântul Ioan Casian, Scrieri alese – Aşezămintele mânăstireşti, Convorbiri duhovniceşti, Despre întruparea Domnului  (prefaţă, 

studiu introductiv şi note de profesor Nicolae Chiţescu; Despre întruparea Domnului are o introducere semnată de pr. prof. dr. Ioan G. 

Coman; traducere de prof. Vasile Cojocaru şi prof. David Popescu), Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 

Ortodoxe Române (colecţia «Părinţi şi scriitori bisericeşti», 57), 1990.  

 CPLR = Codul poştal al localităţilor din R.S.R., Bucureşti, Ed. Direcţia Generală a Poştelor şi Telecomunicaţiilor, 1974. 

 CSb = Ioan G. Coman, Scriitori bisericeşti din epoca străromână, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 

Române, 1979. 

 DDp = Nicolae Densuşianu, Dacia preistorică  (text stabilit de Victorela Neagoe, studiu introductiv şi note de Manole Neagoe), Bucureşti, 

Editura Meridiane, 1986. 

 DLD = Diogenes Laertios, Despre vieţile şi doctrinele filosofilor (traducere din limba greacă de acad. Prof. C. I. Balmuş; studiu introductiv 

şi comentarii de prof. Aram M. Frenkian), Bucureşti, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1963. 

 DLRM = Dicţionarul limbii române moderne, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1958. 

 EICIR, II = Mircea Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor religioase (II – de la Gautama Buddha până la triumful Creştinismului), 

Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986. 

 Fontes, I = Fontes ad historiam Dacoromaniae pertinentes, I (ab Hesiodo usque ad Itinerarium Antonini) / Izvoare privind istoria 

României, I (de la Hesiod la Itinerarul lui Antoninus — comitetul de redaţie: Vladimir Iliescu, Virgil C. Popescu, Gh. Ştefan), Bucureşti, 

Editura Academiei Republicii Populare Române, 1964. 

 Fontes, II = Fontes Historiae Dacoromanae, II (ab anno CCC usque ad annum M) / Izvoarele istoriei României, II (de la anul 300 până la 

anul 1000 — publicate de: Haralambie Mihăescu, Gheorghe Ştefan, Radu Hâncu, Vladimir Iliescu, Virgil C. Popescu), Bucureşti, Editura 

Academiei Republicii Socialiste România, 1970.  

 GDlr = G. Guţu, Dicţionar latin-român, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983.  

 GDlr = G. Guţu, Dicţionar latin-român, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983.  

 GMDv = Ghenadie de Marsilia,  De viris illustribus, în F. C. Richardson, Texte und Untersuchungen, XIV, 1 – 2, 1896. 

 HDGes = Die Geschichte von Siebenburgen in Abend Unterhaltungen, Sibiu, Martin Hochmeister, 1784. 

 HIst, I, II = Herodot, Istorii, I / II (traducere de Adelina Piatkowski şi Felicia Vanţ-Ştef), Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 196l / 1964.  

 MIMS = Mircea Muşat, Izvoare şi mărturii străine despre strămoşii poporului român, Bucureşti, Editura Academiei R. S. România, 1980. 

 MLpJC = H. Marrou, La Patrie de Jean Cassien, în «Orientalia Christiana Periodica», vol. XIII, no. III – IV: Miscellanea Guillaume de 

Jerphanion, II, Rome, 1947, p. 588 – 596. 

 NBMV = J. F. Neigebaur, Beschreibung der Moldau und Walachei, Breslau, 1854. 

 PDnSM = Vasile Pârvan, Descoperiri nouă în Scytia Minor. Stâncile cu inscripţii greceşti din pădurea Şeremetului, în Analele 

Academiei Române, seria a II-a, XXXV, Bucureşti, 1913. 

 PTAD = Ion Pachia Tatomirescu, Scriitori dacoromâni din mileniul I: Auxenţiu Durostoreanu / Auxentius Durostorensis (348 - 420), în 

Caietele Dacoromaniei, anul II, nr. 4, 1997 (p. 5 sqq.) / Rostirea Românească (Sibiu), anul I, nr. 9 - 10, 1995, pp.116 - 119. 

 PTZpl, I, II = Ion Pachia Tatomirescu, Zalmoxianismul şi plantele medicinale, vol. I, II, Timişoara, Editura Aethicus, 1997. 

 ŞDU-ed-1 = Lazăr Şăineanu, Dicţionar universal al limbei române, Craiova, Institutul de Editură Ralian şi Ignat Samitca, 1896. 

 ŞDU-ed-2 = Lazăr Şăineanu, Dicţionar universal al limbei române, «a şaptea ediţiune – revăzut şi adăogit la ediţia a VI-a», Craiova, 

Editura Scrisul Românesc, fost[ă] Samitca, f. a. (1935?).  

 ŞDU-ed-7 = Lazăr Şăineanu, Dicţionar universal al limbei române, «a doua ediţiune cu totul prelucrată şi adăugată», Craiova, Institutul de 

Editură Samitca, 1908.  

 VSP = VSP = Nestor Vornicescu: Scrieri patristice în Biserica Ortodoxă Română până în sec. XVII, izvoare, traduceri, circulaţie, teză de 

doctorat, (extras din revista Mitropolia Olteniei, nr. 1 – 2, 3 – 4, şi 5 – 6, XXXV / 1983), Craiova, 1983, pagini B-5: 448. (o variantă a 

prezentului studiu, dar cu titlul Elemente de toponimie / hidronimie pelasgo-daco-thracică, sau valahică / dacoromânească, având 

convergenţă semantic-sincretică în apelativele contemporane „cârşie“ (“piatră”) şi „cârjă“, ori în onomasticele dacoromâneşti-

străvechi „Carssian“ / „Cassian“ şi „Cârjan“, de Ion Pachia-Tatomirescu, a apărut ca postfaţă la Sfântul Ioan Cassian, A douăzeci şi patra 

convorbire duhovnicească, Timişoara, Editura Aethicus, 1999, pp. 57 – 64).  
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Craiova, 2011 
 

LE COMBAT AVEC LE 
REVE 

 
C’était comme si j’aurais 
détaché une flamme 
de l’étoile sous laquelle je 
rêve; 
c’était comme si j’avais 
changé en parole 
le fil infini de l’herbe, 
c’est si profondément qu’il 
me fait mal 
L’Univers 

 EURYTHMIES 
L’autel du rocher s’est allumé 
De l’ouverture de la profonde 
Odeur d’arc-en-ciel 
Doré dans mon œil 
 
Sphères, lissages, spirales 
Sacres empires astraux 
Météores, ponts, galaxies 
Croissent sur les branches du 
cœur 

L’IMAGE DE LA 

DOULEUR 
Je me couvre 

avec toutes les grâces 

des reliefs édéniques 

de la croix du rêve 

pour ne plus voir 

la cruauté du Monde 

en chassant au vide 

les Anges des paroles 

MEME AUSSI DES 

YEUX DU REVE 
 
Même aussi des yeux du 
rêve 
les larmes sont coulées 
quand ma parole est 
partie 
dévoilée 
sur un astre 
a l’ombre énigmatique 
de mariée 
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SUR LES 

SOUPIRS DE LA 

GOLGOTA 
Je ne demande pas du 

temps 

quand je bois l’eau 

de la vie de rose 

par la soif de Ta 

recherche 

éternelle 

je prie, Mon Dieu 

dans mon nimbe 

seulement à la 

Résurrection 

de la foudre écroulée 

sur les soupirs de la 

Golgota 

AUX SOURCES DE 
L’UNIVERS 

Sans me piétiner la lumière 
je bois l’eau vierge 
de la fontaine 
 pleine de fontaines 
de l’Univers 
L’âme rayon par rayon 
plutôt me couple 
avec un silence non réveillé 
où la larme veille 
Ah, dorénavant c’est pour 
jamais  
mon soif a été une fois 
étonnement d’une porte a 
l’autre... 

CONNAISSANCE DE 

L’IGNORANCE 

Les noyaux des pierres 

me connaissent 

et les couleurs du silence 

du fourré des ombres; 

Volées de pensées 

ruisselant 

comme une lumière 

fondue, 

l’étoile de l’Œuf cosmique 

dénattée sur l’eau... 

seulement le moi 

des profondeurs 

de la vie de l’âme 

ne m’éclaircit pas 

les pas 

LE MONDE DE LA VIE 

INTERNE 

Le monde fluide dans moi 

qui voit dans les formes  

l’odeur des couleurs 

du Soleil de la nuit 

et les lumières de ses 

rangées 

de vies 

avec dignité mythique 

brûlent plus de l’intérieur 

par la chemise 

L’AME BAT SES AILES 

Seulement dans l’écho du 

point 

étincelant de lumière 

l’ombre ne pèse pas sur 

moi; 

l’auriculaire atteint 

la profondeur des espaces, 

l’annulaire glisse 

sur le feuillage des 

moments, 

et l âme... 

plus vieille que tous 

les Parents du Monde 

bat ses ailes jupitériennes 

pour que je lui apprenne la 

langue 

. DANS LE 

COEUR DE LA 

VOIE LACTEE 
L’âme ne peut pas 

vieillir 

elle vole par la flamme 

du flocon de lumière 

elle cherche toujours 

les étoiles jusqu’à la 

ceinture 

le lieu de ma naissance 

dans le cœur de la Voie 

Lactée 

combien de générations, 

quel frisson 

a  le froissement soyeux 

de la profondeur du Ciel 

LA VIE 
MYSTERIEUSE 

Le vent aigu de l’ombre 
Me bat par la peur 
Des plumes sauvages 
Je me remplis tout seul 
Et vendredisé 
Le ciel de la nouvelle 
parole 
En émiettant sous mes 
semelles 
La profondeur de la 
montagne 
Qui me tenait dans ses 
bras 

 SUR LES BRAS DE 

L’ELOIGNEMENT 

Moi aussi je ramasse 

sur le bras de 

l’éloignement 

des miettes d’étoiles 

et même un nimbe 

resté 

des festins 

des dieux olympiens 

en fumant 

au delà des cimes 

comme le fer-à-cheval 

de l’éclair 

 COMME LA NUIT 
TOMBE 

Comme la nuit tombe 

sur moi 

comme une flèche allumée 

j’entends sous la montagne 

le tintement de tes chevilles 

je crois qu’il fait trop 

dimanche 

à l’ange 

en traversant par la nage 

ma larme 

 

 DANS LES 

ELOIGNEMENTS DE LA 

CREATION 

Je devrais 

porter en moi 

un mot angélique 

avec beaucoup des yeux 

et une rangée sans fin 

de miroirs 

lesquels voient la cérémonie 

dans les éloignements de la 

Création 

la cave de la très ancienne 

pluie 

creusée par des éclairs 

royaux 
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DOUÃ INTERVIURI ACORDATE LUI 

FLORIAN BICHIR 

DUPÃ APARIŢIA„CÃRŢII EPISCOPILOR 

CRUCIAŢI” Interviu dat la sfârşitul anului 2004, când apãrea o nouã ediţie din „Cartea  
episcopilor”, dar românii-americani erau nemulţumiţi cã se 

mai repeta teza unui “patriarh rosu salvator”. 

F.B. A apãrut recent ediţia a doua a cãrţii în care, bazându-vã pe documente din Arhiva Securitãţii, descrieţi un aspect 

important al rezistenţei ortodoxiei noastre la rusificare şi sovietizare. Sunteţi nepotul Episcopului Grigorie Leu, care a 

ridicat glasul în ţarã, în vreme ce fiul sãu, preotul Vasile Leu, era hirotonit în strãinãtate episcop al exilului. Ajunşi 

amândoi duşmani de moarte ai regimului comunist şi ai Moscovei, episcopul Grigorie Leu era otrãvit în ţarã iar fiul sãu, 

Arhiepiscopul Vasile-Victor Leu, care organiza temeinic biserica emigraţiei, era rãpit de KGB la Viena, anchetat la 

Moscova şi trimis la Bucureşti cu rechizitoriu de condamnare la moarte. Documentele publicate de dumneavoastrã aratã 

cum a refuzat el, ca şi tatãl sãu, orice compromis cu regimul comunist, cum i-a înfruntat şi pe judecãtori şi pe cei care ar 

fi vrut sã-l cumpere şi şi-a pãstrat neştirbitã credinţa. Ecoul a fost puternic la cititori; acum a apãrut ediţia a doua din 

aceastã carte. 

 

 C.L. Este drept cã a apãrut, dar nu ştiu dacã sã o numesc ediţia a doua, sau o continuare de tiraj. Ediţia presupu-

ne o intervenţie în text, o ameliorare a lui. Dar eu, aflându-mã în posesia tuturor acelor documente  zguduitoare despre 

propria mea familie, m-am vãzut obligat, în faţa adevãrului lor dramatic (şi, uneori, de ce nu aş spune-o, chiar plin de 

acte temerare care mã fãceau sã mã simt mândru prin descendenţã) sã le fac imediat cunoscute şi le-am publicat ca ata-

re, în întregul lor, comentându-le dintr-o suflare cu gândurile pe care mi le-au trezit atunci, la prima lecturã. Aşa cã 

volumul a ieşit de prima datã un monolit, la care nu mai ai ce adãuga sau transforma. Tirajul de faţã, l-am publicat 

datoritã faptului cã primul s-a epuizat, iar cererea este tot mai mare. Trecând mai bine de trei ani de la apariţie, se poate 

spune şi cã este o nouã ediţie. Dar, în felul acesta, trebuie sã vorbim de încã o ediţie faţã de cea publicatã în 2001 – 

ediţia electronicã a cãrei paginã internet fiinţeazã încã din anul 2002 pe site-ul: www.episcopi-rapiti-de-kgb.go.ro şi care 

este “vizitatã”, cum se spune astãzi, de mii şi mii de alţi cititori, mai ales din strãinãtate. Sunt români ortodocşi din 

strãinãtate care îmi scriu gândurile lor sincere, devenind conştienţi cã Biserica lor nu a avut doar slujitori obedienţi 

puterii trecute, ci şi martiri care au sfidat antihristul şi au pãstrat neîntinat steagul credinţei strãmoşeşti.  

 

   F.B. “Episcopi rãpiţi de KGB”?... Domnule Corneliu Leu, varianta tipãritã are titlul: “Cartea Episcopilor 

Cruciaţi”...  

 

C.L. Exact. Cartea tipãritã, cea care poate fi rãsfoitã de cititor în librãrie, are acest titlu ceva mai liniştit. Impactul 

vizual printre miile de titluri cu care ne invadeazã astãzi internetul şi biblioteca virtualã, cere o avertizare mult mai  

rapidã a cititorului, care rãmâne singurul element real din aceastã lume virtualã. El cautã informaţie simplã şi rapidã. 

Or, “Episcopi rãpiţi de KGB” rezumã exact, într-o propoziţiune mai mult decât simplã, conţinutul întregii cãrţi şi a 

terifiantelor ei documente: Doi episcopi, doi înalţi prelaţi ai ortodoxiei noastre, doi slujitori ai Bisericii care, conform 

familiei lor strãvechi atestatã cu multe generaţii de preoţi, se pregãtiserã în viaţã pentru a trãi doar în liniştea 

rugãciunilor şi a legãturilor lor de dragoste creştinã în misionarismul asumat, se trezesc deodatã, prin vicisitudinile 

istoriei, faţã în faţã cu antihristul. Un antihrist agresiv şi înrobitor, distrugãtor al moralei creştine şi al  tradiţiei de neam,  
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 faţã de care simt de datoria lor sã-şi schimbe misionarismul blând şi înţelegãtor ce-l practicau pânã atunci, în lupta 

sfântã pentru cauza Bisericii pe care acela vrea s-o piardã şi pentru cauza naţiunii pe care acela vrea s-o subjuge. ªi, 

inspiraţi de Duh în apãrarea Credinţei, nu le mai pasã dacã vor ajunge la martiriu şi sacrificiu total. Astfel,  are loc 

Revelaţia lor faţã de rostul pe care-l au ca adevãraţi slujitori ai lui Hristos şi, din nişte oameni normali, unul  cãrturar şi 

duhovnic de frunte, altul încã tânãr şi aventuros, întors de pe front cu mari ordine militare, capãtã conştiinţa Cununei de 

Spini pe care le-o va pune antihristul demascat de predica lor vehementã şi nu le pasã cã acesta vrea sã-i rãpeascã şi sã 

le rãpunã viaţa.  

Consecvenţi cu tradiţia neamului lor, consecvenţi cu simbolul pe care-l întruchipa cândva strãmoşul nostru Mihail Leu 

Blagocinul, preot de mir în timp de pace, dar popã de tabãrã al lui ªtefan cel Mare în fiecare dintreluptele mãreţului 

voievod, din smerenia cinului preoţesc în vremuri de linişte, ei trec la haiducia vremurilor de restrişte înfruntând duşma-

nul care e şi al lor şi al poporului lor şi al Bisericii lor. Iar duşmanul îi urmãreşte ucigaş, atât prin aparatul de teroare 

mondialã al KGB-ului, cât şi prin vânduţii de la Bucureşti. Cam astfel aratã destinele acestei cãrţi, rezumarea adevãratã 

fiind, pe undeva, la îmbinarea celor douã titluri: Cruciaţi în lupta cu KGB-ul care urmãreşte sã-i distrugã, tocmai pentru 

cã ei, în noua misiune pe care şi-o asumã, îi distrug lui antenele perfide cu care vrea sã acapareze lumea creştinã. ªi în 

ţarã, prin termenul “Sovrompatriarhia”, lansat şi aruncat în faţã lui Petru Groza şi întâistãtãtorului aservit Iustinian  

Marina de cãtre  episcopul Grigorie Leu, şi în strãinãtate, prin parohiile libere pe care le înfiinţa şi prin predicile pe care 

le rostea la posturile de radio libere arhiepiscopul Vasile-Victor Leu, fondând BISERICA DIN ETER, se arãta cum, 

agenţi ai satanei comuniste se infiltrau printre credincioşi încercînd chiar sã-i conducã. Se nãruia prin provocãri şi 

nenorociri întreaga ortodoxie. 

 

F.B. Cum a fost posibil sã se întâmple toate nenorocirile astea? 

 

C.L. În ofensiva sa din perioada postbelicã, ofensivã ce-i dãdea multã agresivitate (gândiţi-vã cã erau  învingãtori în 

rãzboiul de-abia încheiat), KGB-ul îşi dezvoltase şi un fals sector bisericesc, prin ofiţeri mascaţi în prelaţi şi prin prelaţi 

şi preoţi slugi ai acestora, pentru a supune bisericile din statele trecute sub influenţa Moscovei şi pentru a-şi infiltra 

agenţii în alte biserici din lumea liberã. Era una dintre cele mai perfide mişcãri de spionaj, provocare şi manipulare a 

credincioşilor în interes bolşevic, care acapara importante ranguri bisericeşti infiltrând persoane nedemne şi punându-le 

mitre patriarhale care le dãdeau puterea de a devia, în serviciul comunismului ateu, nevoia credincioşilor de a-şi pãstra 

sentimentele religioase. Satana îmbrãca stihare şi cãpãta cârje de întâistãtãtori pãstrând aspectele exterioare ale unei 

false liturghii şi ducând la pierzanie tocmai ceea ce este miezul dreptei credinţe: Morala creştinã şi sentimentul 

comunicãrii transcendente cu Mântuitorul. Presat de credinţa poporului sãu, dupã ce îi demolase vreme de douã decenii 

lãcaşurile de închinãciune, Stalin refãcuse în 1942 Biserica Rusã pentru a-i însufleţi soldaţii în luptã. Dar, ca s-o poatã 

controla, a pus în fruntea ei un kagebist în sutanã. Dupã ocuparea ţãrilor care deveneau “lagãrul” lui, a verificat bine 

“cadrele” impunând şi aici oameni cel puţin obedienţi, dacã nu ticãloşi. Ca exemplu ameninţãtor, unui om de  neînge-

nuncheat, cum era unchiul meu, i s-a desfiinţat eparhia. Alţii, ca episcopul Chesarie al Tomisului sau Nicolae al Oradiei 

au fost scoşi din scaun. Despre trei mari ierarhi – patriarhul Nicodim Munteanu, mitropolitul Irineu Mihãlcescu şi, 

iarãşi, episcopul Grigorie Leu, occidentul a publicat documente despre modul în care au fost asasinaţi pentru cã nu s-au 

supus. Ne  mergându-le cu demolarea bisericilor, deoarece credinţa tot se pãstra, bolşevicii au schimbat tactica şi îşi 

puneau în funcţii ierarhice fantoşele lor mascate ca sã pãstoreascã turma dupã cum le dicta KGB-ul şi serviciile de 

securitate din ţãrile respective. Ba, mai mult, infiltrau oameni în bisericile emigraţiei fãcându-şi acolo adevãrate 

agenturi.  Cei doi episcopi Leu, tatã şi fiu, s-au ridicat martiric propovãduind cuvântul adevãrat şi avertizând adevãrata 

omenire ortodoxã de pericolul care o ameninţã. Din acest motiv, un cititor al “Cãrţii Episcopilor Cruciaţi” apãrutã în 

2000, mi-a sugerat şi acest subtitlu: “Episcopi rãpiţi de KGB”, cu care textul stã la dispoziţia milioanelor de cititori de 

internet. 
 

F.B. Aveţi multe reacţii de la cititori? 

 

C.L. Extrem de multe. Asta m-a fãcut sã tipãresc şi pe hârtie un nou tiraj. 

 

F.B. Puteţi sã ne descrieţi câteva semenea reacţii pe care le consideraţi mai semnificative? 

 

C.L. Bineînţeles: Cele mai emoţionante, pentru mine, ecouri pe care le primesc, sunt de la tânãra generaţie de  credin- 

cioşi, oameni abia trecuţi de adolescenţã, sau studenţi, pentru care perioada atee nu are concreteţe fiindcã nu au trãit-o şi  
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 nu şi-o pot închipui decât din relatãri despre anumite forme de meschinãrie sufleteascã ce li se par incredibile. Ei reacţio 

neazã uimiţi de faptul cã ar putea exista vreodatã slujitori ai Bisericii care nu au în ei nici un duh de sfinţenie şi chiar 

pactizeazã cu diavolul dar, surprinzãtor, devin emoţionaţi la gestul martiriului celor doi episcopi şi încep sã înţeleagã cu 

ce vremuri groaznice s-au confruntat acele generaţii. O altã categorie sunt preoţii tineri, tinerii teologi, chiar şi alţii decât 

teologii ortodocşi, care descoperã în cartea aceasta o mândrie de conştiinţã creştinã, o dãinuire a flãcãrii credinţei prin 

martiriul personajelor ei, un mesaj dumnezeiesc de puritate ce nu se poate stinge niciodatã din sufletul omului. 

O a treia categorie sunt cititorii din strãinãtate şi cei de alte confesiuni care îşi dau seama, prin documentele ce le citesc, 

de marele adevãr cã Biserica Ortodoxã nu a fost, cum o descriu unii rãuvoitori, una aservitã puterii atee şi care nu a avut 

de suferit în comparaţie cu alte confesiuni, ci şi-a avut şi ea martiriul ei, conştiinţele care i-au pãstrat întotdeauna purita-

tea şi ardoarea credinţei. A avut credincioşi fermi în turmã şi pãstori neînfricaţi în frunte, care îi dau şi astãzi  dimensiu-

nea istoricã exactã a rostului ei de înaltã sfinţenie şi de moralitate naţionalã, precum cei doi înalţi prelaţi despre  destine-

le cãrora am scris aceastã carte. Iar, tot din strãinãtate, vine din ce în ce mai deschis şi mai limpede glasul conaţionalilor 

noştri care, trãind pe alte meleaguri, sunt mai sensibili şi mai emotivi la anumite amãnunte de credinţã şi mândrie  naţio-

nalã, mai sinceri în exprimarea dezaprobãrii faţã de sechelele vechii mentalitãţi, chiar şi din sânul Bisericii. Ei sunt mai 

categorici şi mai puţin dispuşi sã aprobe compromisul omiterii sau cocoloşirii unor acte la care s-au fãcut pãrtaşe unele 

personalitãţi pe care le suportã şi astãzi societatea româneascã. Ei vor transparenţã totalã chiar şi în legãturã cu slujitorii 

Celor Sfinte şi sunt mai categorici în ce priveşte ascunderea actelor de colaboraţionism. Poate cã eu nu sunt de acord cu 

vehemenţa unora dintre ei, atunci când vine din lipsa de informare; dar sunt categoric frate al lor, sunt alãturi de ei, ne 

dorind ca minciuna sã dãinuie îmbrobodind cu diverse neadevãruri spiritul românesc. Sunt convins cã acest spirit româ-

nesc va triumfa în lume numai prin rãspunderea şi onestitatea cu care ne judecãm cinstit trecutul. Trecutul fiecãrei per-

soane, indiferent ce ierarhie ocupã; trecutul fiecãrei instituţii, fie ea şi Biserica. 

 

 F.B. Dar reacţii de la specialişti, de la cei implicaţi în treburile canonice? 

 

C.L. Adevãrurile istorice se confirmã. Dupã cincizeci de ani, Sfântul Sinod a reînfiinţat Eparhia Huşilor, cea  Desfiin-

ţatã numai pentru a-l înlãtura pe unchiul meu deacolo, de lângã ţinuturile Basarabiei, pe care le iubea atât de mult. 

Importanţi ierarhi sinodali mi-au mãrturisit bucuria de a fi aflat din carte cã demnitatea ortodoxiei a fost apãratã prin 

suferinţa celor doi episcopi mãrturisitori pânã la martiriu. şi ne dãm seama astãzi prea bine cã, în lumea zguduitã a celei 

de a doua jumãtãţi a secolului douãzeci, tocmai prin toţi cei nesupuşi Moscovei sau ceauşismului, flacãra credinţei s-a 

pãstrat şi transmis, pentru ca sã se reaprindã atât de puternic la noua generaţie. M-a emoţionat, astfel, scrisoarea Prea 

Sfinţitului Ioachim, urmaşul unchiului meu în tronul episcopal al Huşilor care, îmi mãrturisea cã, în urma citirii cãrţii, a 

fost atât de pãtruns de martiriul înaintaşului sãu încât, în nopţile de veghe, ca şi cum ar aştepta fãptuirea unei minuni, stã 

la fereastra chiliei sale privind spre mormântul care se vede bine de acolo şi îşi rosteşte fierbintea rugãciune. De 

asemenea, sãrut dreapta Înalt Prea Sfinţitului Nicolae al Banatului care, citind cartea, mi-a scris cuvinte de creştineascã 

încurajare, a vrednicului nonagenar, Prea Sfinţitul Gherasim al Râmnicului, a Prea Sfinţitului Calinic al Argeşului şi 

sãrut, de asemenea, dreapta tuturor ierarhilor, membri ai Sfântului Sinod, care au rãspuns cu atâta pioşenie în faţa apari-

ţiei acestei cãrţi.  Mai sunt şi mici excepţii care m-au ajutat sã citesc sufletul omului pe dinlãuntrul lui, chiar dacã este 

acoperit cu sutanã, rantie sau mantie. Astfel, unii slujitori mai vârstnici – deci, mai apropiaţi de vremurile când se 

stingeau în chinuri personajele cãrţii mele, se fac a nu fi aflat adevãrul, cu toate cã eu ştiu bine cã le-am dat cu mâna 

mea cartea. La insistenţele mele, mi-au rãspuns cu încurcãturã în glas, fie cã n-au vãzut-o, fie cã n-au avut vreme s-o 

citeascã. Desigur, fac aceasta din ruşinea de a comenta asemenea evenimente la care, în adâncul sufletului lor se simt, 

chiar dacã indirect, copãrtaşi. Sau, poate, dintr-o altã foarte de înţeles omeneascã intenţie: Aceea de a nu mai voi sã-şi 

aminteascã de vreun îndemn prin care au pactizat şi ei, uneori, cu antihristul. Trebuie sã mãrturisesc faptul cã iert şi uit 

asemenea manifestãri, având pentru ele totala înţelegere creştineascã. Nu fac asta eu, pãcãtosul; ci o fac doar în numele 

înaintaşilor mei care au fost înmiit mai curaţi decât mine! 

Ceea ce, însã, nu pot sã uit oricât aş vrea, este o vorbã necuviincioasã, din categoria celor cum numai securiştii şi-au mai 

permis la anchetele pe care le-am descris, rostitã de un mitropolit bãtrân cãruia, unele publicaţii dinafarã îi atribuie şi 

funcţii oculte în vechea ierarhie, pe când era vicar patriarhal şi rãspunzãtor faţã de guvernul de atunci, al unor intime pro 

bleme. Chiar dacã eu nu vreau sã iau în consideraţie asemena afirmaţii despre trecutul I.P.Sale, mã întreb de ce, mie mi-

a scris, despre familia mea, cuvinte unse cu miere, iar, în altã ocazie, şi-a amintit exact limbajul prin care securitatea 

lansa provocãrile şi dezinformãrile pe vremuri? 

I-am trimis la apariţie cartea, primind confirmare, aşa cã i-am oferit toate informaţiile prin care chiar eu, ca autor realist 

ce sunt, descriu complexitatea vieţii arhiepiscopului Vasile-Victor  Leu, cel care a fost Întâistãtãtorul întregii emigraţii  
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române din Europa şi Orientul Apropiat. Credibilitatea persona-

jului este imensã, tocmai prin transformarea pe care i-o dã cre-

dinţa misionarã: În tinereţea sa nu este deloc un sfânt; prin cali-

tãţi avanseazã rapid, prin defecte intrã-n conflicte; face destule 

greşeli lumeşti. Dar, pe mãsurã ce simte cum apasã asupra lui 

rãspunderea pentru credinţa strãmoşeascã, când îşi asumã mi-

siunea datã de ierarhii rezistenţi în frunte cu tatãl sãu, când vede 

sacrificarea martiricã a acestuia, pe mãsurã ce suferã el însuşi 

supliciul şi se simte mai încãrcat de vocaţia strãmoşilor noştri 

care au fost neam de preoţi încã de la strãbunicul Mihail-Popa 

de Tabãrã al lui ªŞtefan cel Mare, pe atât mai mult se curãţã de 

cele lumeşti şi devine un puternic mãrturisitor în absolutul cre-

dinţei!... Mãrturisitor al existenţei Dumnezeirii prin Sfânta 

Treime dar, în acelaşi timp, mãrturisitor al adevãrurilor naţiunii 

sale, având tãria sã spunã la proces, demn, cu fruntea înãlţatã 

cãtre Dumnezeul sãu: “Am dus aceastã activitate pentru cã regi-

mul comunist este o cãmaşã de forţã pe sufletul şi fiinţa nea-

mului româ-nesc. Singura sentinţã care m-ar onora pe mine şi 

tribunalul ar fi condamnarea mea la moarte”. ªi, nu numai cã a 

spus aceste cuvinte dar, din celula condamnaţilor la moarte, de 

la Jilava, a dat declaraţia pe care o reproduc olograf în  pagi-nile 

cãrţii: Cã el nu face cerere de graţiere şi cã nu permite nimãnui 

sã facã o asemenea cerere în numele sãu. Ce alte dovezi mai 

dorim privind transformarea totalã a conştiinţei acestui om care, 

nu numai cã se lasã martirizat cu seninãtate şi credinţã, dar ros-

teşte pânã în ultima clipã adevãrurile neamului sãu şi ale  
 

Dumnezeului sãu înfruntându-şi fãrã teamã ucigaşii?... Chiar dacã a fost în tinereţe mai zburdalnic, ceea ce a permis se-

curiştilor sã lanseze despre el, atunci când era puternic şi recunoscut în toatã Europa, zvonuri calomnioase conform mi-

siunii lor de compromitere (iar eu am demonstrat în carte cã erau simple zvonuri furni-zate de simbriaşi locali şi ampli-

ficate de contrapropaganda kagebistã, tocmai pentru cã el le demasca tentativele de sub-minare a lumii libere), oare nu 

suntem obligaţi, tocmai prin învãţãtura creştinã, sã credem în convertire şi în aflarea cãii Dumnezeieşti?! Prin martiriul 

sãu, arhiepiscopul Victor Leu a aflat o asemenea cale Dumnezeiascã! Ei bine, sã fii astãzi arhiereu - şi bãtrân şi iertat de 

cele dinainte în care ai pãcãtuit şi tu la modul colaboraţionist, sã fii om liber, cu funcţie înaltã, pe care nu-l mai supune 

nimeni la conlucrare cu antihristul, dar sã iei în derâdere martiriul celui ce a stat drept şi fãrã compromis, netrãdându-şi 

nicidecum credinţa, înseamnã sã nu crezi în Revelaţia Divinã. Fapt pe care Bunul  Dum-nezeu îl pedepseşte, dupã cum 

s-a şi întâmplat cu c el care mi-a scris mie cuvinte de laudã dar s-a raliat şi la blasfemiile securitãţii . Cu tot respectul şi 

pioşenia faţã de cei ce slujesc canoanele monahiceşti, trebuie sã fim conştienţi cã Biserica nu constã numai în postul şi 

rugãciunea celor supuşi tuturor vremurilor, ci ea se constituie, cel puţin în egalã mãsurã, din morala şi misionarismul 

celor care ştiu sã se sacrifice pentru Ea şi pentru marile Ei adevãruri din care se formuleazã Crezul.  

 

F.B.În legãturã cu aceste adevãruri, acum, când ţara face paşi fermi în interiorul continentului creştin al Europei, care 

credeţi cã va fi contribuţia noastrã, dupã specificul credinţei noastre?  

 

C.L. Contribuţia va fi foarte însemnatã, dupã cum este şi specificul credinţei noastre în Biserica lui Hristos şi în dãruirea 

pentru salvarea obştei umane care caracterizeazã ecumenismul nostru tolerant. Sunt convins cã vechimea apostolicã a 

Bisericii în sânul cãreia ne-am nãscut ca popor, experienţa ei milenarã, va avea un cuvânt hotãrâtor de spus în viaţa spi-

ritualã a continentului şi chiar în apropierea ecumenicã a confesiunilor lui. În acest scop, noi am înfiinţat încã din anul 

1990 fundaţia care poartã numele episcopului martir Grigorie Leu şi derulãm multe programe comune cu prestigioase 

organizaţii neguvernamentale similare din ţãrile occidentale.  

 

F.B.Aţi contribuit la mai multe programe de emancipare a populaţiei. 
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 C.L. De emancipare socio-economicã a satelor româneşti, despre care vom vorbi altã datã. Dar avem o bunã experienţã 

în direcţia reimpunerii moralei creştine în criteriile de viaţã modernã, contemporanã.  

 

F.B.Emanciparea spiritual-moralã a populaţiei, pentru a depãşi sechelele amoralitãţii comunisto-atee, a fãcut parte din 

mai multe programe ale Fundaţiei Episcopul Grigorie Leu. Din acest motiv v-am întrebat cum vedeţi integrarea noastrã 

la care, iatã, s-au semnat toate capitolele de aderare. 

 

C.L. Dacã îmi cereţi pãrerea, aş îndrãzni sã spun cã sau semnat toate capitolele care privesc cele lumeşti. Va mai fi de 

semnat unul. Iar acela nu se semneazã decât cu conştiinţa noastrã: CAPITOLUL EXISTENŢEI MORALE. 

 

F.B. Îl consideraţi un capitol separat? 

 

C.L. Separat nu; dar distinct da. Distinct, tocmai prin rolul important pe care îl are de jucat Biserica în morala noastrã 

naţionalã. 

 

F.B. Şi, credeţi cã îl joacã? 

 

C.L. Bine-nţeles; Biserica joacã un mare rol; un rol decisiv pentru viitorul existenţei noastre morale. Ba, chiar aş putea 

spune mai mult: Cã întreaga noastrã speranţã în redresarea moralã, dupã agresarea murdarã a acestei morale prin toate 

actele guvernãrii antihristului, se îndreaptã cãtre aceastã Bisericã. La noi, mai mult decât oriunde, ea este o Bisericã a 

neamului; pentru cã în ea ne-am nãscut şi în ea ne-am desãvârşit ca naţiune. Ea trebuie sã exprime curãţenia noastrã şi 

sã ne facã pe toţi sã ajungem la aceastã curãţenie. Ea semneazã acest capitol în plus: Capitolul moral al aderãrii noastre 

europene. De ea depinde adevãrata noastrã integrare într-o lume a moralei democratice. 

 

F.B.De ce spuneţi cã depinde, aveţi vreo îndoialã?  

 

C.L. Nu am nici o îndoialã. Simt numai o totalã nevoie de încredere care se va realiza doar printr-o totalã transparenţã. 

Sã nu uitãm cã transparenţa este unul dintre criteriile moralei democratice. 

 

F.B. Care provine din morala creştinã. 

 

C.L. Exact. Şi din legile Statului de Drept. Adicã, dacã Apostolul spune “sã dãm Cezarului ce-i al Cezarului”, acum, 

parafrazând, trebuie “sã dãm Statului de Drept cei al Statului de Drept”. În acest sens îmi pun întrebarea de ce au tolerat 

guvernele de pânã acuma ca, în materie de dosare ale securitãţii, unii slujitori bisericeşti sã aibã alt regim decât toţi 

ceilalţi cetãţeni ai ţãrii?...Acele guvernãri au greşit categoric pentru cã, tolerând dubiile în legãturã cu unele persoane, au 

deschis o posibilitate de risc de a ni se diminua credinţa. Omul are dreptul sã nu vrea sã sãrute mâna pãcãtoşilor, sau sã 

nu le asculte predicile. Suntem cu toţii urmaşii Mântuitorului şi trebuie sã rãspundem cu toţii de faptele noastre. Sã ne 

fie clar cã nu se face nici un serviciu Marii şi Atotînsemnatei noastre Biserici, cocoloşindu-i pe unii care au cochetat cu 

antihristul. Nu de acuze e vorba, ci de iertarea deschisã a pãcatului. În public; adicã în obştea creştinã. Eu cred în ierta-

rea pãcãtosului prin recunoaşterea pãcatului de cãtre sine! 

 

F.B. Dar Biserica are mare credibilitate în toate sondajele. 

 

C.L. Mare, nu înseamnã totalã. Iar acoperãmântul Domnului este total asupra sufletelor noastre. Trãim o vreme când 

Biserica noastrã are nevoie de cea mai mare credibilitate, tocmai pentru cã, prin Duhul Sfânt, toţi creştinii ne simţim din 

ce în ce mai atraşi cãtre Ea. Cãtre fondul ei şi nu cãtre unele accidente prin care, vremelnic şi explicabil, a trecut. Iatã, 

de exemplu, recent, o revistã scoasã de fraţii noştri din Canada – “Românul canadian”, publicã un amplu articol despre 

martiriul episcopului Grigorie Leu. Ştiţi ce mi-au transmis cititorii de acolo? Cã, citind acel articol şiau revenit şi şi-au 

recãpãtat încrederea, dupã ce, cu câtãva vreme în urmã, în cadrul unei vizite pastorale patriarhale în Canada, s-a încercat 

sã se facã elogiul lui Iustinian Marina pe care ei îl numesc “patriarhul roşu”iar la noi, dupã cum am citat, i s-a spus  “ne-

vrednic conducãtor al Sovrompatriarhiei”. Cei care mi-au vorbit despre aceasta, oricât am încercat sã-i potolesc, erau 

indignaţi şi nu mai voiau sã audã de vizita pagriarhalã în bisericile lor. Noi ştim cã, pe bunã dreptate, fraţii noştri din 

strãinãtate sunt suspicioşi la sechelele comunismului, tocmai pentru cã ei au vrut mai mult decât noi sã scape de ele cât  
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mai repede. Nu avem dreptul sã-i îndepãrtãm de la credinţã creind confuzia dintre “a fi omul comuniştilor în bisericã”, 

sau “a fi omul bisericii la comunişti”, sau “a fi omul Bisericii sub comunişti”. Sunt nuanţe şi, dupã cum observaţi, doar 

aici, la ultima formulare, punem majuscula. Nu avem dreptul şi nici nu cred cã, mãcar, avem vreun interes, de vreme ce 

interesul nostru moral este Credinţa! Iar Credinţa se slujeşte cu afirmaţii cinstite, nu cu pãrtiniri!... Iatã cum, simţindu-se 

pãrtinirea cãtre nevrednicia lui Iustinian Marina, dacã ne putem exprima astfel: misiunea nu a mai fost misionarã în  

acestã vizitã pastoralã. Pastoraţia se face în slujba Domnului. În slujba oamenilor e numai propaganda cea atât de 

demonetizatã prin demagogia regimului trecut. 

 

 

 

 
 
 

C. L. Întâiul Stãtãtor al unei Biserici atât de vechi şi atât de importante în destinul şi istoria poporului nostru, n-ar trebui 

implicat şi nici n-ar trebui sã se implice în cele omeneşti supuse pãcatului. E deajuns cã, în vremuri trecute, comunismul 

şi-a pus oamenii lui şi i-a atras pe unii slabi din cinurile slujitorilor. Dar anatema a trecut. Reajungând noi, cu toţii, în 

frunte cu cei mai dreptcredincioşi, la vremuri normale, este cât se poate de fireascã şi concepţia despre puritatea Biseri-

cii prin care se asigurã moralitatea socialã. Puritate ce nu trebuie întinatã de nici un gând nevolnic, fiindcã ea gireazã 

strãdania cinstitã de progres, ea ne îndepãrteazã de necinstea corupţiei şi serveşte cum nu se poate mai bine momentul 

politic de astãzi. Nu am pomenit numele Pãrintelui Patriarh, în primul rând din acest motiv şi, într-al doilea, pentru cã 

dragostea şi respectul meu pentru Prea Fericirea Sa este prea mare!... Mai ales fiindcã el, ca arhiereu, a preluat titlul  

unchiului meu: “Botoşeneanul”, fiindcã l-a cunoscut bine şi chiar i-a slujit la înmormântare, în vreme ce alţi ierarhi s-au 

ferit sã vinã ca sã nu-i vadã securitatea lângã catafalcul celui pe care-l victimizase. Patriarhul României înseamnã pentru 

mine foarte mult. Nu uitaţi cã eu am fost cel care a fãcut propunerea ca titlul sãu sã fie: “Patriarh al tuturor românilor 

ortodocşi”, exact cum unchiul meu s-a considerat întotdeauna episcop-pãstor şi peste Basarabia ocupatã. 

Prin apartenenţa multi-majoritar ortodoxã a românilor, Patriarhul nostru nu mai este de mult doar omul întronizat în 

fruntea Bisericii, el nu este numai un protos liturgic, ci este, în condiţiile Republicii, unicul simbol încoronat în fruntea 

întregului neam, este garantul moralitãţii acestuia, depãşindu-şi pãcatele sale şi ajutându-i pe slujitori şi pe Credincioşi 

sã şi le depãşeascã spre a veghea la puritatea Bisericii. Din asemenea motive, eu mã rog întotdeauna la Domnul sã-l 

lumineze pe Prea Fericirea Sa cu tot ce poate fi în folosul demnitãţii Bisericii noastre şi, mai ales, a nealterãrii  presti-

giului ei în faţa naţiunii, a izbãvirii ei de amintirile vremurilor tulburi care, uneori, aduc şi oameni tulburi, a propãşirii 

imaculatei ei imagini prin care credincioşii vor triumfa în moralã. Sã-l lumineze Dumnezeu ca, depãşind vicisitudinile 

omeneşti pãrtinitoare, sã conducã o Bisericã prin care ţara noastrã sã aibã un cuvânt de spus în morala Europei!... Iatã: 

se apropie superba sa aniversare de peste nouãzeci de ani, vârstã la care vigoarea ne menţine tocmai când se împleteşte 

cu înţelepciunea. Cu o asemenea rugãciune pentru înţelepciune îi celebrãm ziua de binemeritatã vârstã patriarhala. 
 

 

 

F.B.Cred cã ceea ce spuneţi este o tezã care 

ar trebui mai mult dezbãtutã. Poate cã vom 

organiza cândva o dezbatere  mai largã, sau 

o masã rotundã.  

 

C.L. De acord. Ceea ce spun aici este doar 

pãrerea mea pe care, în aceste zile, când se 

vorbeşte atât de mult despre moralã şi co-

rupţie aş rezuma-o astfel: Întrucât  consoli-

darea societãţii se face numai prin moralã, 

şansa noastrã de a ne consolida astfel se 

leagã  foarte strâns de ortodoxia noastrã 

naţionalã care trebuie profund crezutã. Iar 

credibilitatea ei se va accentua tocmai prin 

înţelesul larg, ecumenic, al integrãrii  spiri-

tuale europene. 

 

F.B. Nu l-aţi pomenit aici pe întâistãtãtorul 

Patriarhiei noastre, pe Prea Fercitul Pãrinte 

Teoctist.  
 Mitropolitul Visarion Puiu cu episcopul Veronei, pe vremea când se 

gândea sa treacã la catolicism 
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Va urma… 
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Poeme interminabile 

Soare interior 

Invocaţie 
nocturnă 
 

Nu te mai zbate 

suflet al meu 

zbaterea însăşi 

e dumnezeu. 

 

Repaos nu este 

în curcubeu 

Nu te mai zbate 

- 

El nealmeu. 

 

Cine din noapte 

Călătorind ? 

Calea de Lapte 

Lumina-gând ? 

 

Moare-

ntrebarea 

Când naşte Fiu 

Tânguie Marea 

-n tot ce e viu 

 

Geamăna 

moarte 

Naşte mereu 

Nu te mai zbate 

Eu nealmeu. 
 

Baladă la Deva 
 

Mă înjunghiase 

toamna blondă-n seară 

Mi-a dat sărutul, hoaţa, 

şi-a fugit. 

În fagurii extazului, 

amară,  

Lumina ei sclipi ca un 

cuţit 

Deschis-am pumnii, 

cum, copil, odată,  

Când din izvor să beau 

îngenuncheam,  

Dar licărul din lacrima 

tăiată 

S-a  stins ca steaua 

dincolo de geam  

Doar suspinat adio,-

nfloritură 

Hieratic hiacintul din 

stihii 

Cum nici nu am fi fost, 

          Tremurătură 

          Urzind nirvanice 

entelehii.. 

Sub clopote, sub 

vulturi, curcubeie 

Am fost cum n-am fi 

fost,  

     poate-om mai fi 
 

Plânsul mieilor 
 

În pastoralia în pastoralia! 

Acolo unde cele dintâi 

sanctuare 

Au ajuns reptiliene cuibare 

Acolo am auzit plânsul mieilor 

Plânsul de primăvară, 

Al învierii prin înjunghiere- 

În pastoralia, în pastoralia! 

Mieii zburdând pe morminte 

Mieii înţărcaţi - carne roşie 

Adulmecată de canibalii 

păstori 

Ofranda cea plăcută domnului 

Motivaţia fratricidului 

Cainul iertat de cel de mai sus 

Ca să se împlinească mutaţia 

Reciclările din interregn 

Energofagia reciprocă 

Paradigma şi strămutările 

Neamilei Nemilei 

         şi rodnicei de frate 

vânzare 

sângele buşnind în celesta 

lucrare. 

În pastoralia, în pastoralia! 

În ţarcul de sârmă ghimpată 

În reptilazburată ... 

Plânsetul mieilor 

Îmblânzind foamea zeilor. 

 

Pui de lup jucăuş încă eram 

 Zburdînd într-olaltă cu ei 

Pe mormintele alor mei 

 

Sub vulturi sub clopote surde 

Nu departe de Strei - 

Aortă la zmei. 

 

Baladă 
 

Starea visată leagănă dorinţe 

Al Nopţii freamăt plăsmuie idei 

Ce întrupare-şi cer, vrăjite chei 

Rubin al inimii, cereşti credinţe 

 

A  ne reumple lumea de mister 

O-atingem cât lumina-i ne susţine 

Noi, fii din flori ai cerului din cer 

Căzuţi din seminţiile divine 

 

Am fost dinîngeri? cei dintâi, văzuţi 

Ascunşi în rai ca-n curcubeu peunii ? 

Mormintele sub joc de miei desculţi 

Prin insomnii mă strigă-n umbra lunii 

 

Invers prin veac să îmblânzească fiara 

Din jarul suferinţei făr-de-moartea: 

Visare-i starea sacră, Primăvara, 

De leacuri aiurându-şi sieşi partea 

 

Aleanul lumei prin iubiri ferice 

Din care inocenţi ne-am înfruptat 

Muşcat ca sâmburul să nu se strice 

Altui pământ flămând i l-am trădat  

 

Captiv mişcării-i cugetul avidul 

Ca iedera care-o susţine zidul 

Pe vrejul roşu-al ultimelor gnoze, 

Edenul stigmei, sieşi lui gravidul 

Ucis a naşte-n viu metamorfoze... 
 

 

Victoriţa Duţu 

 

 

http://victoritadutu.wordpress.com/2012/02/02/zbor-victorita-dutu/
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 Baladă 
 

Sub vulturi, parapante, la Uroi 

Scanează Marea Groapă de Gunoi 

Din trei cetăţi sub veacul cel  

vâlvoi... 

 

 Dendrologia, Raiul peticit, 

 În zdrenţe-i lângă Mureşul stârpit, 

 

Deva-i sub noua schismă muşuroi 

Iar Hunedoara morţilor eroi 

 

Agonizează. Idolii ei goi 

Ca zombi cei din peştera Uroi  

 

Îşi eshibează-n somn epifania 

Din Krivoi- Rog ucraino- Stacojia... 

La seceriş, doctrina, utopia... 

 

Orbi dumnezei clonaţi, oarbe ursite, 

Orbecăie-n ferestrele zidite 

 

Cohorte vin mulţimile-ipocrite 

În cap cu capii trumei troglodite 

 

Iar unde Streiul intră-n Mureş, sacru, 

Aorta spartă- i jalnic simulacru – 

 

Canal ucisei faune de-otravă 

Vandalii-n spurăciunea lor bolnavă 

 

De nimeni alungaţi ucid şi partea 

Pe care încă n-a răpus-o moartea 

 

Ci păstrăvii-n amonte mor la praguri 

Spre cuiburi de cereşti arhipelaguri 

 

Nici icre de sămânţă n-or mai fi... 

Sub parapante, corbii zbat stihii: 

Privind de sus, mi-i gândul la copii, 

 

Urcat pieptiş nu-mi vine să cobor 

( Am fost, uitat în iarnă, un cocor..) 

 

Îngenunchiat în pulberi de cuvinte 

Mă tângui pe morminte netezite 

 

Păgâna stirpe-n veac, suicidară 

S-a-ntors din veac cu stigma ei 

tartară 

 

Şi mi-i urât în lume şi mi-e seară... 

 

Curând voi înceta şi n-oi mai fi 

Privind de sus, mi-e jale de copii 

 

Poate-am murit şi-o clipă mă trezii 

A nu mai fi... 
 

Aumbre 
Matca vântului orb de seminţe 

Arde pe elizeele poemului meu 

Jarul celestei purpuri, căzută-n credinţe 

Prin care aiurînd ne trezi  Dumnezeu. 

 

Roze- nevroze, voi mantrice gnoze 

Din melos străbun râd prognoze 

Circadice metempsihoze 

Ambrozii aumbre, elitre 

Pe somnolenţe de maci, spic de cifre, 

Printre grilaje, corinthice rune, 

Dintre răsărit şi soare- apune 

În timpul cel mic, al duratei, cocor, 

din smulgere, prin starea de zbor 

Al inimii psalm niciodată nu piere 

Stoarce Sophia din fagure miere 

Esenţa de leac şi himere. 
 

 

Baladă 
 

De leac înnebuniri se iar perindă 

Prin suspendata frunte, ca oglindă 

Ca să transpară şi să Te cuprindă. 

 

A gemelarei, antică sorginte, 

Scutură-n moarte fructul care minte. 

Incestul sacru tace-n stigma sorţii: 

Înnebunirea cărnii-n joc fierbinte 

de frig arzând ne lecuie-n proporţii 

 

Eterna Utopie-nvie morţii? 

Doar Mama Noapte ştie,  

- prag al sorţii. 

Mai sunt? Mai fi-vom?  Sfântă 

utopie! 

Prin glorii ce ne sting, ne reaprind- 

Al dezdumnezeirii nefiind. 
 

DAŢI-I  O 

PĂDURE... 
 

Daţi-i poetului 

pădurea vie 

O va sculpta şi o 

va umple de zei 

Apoi va inventa 

o teogonie 

la care să se-

nchine discipolii 

săi. 
 

Tahiograme 

 

Vid  avid gravid  de El 

Cum de şarpe-un caducel. 

* 

Ameţitoate poezii 

Zvon al pădurii aurii, 

Străbună, sacră-n veci-

vecii 

Cum ghinda sub stejar 

plesni 

Din Aina Daina...Spre- a  

mai fi 

A deveni, a deveni... 
 

Colind laic 

..... 

Colo-n sus din jos, ahai! 

Iadu-n rai, omului plai... 

Fost-am să mai fim? 

Veniţi 

Ori aduşi şi-mpământiţi 

Prestă spinii dînfloriţi 

Prunci din Flori al 

Ceriului 

La marginea lumei... 

       Leroi- Ler  

              şi-al Mumei 

Rană-n bezna adevărului. 
 



 

 

Baladă 

 

Deodată, Timpul prăbuşit în sine 

Se reumplu de sinele-mi căzut 

Cum n-am fi fost; şi anonimul Nime 

Primindu-şi trup, trezirea-i l-a durut 

 

„Din miez spre margini vine vindecarea”. 

Cântau ecouri, ca-n geneze, Marea 

Îngenunchind în acalmii de-o moarte.  

Eram cum nu eram. Un semn de carte 

O imortelă, vis de libelulă 

Al dăruirii tale, hierodulă. 
 

Baladă 
 

Euristica-nfloririlor, 

iată, 

Capcane sub zbateri 

limpide 

Nirvanice efemeride, 

Voaluri vernale, 

absidă 

I-a hermeneuticii 

roată- 

Arcadie, patrie 

beată! 

 

Boltita-ne frunte 

agită 

Talazul delirului, 

iată! 
 

Baladă ludică 

 

Scribi ai lumilor de lume 

Felurime doar prin nume 

În acest V E A C miruns 

Nimic nu mai e de- 

ascuns 

Nici curpins, nici 

nepătruns. 

Poliedrice cristale 

Care curg duse la vale 

Spre nisipuri ancestrale 
 

Balada aortei sacre 

 

Euristica-nfloririlor, iată, 

Capcane sub zbateri limpide 

Nirvanice efemeride 

Voaluri vernale, absidă 

I-a Hermeneuticii Roată. 

 

Boltita-ne frunte palpită 

Sinergic pe-a cerului boltă 

De duh se reumple, involtă, 

Lumina luminii-nnoită. 

 

Tu, inimă-a Inimii toate! 

Prin mii de freatice fire 

Muşcată dar vie-n iubire 

Preaplin dăruinde-se, bate ! 
 

Metafore cu feromoni 

 

Dacă nu au fost ucise de verzi 

Dacă nu le-a mâncat omida mutaţiei 

Dacă în sâmbure viermele propriu 

Nu s-a cuibărit răsucit ori de sine 

flămând 

Dacă ucigaşul cu secure al doctrinelor 

Dacă mercenarul dacă cel sterp nu 

Proliferează-n aestetici 

Fructele cunoaşterii se culeg singure 

Le culege vântul care ne aude visele 

Lumina încă oarbă a adolescenţelor 

Pot fi gustate se coc de singure 

Pot fi beute cu măsura iubirii 

A nu putrezi în celălalt timp 

Astfel şi noi, oamenii. 
 

Pasărea Haar 

 

Acea pasăre prea- 

înaltă plutind 

Sub care inima ta 

se mai zbate 

Numele şi-l cântă 

parcă murind. 

 

Fără să ştii aici, 

aşteptând, 

De ce-şi caută ea 

cuib, săgetând 

Din amurg înstelat, 

săgetând 

Fruntea boltind în 

Cetate... 
 

Kali Yuga 

 

Cade-n cunoaştere ruga 

E spre amurg Kali-Yuga 

 

Sus, azimutul orbit, 

Jos sanctuar împietrit 

 

Schisme, bolnave sub trape 

Surde prin veac mzici şchioape 

 

Câţi de urgii vor să scape? 

 

Tot ce a fost va mai fi 

Sfârşind începutul din zloate 

Moartea bătrână-n stihii 

Urlă gravidă prin gloate... 
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      Pictură a D-lui Cristian Petru Bălan  
 

 



 

„Pentru aceasta Domnul meu va va da un semn: Iata, Fecioara va lua 

in pantece si va naste fiu si vor chema numele lui Emanuel.” (Isaia 7, 

14) 

„Un glas striga: „In pustiu gatiti calea Domnului, drepte faceti in loc 

neumblat cararile Dumnezeului nostru.” (Isaia 40, 3) 

„Bucura-te foarte, fiica Sionului, veseleste-te, fiica Ierusalimului, caci 

iata Imparatul tau vine la tine drept si biruitor; smerit si calare pe 

asin, pe manzul asinei.” (Zaharia 9, 9) 

„Ca, iata, ne suim la Ierusalim si Fiul Omului va fi predat arhiereilor 

si carturarilor; si-L vor osandi la moarte si-L vor da in mana 

paganilor.” (Marcu 10, 33)     

„Iar el le-a zis: Nu va inspaimantati! Cautati pe Iisus Nazarineanul, 

Cel rastignit? A inviat! Nu este aici. Iata locul unde L-au pus.” (Marcu 

16, 6). 

 

PATIMILE SI ÎNVIEREA 

DOMNULUI DUPA 

PROFETIILE MESIANICE 
 

 

Asa prevestea Domnul Dumnezeu prin proorocii Isaia si Zaharia in Scripturile de mai sus, nasterea lui Mesia Hristos din 

Fecioara si despre Inaintemergatorul Domnului si de intrarea triumfala a lui Iisus Hristos in Ierusalim, spre sfarsitul 

misiunii Sale mantuitoare in lume, zicand: „Un glas striga: „In pustiu gatiti calea Domnului, drepte faceti in loc 

neumblat cararile Dumnezeului nostru” (Isaia 40, 3). „Bucura-te foarte, fiica Sionului, veseleste-te, fiica Ierusalimului, 

caci iata Imparatul tau vine la tine drept si biruitor; smerit si calare pe asin, pe manzul asinei.” (Zaharia 9, 9) 

Astfel, vom intra treptat in proorociile mesianice referitoare la Domnul Iisus Hristos, din care vom vedea ca El este 

Mesia Cel fagaduit de Dumnezeu, ca va veni la „plinirea vremii” (Gal. 4, 4). Vom porni de la vestirea lui Dumnezeu ca 

Mesia se va naste din Fecioara, parcurgand evenimente mari din viata Lui pentru mantuirea neamului omenesc, pana la 

Inaltarea Sa la ceruri si la cea de a Doua Sa Venire sa judece viii si mortii si inceperea Imparatiei lui Dumnezeu celei 

fara de sfarsit.  

Sa pornim pe drumul sfant in revelarea Scripturilor, stimate cititorule, si vom vedea cum ele din Vechiul Testament 

prevestesc pe Mesia Hristos Iisus, iar Scripturile din Noul Testament Il adeveresc si Il confirma pe Hristos ca este 

Mesia, prin aratarile si viata Lui in mijlocul multimilor de oameni. Asa vom vedea ca aceia ce asteapta un alt Mesia se 

inseala amarnic si spre a lor pierzare, smintind si pe altii cu teoriile lor false, dupa Scriptura care zice: „Luati aminte sa 

nu va fure mintile cineva cu filosofia si cu desarta inselaciune din predania omeneasca, dupa intelesurile cele slabe ale 

lumii si nu dupa Hristos” (Col. 2, 8). „Caci va veni o vreme cand nu vor mai suferi invatatura sanatoasa, ci – dornici sa-

si desfateze auzul – isi vor gramadi invatatori dupa poftele lor, si isi vor intoarce auzul de la adevar si se vor abate catre 

basme. Tu fii treaz in toate, sufera raul, fa lucru de evanghelist, slujba ta fa-o deplina!” (2 Tim. 4, 3-5). 

Asadar, frate, intru Hristos Iisus, Mesia Cel Adevarat si deopotriva rascumparati de iubirea Lui, vreau sa te informez de 

la inceput ca pe drumul cel vom parcurge prin Sfintele Scripturi o sa vedem cat de neasemuit straluceste Mesia, Hristos 

Iisus, ca Soarele de pe cer, in care isi are lacasul (Psalm 18, 5), fiind in acelasi timp prezent pretutindeni, ca si atunci 

cand S-a Schimbat la Fata pe muntele Tabor, incat Apostolii nu s-au putut uita la El pentru ca fata Lui stralucea ca 

Soarele, iar vesmintele Lui erau albe ca lumina (Matei 17, 1-7; Marcu 9, 1-7).  

Odata cu aceasta aratare a Dumnezeirii Sale, Mesia Hristos Iisus a fost prezentat si confirmat de Dumnezeu Tatal ca este 

Fiul Sau, cand a zis: „Acesta este Fiul Meu cel iubit, pe Acesta sa-L ascultati” (Marcu 9, 7). Si la Botezul savarsit de 

catre Ioan, cand a iesit din apele Iordanului, Dumnezeu Tatal L-a prezentat lumii de la inceput, astfel: „si iata glas din 

ceruri zicand: „Acesta este Fiul Meu cel iubit intru Care am binevoit” (Matei 3, 17). Ce a binevoit Dumnezeu? Salvarea 

si mantuirea neamului omenesc din robia diavolului si moartea pacatelor, pentru dobandirea Imparatiei lui Dumnezeu. 

- PARTEA I - 
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 Se va naste din Fecioara (Isaia 7, 14; Matei 1,18-25) 

 

„Pentru aceasta Domnul meu va va da un semn: Iata, Fecioara va lua in pantece si va naste fiu si vor chema numele lui 

Emanuel” (Isaia 7, 14). 

Dupa aceasta proorocie, iata cum Dumnezeu trimite la plinirea vremii pe ingerul Gavriil la Fecioara Maria, care-i 

vesteste, zicand: „si ingerul i-a zis: Nu te teme, Maria, caci ai aflat har la Dumnezeu si iata vei lua in pantece si vei naste 

fiu si vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare si Fiul Celui Preainalt se va chema si Domnul Dumnezeu Ii va da 

Lui tronul… si a zis Maria: Iata roaba Domnului. Fie mie dupa cuvantul tau! Si ingerul a plecat de la ea” (Luca 1, 30-

38). 

Iar nasterea lui Iisus Hristos asa a fost: Maria, mama Lui, fiind logodita cu Iosif, fara sa fi fost ei inainte impreuna, s-a 

aflat avand in pantece de la Duhul Sfant. Si fara sa fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a nascut pe Fiul sau Cel Unul-

Nascut, Caruia I-a pus numele Iisus” (Matei 1, 18-25). Asa a avut loc pregatirea omenirii din partea lui Dumnezeu 

pentru primirea lui Mesia Hristos Iisus la „plinirea vremii” (Gal. 4, 4) pentru mantuirea lumii. 

 

Va avea Inaintemergator (Isaia 40, 3-4; Luca 3,4) 

 

„Un glas striga: „In pustiu gatiti calea Domnului, drepte faceti in loc neumblat cararile Dumnezeului nostru. Toata valea 

sa se umple si tot muntele si dealul sa se plece; si sa fie cele strambe, drepte si cele colturoase, cai netede” (Isaia 40, 3-

4). 

Acesta era mesajul de prevestire din partea Domnului Dumnezeu prin Isaia proorocul, cu mult inainte, ca Mesia Hristos, 

care va veni, va avea un Inaintemergator, pe Sfantul Ioan Botezatorul. Aceasta s-a adeverit cu prisosinta prin Scriptura 

care zice: „Precum este scris in cartea cuvintelor lui Isaia proorocul: „Este glasul celui ce striga in pustie: Gatiti calea 

Domnului, drepte faceti cararile Lui” (Luca 3, 4). Prin Botezul pocaintei in apele Iordanului, Ioan Botezatorul, ca 

Inaintemergator, pregatea sufletele oamenilor ca sa-L primeasca pe Cel fagaduit, Hristos Iisus. 
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Va fi botezat in apele Iordanului (Isaia 35, 2; Matei 3,13-17) 

„Ca sa deschizi ochii celor orbi, sa scoti din temnita pe cei robiti si din adancul inchisorii pe cei ce locuiesc intru 

intuneric. Eu sunt Domnul si acesta este numele Meu…” (Isaia 42, 7-8). Adeverirea, ca Mesia, Hristos, va vesti 

Evanghelia, care este puterea lui Dumnezeu de mantuire a celui ce crede, o prezinta Scriptura prin care Iisus zice: „Si 

zicand: S-a implinit vremea si s-a apropiat Imparatia lui Dumnezeu. Pocaiti-va si credeti in Evanghelie” (Marcu 1, 15).  

Iar cand Ioan Botezatorul a trimis pe doi dintre ucenicii lui, sa-L intrebe pe Iisus, daca este El Cel trimis de Domnul, iata 

ce le-a zis Iisus: „Si raspunzand, le-a zis: Mergeti si spuneti lui Ioan cele ce ati vazut si cele ce ati auzit: Orbii vad, 

schiopii umbla, leprosii se curatesc, surzii aud, mortii inviaza si saracilor li se binevesteste. Si fericit este acela care nu 

se va sminti intru Mine” (Luca 7, 19-23). Ce bine putem vedea ca se implineste prima Scriptura de la Isaia „ca sa 

deschida ochii celor orbi…” cu aceasta de la Luca, unde zice ca „orbii vad, schiopii umbla…”.   

Ce putem zice, decat sa exclamam cu psalmistul: „Cat s-au marit lucrurile Tale, Doamne, toate cu intelepciune le-ai 

facut! Umplutu-s-a pamantul de zidirea Ta” (Psalm 103, 25) si sa recunoastem ce faptura ne-a zidit Dumnezeu si astfel 

sa-I multumim si sa-L laudam: „Te voi lauda, ca sunt o faptura asa de minunata. Minunate sunt lucrurile Tale si sufletul 

meu le cunoaste foarte” (Psalm 138, 14). 

 

Va intra triumfal in Ierusalim (Zaharia 9, 9; Psalm 117, 26; Matei 21,9-10)  

 

„Bucura-te foarte, fiica Sionului, veseleste-te, fiica Ierusalimului, caci iata Imparatul tau vine la tine drept si biruitor; 

smerit si calare pe asin, pe manzul asinei” (Zaharia 9, 9). „Binecuvantat este Cel ce vine intru numele Domnului …” 

(Psalm 117, 26). Asa prevestea Dumnezeu prin proorocii Sai, intrarea triumfala pe manzul asinei a Fiului Sau, Mesia 

Cel fagaduit, Hristos Iisus in Ierusalim (Zaharia 9, 9), in strigatul multimilor: „Binecuvantat este Cel ce vine intru 

numele Domnului…” (Psalm 117, 26). In Noul Testament gasim confirmata proorocia aceasta la Marcu, cand zice: „Si 

au adus manzul la Iisus si si-au pus hainele pe el” (Marcu 11, 7; Luca 19, 29-45; Ioan 12, 12-23). 

Ca si la ceilalti Evanghelisti si la Matei gasim Scriptura care ne descopera ca Iisus a fost intampinat de multime mare, 

cu ramuri de finic in maini, la intrarea in Ierusalim, inainte cu sase zile de Pasti si a strigat: „Osana Fiul lui David; 

Binecuvantat este Cel ce vine intru numele Domnului! Osana intru cei de sus” (Matei 21, 9). Prin aceste proorocii din 

Vechiul Testament, implinite in Noul Testament, putem vedea o alta Scriptura adeverita ce zice: „Astfel, ca Legea 

(Vechiului Testament) ne-a fost calauza spre Hristos, pentru ca sa ne indreptam din credinta” (Gal. 3, 24). 

Iar fariseii, care L-au intampinat pe Iisus, au zis intre ei, in mijlocul multimii: „Deci fariseii ziceau intre ei: Vedeti, ca 

nimic nu foloseste! Iata, lumea s-a dus dupa El” (Ioan 12, 19). Aceasta invidie a mai marilor lideri ai vremii lui Iisus, 

popularitatea Domnului in cucerirea multimilor, falsa conceptie iudaica despre Mesia Hristos, alaturi de alte cauze, vor 

conduce la rastignirea Domnului din partea liderilor religiosi si politici ai vremii.  

 

PARTEA II 

VA URMA 
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Despre iubire 
-Trandafirul roşu, prinţul florilor- 

(Din volumul Eseuri şi alte povestiri, lansat pe 3 aprilie 2012, la USR-Sala Oglinzilor) 

 
 

Cred că universul este un ocean al iubirii în care se scaldă toate formele ener-

getice, mai subtile, mai puţin subtile. Atunci când fătul se înfiripă în burta ma-

mei, ferit de orice agresiune şi fericit ca niciodată mai apoi, iubirea înfloreşte  

adunând în ghemotocul acela toate firele a.d.n.-urilor înrudite, adică toate  

caracteristicile - trăsăturile şi apucăturile - neamului. Potrivit tradiţiei, neamul se adună în jurul micuţului, îl primeşte cu 

petreceri, cu afecţiune, cu bucurie, pentru că fiecare îşi regăseşte o părticică în acel început de viaţă, este o speranţă a 

supravieţuirii sale în timp, una din verigile ce continuă un lanţ dorit nesfârşit. Taina aici ar fi, în dorinţa de nesfârşit, de 

supravieţuire în înfinitul timpului şi dacă fiecare fiinţă are un început şi un sfârşit, transmite prin urmaşi direcţi ori 

colaterali esenţa alcătuirii sale. Poate de aceea se şi spune să-ţi iubeşti aproapele ca pe tine însuţi. În fond, toţi provenim 

din Adam şi Eva, deci, într-un fel, ne asemănăm prin calităţi, defecte, limite, aspiraţii, dorinţe, năzuinţe… 

Omenirea trece de la o etapă istorică la alta, se încearcă diferite sisteme sociale, se fac şi se desfac revoluţii, ceea 

ce se aclamă astăzi, mâine este reclamat la înalte instanţe umane, observăm că în dezvoltarea socio-politică nimeni n-a 

mai inventat nimic de la Imperiul Roman, formele sunt aceleaşi doar altfel denumite, „circum et panem” este politica 

supremă a majorităţii conducătorilor, indiferent de cum îşi spun sau sunt numiţi, pentru că ei ajung acolo nu din iubire 

pentru oameni ci din dorinţa de a-i domina pe cei mulţi care vor doar să-şi trăiască viaţa. 

Atunci când o societate va avea la bază iubirea pentru oameni, înţelegerea, întrajutorarea, devotamentul, toate 

acestea pe suportul obligatoriu al muncii, al dragostei pentru muncă, al dăruirii fără preget pentru ceilalţi, vom şti tot 

mai mulţi să întoarcem şi celălalt obraz aşa încât pălmuitorul să facă răni în palmă şi durerea pălmuitului să fie cu mult 

mai mică decât a agresorului, atunci forţele binelui şi ale răului se vor echilibra, vom sparge tiparul psiho-social în care 

omenirea este încorsetată şi, eliberaţi de tarele agresivităţii, vom cunoaşte starea de fericire. Pentru că starea de fericire 

este absolut legată de sentimentul iubirii şi nu mă refer la iubirea profană ci la cea universală. Să poţi iubi tot ceea ce te 

înconjoară este condiţia obligatorie a fericirii. Sunt fericiţi cei care se pot bucura atunci când fac un bine mai mult decât 

cel care îl primeşte. Fericirea nu porneşte din bogăţia materială, ci din cea spirituală. Energiile pozitive se înmulţesc 

atunci când oamenii se iubesc, se respectă, se întrajutorează, se bucură unul de binele celuilalt. Dar toate aceste vorbe 

ale mele nu ştiu dacă izbutesc să spună mai mult decât magia naturii, unde iubirea hălăduieşte nestingherită alături de 

legile implacabile ale supravieţuirii. 

 Îmi plac florile, cu farmecul şi cuminţenia lor. Şi m-am tot gândit de ce trandafirul este simbolul iubirii. 

Doborâtă de o căldură neghioabă, obosită fiind, odată am adormit pe o bancă, sub un umbrar boltit din tufe generoase de 

trandafiri albi, galbeni, roşii, admirându-i. Şi am visat că am primit un trandafir roşu şi tot privindu-l am înţeles cât de 

dureroasă este semnificaţia trandafirului, prinţul florilor! Cât de perfect se confundă forma, alcătuirea lui cu destinul 

iubirii, puternic şi fragil, impetuos şi timid… Parcă aş fi trecut ca o sevă prin tulpina lui, aş fi alunecat sfâşiată de spinii 

îndoielii, ai disperării, ai singurătăţii, parcă aş fi alergat bezmetică prin toate cărăruile frunzelor şi frunzu-liţelor sale, 

oprindu-mă în zimţii nepăsării, căutând… oare ce? Şi din nou am pornit să alerg fără sens, din nou m-am poticnit în 

spinii suferinţei şi, rănită, din nou m-am strecurat prin zimţii frunzelor şi frunzuliţelor sale ca prin toate furcile caudine, 

vămile cerului şi iarăşi, şi iarăşi am luat-o de la capăt cu aceeaşi încăpăţânare şi naivă încredere până când, după eforturi 

dureroase, întărită, luminată şi îmbogăţită, am izbucnit frenetic, sângerând, în neasemuitul roşu catifelat al minunatelor 

petale. M-a trezit o bubuitură, trandafirii bătuţi de vânt îşi scuturaseră petalele peste mine, o furtună ameninţa seninul 

cerului, eu am rămas indiferentă la ropotul ploii ce mă topea, uimită, vrăjită de splendoarea unui trandafir roşu ce tocmai 

îşi deschisese corola. Aţi privit cu atenţie vreodată un trandafir roşu?   
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Iubirile zăpezii 
 
                                    (Din volumul Eseuri şi alte povestiri,Ed.Betta 2012) 
Autocarul înainta prudent pe luciul zăpezii, purtându-şi cu grijă călătorii către orăşelul din apropierea aeroportului. 

Bianca ştia sigur că-şi aruncase ochelarii de soare în geanta încăpătoare cât un rucsac - un gest absolut logic, ţinând 

seama că ţinta călătoriei era Vancouver-ul în sezon estival - însă acum nu-i dibuia şi pace. Încercă să admire splendoarea 

parcă nepământeană a peisajului, dar strălucirea muntelui de zăpadă ce trona în fundal îi străpungea dureros ochii. Îşi masă 

delicat pleoapele, apoi aruncă, pe furiş, priviri amânate. Încetul cu încetul, se obişnui. 

 - Ehe, aveţi mare noroc că s-a oprit viscolul, altfel înnoptaţi în aeroport, o asigură şoferul într-o franceză mai 

mult ghicită decât înţeleasă.  

 Într-un fel avea dreptate. Încurcătura se produsese, nu se ştie din vina cui, iar compania îi asigura gratuit masa şi 

cazarea până a doua zi, când avea să decoleze avionul. Pur şi simplu ca să se afle în treabă, ciripi într-o franceză uşor 

peltică “Mulţumesc mult”, apoi închise ochii prefăcându-se obosită şi fără chef de conversaţie. De fapt, în mintea ei era 

o învălmăşeală de gânduri, regrete şi reproşuri. N-ar fi bănuit, de pildă acum nu mai mult de o lună, că va avea parte de 

asemenea aventură. Să ajungă în Alaska! Totul se produsese rapid, într-o succesiune de întâmplări favorabile, parcă 

intenţionat aşezate în drumul ei. Răspunse afirmativ la invitaţia prietenei din Vancouver în joacă, convinsă fiind că 

niciodată nu va primi viză. Singură, necăsătorită, cu un venit prăpădit de cercetător ştiinţific la un institut falit, în curs de 

desfiinţare, erau argumente solide pentru orice ambasadă occidentală să nu-i acorde viza de intrare în ţara respectivă. 

Dar, surprinzător, totul a mers şnur, în fiecare zi se întâmpla ceva benefic. A primit paşa-portul incredibil de repede, la 

ambasadă i s-a rezolvat favorabil problema vizei chiar în ziua prezentării, de necrezut!, apoi primul telefon dat unei rude 

i-a adus banii, un împrumut serios în dolari, rambursabil Dumnezeu ştie când! “Mi-i dai tu, nu-i asta grija mea. Bine că 

am avut de unde!” A obţinut fără bătăi de cap concediu fără plată deşi la serviciu erau într-o perioadă aglomerată, în 

care nu se acordau concedii de niciun fel etc. etc. Şi la capătul acestui şir de împrejurări faste, când visa cu ochii 

deschişi la splen-doarea albastrului de Pacific, la vegetaţia exotică a Vancouver-ului, s-a trezit dârdâind de frig deasupra 

Alaskăi! 

 - Eehei, devuşca, ce căutaţi voi în ţara frigului?      N-aveţi atâta pământ să vă distraţi, mai bombăni şoferul ca 

pentru sine într-o slavă veche, aruncându-i o pătură peste picioare. 

 În clipa aceea ridică din nou privirile şi rămase neclintită, ca vrăjită de frumuseţea de neînchipuit ce se desfăşura 

oriunde s-ar fi uitat. Cerul, străluminat de albul munţilor de zăpadă, da în violaceu răvăşit de tonuri albăstrui şi roşiatice, 

în nuanţe pe cât de diferite pe atât de surprinzătoare. Jocurile de lumini colorate ale cerului se amestecau cu imaculatul 

alb într-o îmbrăţişare a iubirii. Totul era atât de diferit! dar parcă familiar, liniştitor. Inspiră de câteva ori aerul tare, curat 

ce pătrunsese în autocar, în ciuda circuitului de curent cald ce-i proteja pe noii veniţi de năvala frigului. Uită complet de 

panica resimţită la început şi o stare de bine îi alină întreaga făptură. Îi dispăruse teama de necunoscut, pluteau în aer 

efluvii binevoitoare, priete-noase, sprinţare. De unde cunoaşte aceste locuri? Poate din visele copilăriei cu palate şi zâne 

ale gheţurilor, poate anumite cadre panoramice vizionate la televizor i-au rămas adânc impregnate în memorie, ca şi 

când ar fi trăit acolo. Oboseala drumului lung şi stresant, a emoţiilor prin care trecuse îi picura plumb peste ploape, dar 

frumuseţea răpitoare a peisajului o ţinea trează ca o chemare mistică, ademenitoare. Nu se mai sătura privind. O senzaţie 

ciudată, parcă din altă lume, o încerca necontenit. În timp ce se apropiau de orăşel, avea impresia că acesta aluneca spre 

ea, cu braţe albe de zăpadă, întâmpinând-o feeric.    

 

 - Larisa, Larisa, trezeşte-te, hai, Larisa!  

 Glasul imperativ al surorii mai mici o soma să părăsească lumea dulce a somnului adolescentin şi să intre în cea 

a realităţii panicate.   

 - Devuşca, trezeşte-te, mai auzi glasul dogit, bătrânesc, al doicii. Adă-mi lucrurile, Anucika, s-o îmbrac. 

Grăbeşte-te! 

 În cele din urmă reuşi să îngaime câteva cuvinte: 

 - Ce s-a întâmplat? 

 - Plecăm. Plecăm acasă, o informă precipitat Anucika. 

 Se ridică din pat şi privi pe fereastră. Desluşi o mulţime agitată de oameni ce forfoteau în clarul nopţii albicioase. 

Nu-i venea să creadă ochilor. În săniile largi, se încărcau mobile, cufere, sub comenzile scurte ale secretarului tatei. “Şi 

Utan?” Îşi lipi fruntea de geamul rece, suflă de câteva ori să şteargă pojghiţa subţire de gheaţă şi scotoci cu privirile 

peste tot arealul curţii. Îl reperă cu uşurinţă. Ducea pe umăr un cufăr de parcă ar fi cărat un coş cu rufe. Nici un tânăr nu  
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 avea ţinuta lui dreaptă, semeaţă şi nici coama deasă a părului negru, lucios, lăsat pe umerii puternici. Cu graţia forţei 

tinereşti aşeză cufărul pe sanie, apoi, ca şi cum ar fi ridicat nişte surcele, stivui celelalte lăzi lăsate la întâmplare în jurul 

săniilor de oamenii grăbiţi de poruncile stăpânilor. “Niciodată n-or să înveţe mujicii ăştia nordici ce-i aia disciplină ori 

lucru făcut până la capăt!” îi comentă în gând cu ciudă. 

 Valul de frig ce intră pe uşile larg deschise, ţipetele guturale ale angajaţilor de moment, învălmăşeala unui du-te 

vino continuu, o treziră de-a binelea pe Larisa. Dar gândurile ei nu se amestecau cu ale celorlalţi, n-avea grija lucrurilor 

de împachetat, să nu uite, să nu se piardă ceva, ci gândul îi alerga speriat, disperat, la Utan, iubitul secret, un falnic metis 

făcut în urmă cu mai bine de douăzeci de ani de un viking ameţit de băutură cu o localnică. Prin bunăvoinţa unei 

angajate, supusă a Imperiului Britanic, copilul crescuse pe lângă consulat, “înfiat” de autorităţile ce se perindau şi tratat 

ca atare. Astfel reuşise să înveţe nu numai graiul străinilor, dar şi obiceiurile, manierele şi, mai presus de orice, scrierea 

şi cititul, devenind un om de bază al consu-latului, indispensabil în medierea relaţiilor dintre autorităţile străine şi 

localnici. Moştenise din partea tatălui agerimea minţii şi ţinuta impunătoare, iar din partea mamei gentileţea 

caracterului, aşa încât se făcea imediat remarcat şi simpa-tizat. Oare numai atât? Fiica cea mare a consulului rus se 

îndrăgostise de cum îl văzuse. “Coup de foudre”, cum se zice. 

Larisa îşi puse cuşma pe cap, se înfăşură în blana de samur şi ieşi în alburiul nopţii. Cine să aibă treabă cu ea? Se 

prelinse ca o pisică mare, blondă, frumoasă, pe lângă peretele întunecat al clădirii până ajunse în dreptul lui Utan. Cu 

priviri de vultur iubitul o recunoscu până să-l strige şi-i făcu semne discrete să-l urmeze. Ocoliră cu grijă brambu-reala 

de oameni, animale, geamantane, cufere şi lăzi şi când se îndepărtară de ultimile umbre ale clădirilor, Utan o prinse de 

mijloc şi o aruncă pe sania mică, uşoară, gata să zboare în deşertul alb şi îngheţat. O sărută sălbatic pe gură, pe frunte, 

pe obraji, îi cuprinse trupul necopt în braţele vânjoase, mai s-o frângă, apoi îi şopti: 

 - Te iubesc... Fugim la neamuri, la igluri. 

 Hotărârea o luase rapid, chiar în acel moment. Iubirea fără şanse dintre copilul de suflet al consulatului, acceptat 

ca un fel de slugă stilată de personalul diplomatic, şi fiica consulului rus nu putea înduioşa inima niciunui străin. Atâta 

lucru era de înţeles. Şi nici nu exista vreo şansă de a pleca împreună cu ei. Smuci rapid hăţurile şi câinii porniră într-o 

goană nebună către cătunul de igluri albe din depărtările fetei morgane nordice, abia atingând alunecuşul îngheţat al 

zăpezilor. Agăţată de gâtul iubitului, nebună de fericire, de spaimă şi uimire, Larisa plângea cu lacrimi fierbinţi, 

sărutându-l nebuneşte. Îi era imposibil să se desprindă de el. Nu mai putea gândi, refuza realitatea, doar tremura lipită de 

trupul arcuit de-asupra ploii de gheaţă stârnită de copitele animalelor. 

Nu realiză când ajunseră în bătătura satului. Parcă trecuse o clipă, o clipă unică, a iubirii. Lătratul nervos al 

câinilor sparse liniştea de cristal a aşezării. Simţi forfotă dincolo de blănurile groase ce atârnau drept uşă la intrare. Utan 

o luă în braţe şi intră cu ea în coliba de gheaţă. O puse ca pe un trofeu de preţ în culcuşul de blănuri pe care odihneau 

copiii, apoi se retrase în spatele cortinei din piei. Un foc abia simţit arunca umbre colorate şi jucăuşe pe albul scobit al 

tavanului. Copiii dormeau rupţi de oboseală, doar adulţii familiei se treziseră. O discuţie aprinsă, purtată în şoapte 

guturale, îi ajungea la urechi în frânturi de fraze. Nu observă umbra zglobie ce se strecură prin spatele ei. Din tonul 

glasurilor amestecate înţelese că nu erau primiţi. Într-adevăr, Utan se repezi nervos, o luă pe braţe şi ieşi din iglu. Vru să 

încerce la altă uşă dar bătrâna familiei îl întâmpină în prag cu acelaşi refuz. Semnalul neacceptării lor de către 

comunitate fusese dat. Încercările disperate ale iubitului de a fi primiţi fură zadarnice. Nimeni nu risca pacea tribului 

pentru nebunia unor adolescenţi. Îndrăgostiţilor le rămânea imensa pustietate a gheţurilor, coşmarul necunoscutului alb 

ori întoarcerea. Plânseră îmbrăţişaţi, cu trupurile incandes-cente parcă topite de focul sacru al iubirii, apoi Utan hotărî. 

Întoarse atelajul şi luară drumul înapoi. 

Se despărţiră în grabă. Îngenuncheat, Utan îi sărută picioarele, ochii şi gura, apoi fără să scoată un cuvânt îşi luă 

colanul cu talismanul norocului de pe grumaz şi i-l atârnă pe sub veşminte, de gâtul subţire. Însemna legământul pen-tru 

veşnicie. 

 Coloana de sănii era gata, tocmai se făceau ultimile pregătiri. Anucika şi doica o strigau disperate, căutând-o 

peste tot. Larisa se urcă în fugă în spatele troicii şi-şi agită mâinile deasupra capului. 

 - Aici sunt, aici sunt! 

Peste o jumătate de oră, atelajele erau puse în mişcare. Emoţiile călătoriei înstăpâniră întregul cortegiu de 

oameni şi animale. Doar Larisa privea disperată, cu ochii măriţi de lacrimi îngheţate, silueta dreaptă, semeaţă de pe 

sania ce se pierdea în imensitatea albului zăpezilor. 

 

 Sejurul de o zi, oferit de companie, trecu precum o clipă de reverie. Acelaşi autobuz făcea drumul înapoi spre 

aeroport purtându-şi cu smerenie călătorii. Bianca adormise de cum se aşezase pe scaunul din faţă, în primul rând. 

Şoferul o cuprinse uşurel de umeri, şoptindu-i în slava veche.  
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  - Hei, deduşca, trezeşte-te, am ajuns!, apoi continuă în franceză: Ai avut un coşmar, domnişoară. Scânceai în 

somn. Am ajuns la aeroport.  

 Bianca se dezmetici cu greu. Visase, visase ceva ciudat, parcă trăise aevea un basm din vremuri trecute. Probabil 

unde lenevise toată ziua privind întinderea nesfârşită a zăpezilor. Oricum, fusese o experienţă benefică, aerul tare şi 

curat al ţinuturilor Alaskăi o remontă, îi întări nervii greu încercaţi în ultima vreme. Îşi trecu geanta de după gât şi 

coborî ultima, mai mult împleticindu-se. Şoferul o urmă şi-i spuse în franceză: 

 - Mergeţi după grupul acela, nu uitaţi de bagaje. Aţi avut un coşmar, poate ar fi bine să beţi o cafea.   
 

 

Rămase ca suspendată între lumi paralele, pe şoseaua ce şerpuia către aeroport. Încă nu se trezise cu adevărat. Totul i se 

părea ireal şi mintea ei avea tendinţa de a se întoarce în visul ce se retrăgea în abisurile subcon-ştientului. Claxonul grav 

al unui autocar o aduse cu picioarele pe pământ. Călătorii se uitau miraţi, îngrijoraţi. Atunci îi întâlni privirile lucifere, 

profunde, întunecate ca apele adâncurilor. Îi surprinse un licăr de tresărire şi mâna întinsă ca o recunoaştere. Ca o 

chemare. Atât. Autocarul porni în viteză lăsând-o pironită locului. Abia avu timp să-i vadă chipul tânărului metis ce sta 

proptit de geamul gros, din sticlă curbată. O privea pierdut, îndepărtându-se odată cu autocarul ce ducea călătorii spre 

pustietatea Alaskăi. Avu impresia că întinsese o mână înspre ea ori i se păru? “Doamne, numai ciudăţenii în voiajul asta! 

În loc să ajung în Vancouver am ajuns în Alaska, bărbaţii îmi fac semne disperate!” îşi spuse, îndreptându-se cu pas 

hotărât spre intrarea în aeroport. 

           Grupul indicat de şofer se postase organizat, în şir indian, la ghişeul vămii. Inspiră puternic aerul, îşi luă loc în 

rând şi apoi încercă să se relaxeze privind în jur. Lume de toate felurile, mai mult metişi. După felul în care erau 

îmbrăcaţi, se dovedeau a fi oameni practici, fără fasoane ori prejudecăţi gratuite. Dar, deşi blazonul etichetei fusese 

demult abolit, era evident respectul pentru lege şi aproapele său, tradiţie pur europeană. Nu simţea teamă ori vreun alt 

fel de disconfort. Parcă plutea. Se familiarizase deja cu ambianţa, i se părea că se află de când lumea printre ei. Probabil 

că nu se dezmeticise din somnul acela ciudat. La un moment dat, avu impresia că peste imaginile reale se suprapun  



 

 

altele, pentru o fracţiune de secundă oamenii îi apărură îmbrăcaţi în costume de epocă, sala înaltă i se păru un adăpost 

acoperit cu foaie de cort. Îşi trecu mâna la frunte încercând să alunge un nor nevăzut, totul reveni la normal, în 

actualitate. Instinctiv duse palma la bărbie, apoi alunecă mai jos spre baza gâtul. Degetele i se opriră într-o legătură 

subţire din împletitură de piele de care era prins un talis-man. Parcă cineva răsturnă peste ea o găleată cu apă rece. 

Îşi aminti subit visul, atât de virulent, încât îi păru realitate, iar realitatea incertă. Ea era Larisa, adolescenta 

îndrăgostită din vis, Anucika, sora, era prietena ce o invitase în Vancouver, dădaca era bunica, bunica ei care-o 

îmbărbăta mereu: “Nu ţi-ai întâlnit încă ursitul, draga mea, ai tot timpul să te măriţi”, iar chipul bărbatului din autobuzul 

ce tocmai se îndrepta spre Alaska era al lui, al iubitului din vis. Utan! Frumosul Utan pierdut în pustietatea gheţurilor 

din prea multă iubire. Perechea ei din altă viaţă ce-i dăruise talismanul iubirii pe vecie. Privi talismanul. Era acelaşi din 

vis. Îi era imposibil să-şi amintească modalitatea prin care intrase în posesia lui. “Oare l-am cumpărat de la hotel? Dar când?” În 

ciuda eforturilor, nu-şi amintea nimic din ceea ce i se întâmplase la hotel, în schimb, visul o copleşi total, până în cele mai 

mărunte detalii. Probabil trăise o aventură temporală în timpul somnului. O reîntoarcere în timp a corpului eteric, materializat 

într-o altă fiinţă. Citise despre întâmplări asemănătoare. Neapărat trebuia să verifice care era reali-tatea. Cea din vis ori cea 

înconjurătoare. 

Se desprinse vijelios din rând şi fugi spre staţia de autocare. Oamenii politicoşi, înţelegători ori complici îi 

făceau loc, lăsându-i calea liberă. Autocarul cu care venise era următorul ce pornea în cursă. Tacticos, şoferul se urca la 

volan. Strigă cât o ţinură puterile agitând geanta mare, cât un rucsac. O maşină claxonă de câteva ori să-i vină în ajutor. 

Atenţionat, şoferul privi în jur. În sfârşit, o zări şi-i făcu semn cu mâna că o aşteaptă. Totul se derula ca şi cum fusese 

scris dinainte. Ca şi cum era potrivit de o mână nevăzută. În mai puţin de cinci minute se îndrepta înspre gheţurile 

Alaskăi după Utan. Parcă deşteptate dintr-un somn profund, simţurile-i recunoşteau locuri de mult uitate. Inima i se 

umplu de o bucurie de nedescris în cuvinte pământeşti. Un presentiment frumos adia, mângâindu-i sufletul. Parcă 

aluneca undeva, într-un timp, într-o altă lume. O lume a visului, poate a iubirii ce aşteptase răbdătoare, peste arcul 
îndelungat al vremii, miraculoasa împlinire.   
 

 

 

Cuvânt pentru tine 

 

Cuvânt încredinţat mie din partea Domnului prin Duhul Sfânt spre 

rostire întru pocăinţa și  mântuirea multora. 
 

CANADA 
 

Am venit fiilor şi fiicelor mele, am venit la voi şi voi nu m-aţi vrut. Pe sub mâna Mea aţi trecut şi cicatricele au fost încă 

proaspete, fruntea Mea mai simţea durerea spinilor, coasta Mea, cea care a mărturisit cu sânge şi apă poartă încă ecoul 

durerii, şi palmele şi picioare-le şi sângele care striga să surzească lumea… 

 Am venit la tine, fiule, am venit la tine, fiică, dar tu ai preferat o icoană de hărtie, un chip de piatră şi o tradiţie care nu 

te poate deranja. Nimic nu te mai poate deranja aşa cum cum stai pe bancă într-o clădire rece de absenţa Mea...Ţi ai 

spatele inimii intors spre Mine, şi ai mintea întunecată de ceea ce crezi că ştii... 
 

Am venit la tine să-ţi dau ochi noi care să vadă dincolo, cu mult dincolo de limitele tale, un ochi şi o inimă prin care tu 

să vezi şi să iubeşti, să poţi striga infinitul şi acesta să se arate la scara casei tale, să poţi surâde veşniciei, sa fii fără 

frică, sa ai un rost pentru clipa ta de existenţă terestră, să Mă cunoşti...  

M-am arătat ţie cu mareţia înstelării, cu veselia zorilor, cu  lumina zilei şi cu apusul soarelui... Te-m mângâiat cu briza 

oceanelor, ţi-am trimis ploaia drept zălog al pâinii, te-am zgâlţăit în cutremure, te-am pătruns cu foc, te-am trecut prin 

potop, ţi-am plâns cerbicia şi ţi-am strigat să te opreşti dar inima ta a zburdat, a dansat răzvrătită în tumultul şi teroarea 

războaielor şi ura ta a ars pe rug carnea vie a aproapelui tău şi a semenilor Mei. Ai râvnit otrava unui pământ fără 

Dumnezeu, ai ales moartea în locul vieţii, ai ales, în mostrul firii tale, un dumnezeu pe care credeai că-l poţi 

stăpânii...Credeai...Ţi te-am privit veac după veac şi Mă durea durerea ta, şi am plâns cu toate nefericirile pe care le-ai 
trăit, din răvaşele cuvintelor iubirii Mele ţi-am întocmit Scriptura, prin proorocii mei ţi-am strigat-o, cu sânge am sfinţit-o... 
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Ţi te-am văzut spăşit deseori căutând cu frică la paşii tăi, te-am văzut în sac şi în cenuşă, ţi-ai strigat o căinţă vremelnică 

şi ţi-ai adus pârga roadelor tale şi mieii cei mai buni din turmă şi le-ai ars pe altarele Mele... Eu te-am auzit şi ţi-am dat o 

iertare vremelnică, şi ţi-am dat binecuvântări... Apoi, turmele pe care ţi le-am înmulţit Eu, pământul pe care Eu l-am 

întocmit şi aurul pe care Eu ţi l-am adus în cale ţi-au devenit dumnezei... 

Apoi te-am văzut în sărbătorile Mele ridicâdu-ţi spre Mine mâinile mânjite de sânge şi acest gest al tău a fost urâciune, 

scârbă... Cântările tale M-au durut mai mult decât aruncarea cu pietre şi laudele tale îmi izbeau slava precum biciuri şi 

scorpioane... Ţi ţi-am strigat, omule, pentru care din darurile bune cu care te-am înzestrat mă loveşti? 

Ţi-am dat legile Mele dar nu aşa cum o fac oamenii... Ele te puteau dezlega de tine însuţi, de dumnezeul pe care l-ai 

deslanţuit în tine, de acest monstru, de acest stăpân fără milă... Ţi-am  pus în inimă gândul veşniciei şi ai lăsat in Eden 

un gol nemărginit prin plecarea ta.  Fiule şi fiică, pe căt de nemărginită a fost plinătatea Mea în tine pe atât de 

cutremurător de fără margini este golul din tine prin absenţa Mea! Dacă ai murii fără să fii al meu, murirea ta ar fi 

continuă, ca un ghem încercând să adune în el un fir fără fărsit... Nici chiar Eu, Atotputernicul, nu ţi-aş putea scurta 

agonia fără să mor Eu în locul tău. Eu în locul tău! Cum te-aş putea privii, fiul meu, fiica mea, în groaza infinit mai 

mare decât cea mai infiorătoare groază trăită vreodată, cum te-aş putea privii într-o desnădejde fără sfârşit, cum te-aş 

putea privii într-un chin veşnic clipă de clipă mai intens, într-o infinitate de clipe? Omule, ascultă-Mă! 

O, de M-ai asculta, omule! Te-am întocmit pentru slavă, te-am crescut nu pentru ce ai putea tu sa-Mi dai ci pentru ca tu 

să poţi primii din Mine, să ne putem plimba, duh in duh, prin răcoarea serii sfinţind galaxiile prin prezenţa Mea şi a ta. 

Da! Am murit Eu în locul tău! Am murit Eu cu toate morţile tale, am trăit Eu toate durerile tale, toată dreptatea 

înfiorătoarei pedepse am purtat-o Eu. În dreptatea mea nu am putut ierta păcatul tău ci l-am pedepsit în trupul Meu pe 

Golgota. Problema neputinţei tale am rezolvat-o Eu, dar nici chiar Eu nu te pot forţa să mă iubeşti. Înţelegi tu? Golul 

infinit din tine, moarte veşnică, numai tu îl poţi deschide pentru ca Eu să-l umplu cu viaţa veşnică. 

Unde eşti, fiule? Mă auzi? Eu am venit nu sa cer ci să dau... Ai auzit despre Mine că nu obosesc iertând? Ţi totuşi tu 

intrii în casa Mea, confortabil în nelegiuirea ta... Cine ţi-a spus că eu pot trece cu vederea nelegiuirea? N-am purtat Eu 

pedeapsa ei pe cruce? Mă bucur să iert, vino şi cere-ţi iertare! Ţi-a spus cineva că nu te văd? Unde te poţi ascunde de 

prezenţa Mea? Cât vei fugii de dragostea Mea? 

Ai auzit despre Mine că Eu sunt Uşa oilor, că eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa si că nimeni nu poate veni la Tatăl decât 

prin Mine? Unde alergi? Nu ştiai că eu sunt singurul Mijlocitor intre tine şi Dumnezeu? Cine a îndraznit să-ţi spună 

altceva? Eu şi numai Eu am murit pentru tine! 

Cine ţi-a spus că există anticamere în cer? Pot primii Eu mită? Si dacă Avraam nu a putut trece prăpastia dintre rai si iad 

doar ca să umezească cu degetul buzele bogatului nemilostiv, cine ţi-a spus ca pomenile si parastasurile tale o pot face? 

Cine ţi-a spus că poţi înjura pe Dumnezeu dacă eşti al Lui? Eu te apăr, eu ridic zid de ocrotire cu sângele Meu, Eu te ung 

cu putere pentru lucrarea Mea pentru că tu şi toţii cei născuţi din mine sunteţi o preoţie împărătească. Cine a îndrăznit să 

vă înveţe altfel? 

Ai auzit despre Mine că nu pot să văd sărbatoarea unită cu nelegiuirea? Cum de îndrazneşti să vii cu daruri din bogăţiile 

furate, cu laude rostite cu buzele necurate?  

Iată, te pregăteşti de sărbătoare, ba chiar îţi chinui sufletul cu zile de post. Pe  cine, fiul meu, pe cine fiica mea, ai săturat 

cu mâncarea ta?  Durerea cui ai încercat s-o alini printr-un cuvânt bun? Pentru cine, în ultima vreme te-ai rugat în 

agonie, pentru cine ai fost purtătorul Cuvântului mântuirii? 

 

Eu nu obosesc iertând, vino! 

 

Eu nu dorm, încrede-te în paza Mea! 

 

Eu ascult, roagă-te! 

 

Eu sunt singurul Dumnezeu, numai mie să mi te închini! 

 

Eu te iubesc cu o iubire veşnică! 
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Tradeville, Ford UK 
 

Poeme bilingve 
 

LA PORTIŢĂ 
 

La portiţa dintre duzi 
A rămas caleaşca goală 
Pune mamă stânjenei 
Să mă nasc a doua oară. 
 
În grădina cea din deal 
A-nflorit din nou căpşunul 
Vină-tată! pe cea zare 
Să miroşi din cer parfumul. 
 
Şi de-o fi să înflorească 
Şi cireşul altoit 
Pune-i mamei flori în palmă 
Că demult n-a mai dormit. 

GOOD MORNING 

 

Good morning! – a cry 

lingering at midnight 

“Good morning”! whispers 

the morning-glory scented air. 

 

How are you? 

A rainbow has risen again 

warming my dream-exhaling 

feet 

 

My eyes learn 

how to sleep 

and white drops 

– like a belated tear –  

clarify me 

and shatter against my eyelids.  
 

BUNĂ DIMINEAŢA 
 

Bună dimineaţa!-strigăt 

lăsat în miez de noapte 

„Bună dimineaţa!” şopteşte 

aerul îmbălsămat de zorele. 

 

Tu ce mai faci? 

A răsărit din nou 

un curcubeu ce-mi încălzeşte 

talpa aburind de vise. 

 

Ochii mei se învaţă 

să doarmă 

iar stropii albi 

ca o lacrimă târzie 

mă limpezesc şi 

se sfarmă de pleaope. 
 

AT THE WICKET 
 
At the wicket between the mulberry trees 

The calash is empty 

Mother, plant some irises 

So I can be born again. 

 

In the garden on the hill 

The strawberries have blossomed again 

Come – father! on that horizon 

And smell the perfume in the sky. 

 

And if the budding cherry tree 

Were to blossom 

Put some flowers in mother’s hand 

‘She hasn’t slept for a long time. 

DIMINEAŢA 
 

Dimineaţa păşeşte încet 

peste limbile unui ceas 

cu cadran albastru 

Mă roagă să-mi îmbrac 

vesta roşie de catifea 

uitată de câţiva ani 

Dimineaţa mă leagă 

de altă zi 

când ceasul cu cadranul 

albastru 

s-a trezit fără să doarmă 

vreodată. 
 

MORNING 
 
Morning treads lightly 

on the hands of a clock 

with a blue dial 

She asks me to put on 

my red velvet vest 

forgotten for some years 

Morning takes me back to another 

day 

when the blue dial clock 

awoke without  

having slept. 

MĂ CHEAMĂ 
 

Mă chemă cineva? 

Am vreo vină? 

Mă fac precum  

un fluture 

peste creanga 

virgină. 

 

Mă strigă în vis 

călăreţul  

cu armură 

Dar eu am o frunză  

pe gură. 

 

Răscolesc în neştire 

cenuşa  

unei iubiri trecătoare 

învelită în praf de 

argint  

pe marginea unui 

cuib  

de privighetoare. 

 

Aşa va rămâne în 

irişi  

precum se cuvine  

un câmp înflorit  

al zânei stăpâne. 
 

CALLING ME 
 

Is someone calling 

me? 

Did I do something 

wrong? 

I’m turning into 

a butterfly 

over a virgin branch. 

 

He’s calling me in my 

dream, 

The armoured rider 

But I have a leaf  

on my mouth. 

 

I’m turning over and 

over the ashes 

of a passing love 

covered in silver dust 

on the edge of a  

nightingale nest. 

 

The irises will 

remember it 

just like they should 

a field in blossom 

from queen 

enchantress 
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 MAMEI 

 

Peste zile de-aşteptare 

Printre arborii în flori 

Nu-i mai mare sărbătoare 

Ca atunci când vine mama 

Ca o umbră la feciori. 

 

Se opreşte-n prag sfioasă 

Pe covorul mătăsos 

Şi are-n mâini un coş cu 

mere 

Şi luceferii din zori. 

 

Câte toamne vor mai trece 

Câte ierni şi câte veri 

Mama va veni şi sigur 

S-or aprinde lungi tăceri. 

 

După zile de-aşteptare 

Nu-i mai mare sărbătoare 

Ca atunci când vine mama 

Ca o umbră la feciori. 
 

TO MOTHER 
Days of waiting 

Blossomed tree line 

There’s no greater joy than 

Mother coming 

Like a shadow, to her son. 

 

She stops quiet in the doorway   

Standing on the silky mat 

Holds a basket filled with apples 

And the morning stars. 

 

Every autumn, every winter, 

Every summer yet to come 

Mother will be here, and surely 

We and silence will be one. 

 

Days of waiting 

Blossomed tree line 

There’s no greater joy than 

Mother coming 

Like a shadow, to her son. 
 

UN TIMP 
 

S-aşterne timpul peste 

timp 

Clepsidra vremuieşte 

veacul 

Pribeag prin tinereţe trec 

Şi dau tribut acestei 

îndrăzneli. 

 

Cu mâna stângă te cuprind 

Cu dreapta semne fac la 

îngeri 

Şi-n amintire-mi rămâi 

precum catifeaua 

unui vis în agonie. 

 

Sunt strigătul din coaja 

Unui copac 

Şi obosit pe perna ta albă 

la noapte voi veni 

Să te fur fără cuvinte. 
 

TIME 
 

Time wraps around more time 

The hour-glass distils the ages 

A wanderer through my own 

youth 

I pay the toll of daring. 

 

My left arm around you 

I beacon the angels with the 

other 

My memory keeps you 

velveted 

like a dream in agony. 

 

I am the cry from the bark 

Of a tree 

And tired I shall come 

On your white pillow tonight 

To steal you with no words. 

ÎN OCHII SERII 
 

În ochiul serii culorile 

fierb 

Şi eu râd acolo 

nebun de viaţă. 

Cred că mâine va ninge 

cu flori de măr 

peste cenuşă 

Rămân cu crengile 

prinse de umăr 

senin şi tânăr. 

WHEN DUSK TIPS 
OVER  
 

When dusk tips over  

colours start boiling 

And I laugh there 

wild with life. 

I think tomorrow it will snow 

apple tree flowers 

over the ashes 

I’m stuck with branches 

to my shoulder 

young and serene 

IF YOU DON’T 
COME 
 

If you don’t come 

The sun will rise again 

The spring will dig through 

another bank 

The water will flow in beds 

green like leach 

So what if you don’t come? 

My heart will stay 

there, with no words. 

DACĂ NU VII 
 

Dacă nu vii 

Soarele va apare din nou 

Izvorul va mai surpa  

un mal 

Apa va curge în straturi  

verzui ca leşia 

Şi ce dacă nu vii? 

Inima mea va rămâne  

acolo fără cuvinte. 
 

ASTĂZI 
 

Astăzi- mă doare o mână  

un picior  

un ochi 

Şi toate nu-s ale mele 

dar  

se împotrivesc! 

Mâine o să mă doară  

celelalte... 

Trecătoare dureri! 

Ce-am să mă fac? 

 că a treia zi  

mă va durea cerul! 
 

TODAY 
 

Today – my arm 

my leg 

my eye 

hurts 

They’re not all mine but 

they put up a fight! 

Tomorrow the rest of them  

will hurt... 

Passing pains! 

What will I do? 

the third day, 

my sky will hurt! 
 

 



 

 

JURNALUL SOARELUI  
 

 

Motto: „Sufletul meu e un foc ce suferă dacă nu arde cu mari flăcări.”  

                                                                                               (Stendhal) 

 

EU SUNT CĂUTĂTOAREA DE 

MIRACOLE 

aşa cum unii sunt 

căutători de perle 

în loc să mă scufund 

în mările şi oceanele lumii 

eu mă arunc în poveşti 

le-mbrac în sidef 

şi mi le dăruiesc mie 

ca pe-o ofrandă. 

M-AM NĂSCUT  

CU CREIONUL ÎNTR-O MÂNĂ 

ŞI CU SOARELE IN ALTA 

EUL MEU E O JUCĂRIE 

FRUMOASĂ 

CE CÂNTĂ FĂRĂ-NCETARE. 

sunt fata cu un singur DUMNEZEU 

deşi mă rog în toate limbile 

pământului 

prin biserici, moschei şi temple 

COLIND LUMEA 

CU PACEA ÎN SUFLET ŞI-N 

BRAŢE 

şi-mi aşez steagul 

- steagul meu galben ca soarele - 

prin toate ţinuturile 

sunt fata cu 1001 de patrii 

şi tot atâtea poveşti 

trec dintr-o viaţă în alta 

şi dintr-un timp în altul 

cu evlavia luminii 

                   * 

iubirea răsare din mare şi deşert 

din fluviul de lumină 

aerul e proaspăt ca după ploaie 

râd la soare cu părul curgând 

 în mâinile lui 

 

valurile sosesc dinspre Răsărit 

ne ating cu miros de pasiune 

 

şi apoi fug 

lăsându-ne atinşi  

de raze şi de zei 

SUNTEM UN PAMÂNT DE 

SUFLETE 

O PLAJĂ FĂCUTĂ DIN SCOICI 

ŞI DORURI 

dimineaţa e de o frumuseţe crudă 

mă dezvălui cerului 

dansând cu rochiţa-n vânt 

valurile fericite  

se-nalţă în mine 

iubirea lui 

se preface-n aripi şi vise 

ÎN PLOAIE DE SOARE 

CU MIROS DE RĂDĂCINI 

FERMECATE 

hoinărim prin Fiinţă 

ca printr-un lan nesfârşit  

de maci 

ascultăm muzica pământului 

ca pe-o simfonie mistică 

îmi aud timpul în tâmple 

răsuflarea apelor e sărată 

spumă catifelată zâmbind la soare 

SUNTEM AMANŢII LUMINII 

ŞI MĂRII 

fugari la ceasul deplinei linişti 

ne-am regăsit inima 

plină de nestemate 

precum o floare acoperită de rouă 

în noi cresc stele 

în miez de zi 

oglinda lumii e curată 

un cristal prin care trece 

bunătatea omenirii 

IUBIREA E O ANCORĂ ÎN 

NEMURIRE 

RAZĂ DIVINĂ PRIN INIMI DE 

ZEI 

marea cântă pe trupurile noastre 

privim spre cer 

cu ochii plini de soarele dimineţii 

PARADISUL E AICI ŞI IN NOI 

clipa când marea 

e una cu sărutul 

când ziua şi noaptea  

se joacă de-a v-aţi ascunselea 

cu Amorul 

departe de orice pământ şi 

religie 

dar cu DUMNEZEU  

martor al cununiei 

                      * 

fugari dincolo de orizonturi 

noi nu avem patrie 

ne aşezăm cortul 

cu vedere la cer 

pe insule uitate de oameni 

după căutari de o viaţă 

ne-am exilat sufletele 

în memoria viselor 

cu soarele în faţă 

străbatem lumea 

cu ochii larg deschişi 

spre coala imaculată a cerului 

                     * 

privesc spre Soare-Răsare 

de acolo vine lumina mâinilor 

lui 

ce-au refuzat moartea 

căutându-mă prin potirele anilor 

i-am adus sufletul la mal 

după ce naufragiase 

prin crude realităţi 

ce pot face în faţa miracolelor 

decât să îi zâmbesc lui 

DUMNEZEU 

întinzând mâinile a rugă 

scriu versuri de slavă 

mângâind aerul cu degetele 

ca pe o stambă aurită 

pe care-mi desenez iubirea 

în culori nemaivăzute 

pe ţărmul acesta 

libertatea sălăşluieşte 

într-o frumuseţe dumnezeiască 

UN CARUSEL UNDE 

COPILĂRIA 

SE JOACĂ DE-A EA ÎNSĂŞI 

uneori frumuseţea cerului 

se întalneşte  

cu cea a pământului 

a mării 

a sufletului 

şi-a iubirii 

iar eu sunt aici 

la răscruce de frumuseţi 

îmbrăţisând lumea 

cum am făcut-o de atâtea 

ori 

cu puritatea copilului 

ce râde la soare 

DUMNEZEIREA ŞI 

IUBIREA 

SUNT SINGURELE 

ADEVĂRURI 

e vremea  

să-nălţăm imnuri 

să ne-nvârtim  

în hore imense 

în jurul lui DUMNEZEU 

să aruncăm buchete 

îndrăgostiţilor 

şi ramuri de măslin 

peste cetăţile pământului 

SĂ NE JUCĂM 

DE-A VIAŢA ŞI DE-A 

PACEA 

CU INIMILE 

ÎNSETATE  

DE ABSOLUT 

el mă priveşte zâmbind 

îmi ştie toate zborurile 

toate muzicile sufletului 

toate poemele scrise 

ÎN CELE ŞAPTE VIEŢI 

DE CÂND M-AM 

FĂCUT ÎNGER 

VIAŢA E UN CULCUŞ 

PRINCIAR 
O IUBIRE 

CREDINCIOASĂ 

TOLĂNITĂ SUB 

PALMIERI. 
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vă prezintă: 

„Filozofia pentadică. Problema transcendenţei” 

 Autor: Academician Alexandru Surdu 
Despre autor: 

 

ALEXANDRU SURDU este membru titular al Academiei Române (1993) şi preşedinte al Secţiei de Filosofie, 

Teologie, Psihologie şi Pedagogie a Academiei Române. Din 1997 este director al Institutului de Filosofie şi Psihologie 

„Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române. 

OPERA (selectiv):  

- Neointuiţionismul, Editura Academiei Române, 1977;  

- Actualitatea relaţiei gândire-limbaj. Teoria formelor prejudicative, Editura Academiei Române,1989;  

- Pentamorfoza artei, Editura Academiei Române, 1993;  

- Gândirea speculativă – Coordonate istorico-sistematice, Editura Paideia, 2000;  

- Filosofia contemporană, Paideia, 2003;  

- Istoria logicii româneşti (coord.), E.A.R.,, 2006;  

- Teoria formelor logico-clasice, Editura Tehnică, 2008; 

- Cercetări logico-filosofice, Editura Tehnică, 2009. 

 

Despre carte: 

„Filosofia pentadică I. Problema transcendenţei este un studiu filosofic amplu documentat şi temeinic argumentat, 

aplecat asupra problemei metafizice a sistemelor categoriale dar şi a transcendenţei. În viziunea autorului, filosofia 

pentadică este „un sistem categorial-filosofic de tip dialectico-speculativ, care se deosebeşte în multe privinţe de 

celelalte sisteme filosofice”. Aceasta este abordată în spiritul optimist al ideii că filosofia contemporană – ca şi întreg 

contextul cultural actual, cu nota sa predominant ştiinţifică şi tehnică – mai are nevoie astăzi, şi mai poate integra, 

sisteme categoriale. Prima parte a volumului se focusează, astfel, pe explicarea filosofiei pentadice, prilejuind o 

imersiune în chestiuni fundamentale ale domeniului filosofiei precum clasificarea şi originea categoriilor sau tipuri de 

facultăţi ale gândirii. Cea de-a doua parte reprezintă o analiză a problemei transcendenţei din mai multe perspective 

esenţiale precum: distincţiile conceptuale între transcendenţă, transcendentalitate şi existenţă, relaţia dintre aceasta şi 

religie sau aspectele sale cosmologice. Filosofia pentadică este, pentru cititorul avizat şi nu numai, un prilej de 

radiografiere a unor probleme de fond, cu tradiţie, ale filosofiei. Demersul explicativ merge, desigur, mână în mână cu 

trimiteri constante la momente şi autori cheie din istoria reflecţiei filosofice, precum Aristotel, Fichte, Hegel, Kant, 

Brentano. O lectură nu uşoară dar, cu siguranţă, provocatoare ca exerciţiu intelectual.” (Irina-Gabriela Buda, 

„România Liberă”) 
 
Descrierea bibliografică a cărţii: 

 

Alexandru Surdu, Filosofia pentadică I. Problema Transcendenţei, Editura Herald & Editura Academiei Române, Colecţia Cogito, 

Bucureşti, 2012, 238 p. 

Cuprins: 

 

Prefaţă 5 

 

Introducere la filosofia pentadică 9 

I. Carenţele filosofiei disciplinare 11 

II. Filosofia categorial-sistematică 19 
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„The Hunger Games” 
155 milioane de dolari încasaţi într-un singur weekend 

 
"The Hunger Games" este adaptarea cinematografică a bestseller-ului cu acelaşi 

nume de Suzanne Collins şi cel mai mare succes al lunii martie. Romanul The 

Hunger Games a fost publicat în septembrie 2008 la editura Scholastic Book şi 

era destinat elevilor & bibliotecilor şcolare din SUA. Tirajul iniţial a fost de 

50.000 de exemplare, dar în scurt timp s-au tipărit alte 200.000 de exemplare. 

Primul volum al trilogiei s-a bucurat de un succes neaşteptat în rândul elevilor, 

iar cele două volume care au urmat „Catching Fire” în toamna anului 2009 şi 

„Mockingjay” (august 2010), au confirmat naşterea unui nou fenomen în SUA, 

similar cu  isteria Hannah Montana sau Harry Potter. În trei ani „The Hunger 

Games” a fost tradus în 26 de limbi şi s-a vândut în 38 de ţări.  

Succesul romanului a determinat producătorul Lionsgate să cumpere drepturile 

de ecranizare. Cu un buget de 100 de milioane de dolari, producţia se anunţă un 

concurent redutabil în categoria adaptărilor dupa romane, asemenea  

predecesoarelor serii - Harry Potter sau Twilight.  
Washington D.C.  

Filmul „The Hunger Games” a fost  difuzat în premieră pe marile ecrane la data de 23 martie 2012 şi a adus încasări 

record de 155 milioane de dolari în primul weekend.   

În rolul principal, Jennifer Lawrence, una dintre cele mai tinere actriţe nominalizate la Oscar pentru rolul său din 

„Winter’s Bone” (2010), are şanse la o a doua nominalizare. Lawrence interpretează rolul Katniss Everdeen, o 

adolescentă de 16 ani nevoită să se implice într-o luptă pe viaţă şi pe moarte cu alţi 23 de tineri, cu vârste cuprinse între 

12 şi 18 ani. Katniss se oferă voluntar pentru a salva viaţa surorii sale mai mici. Katniss Everdeen locuieşte  în districtul 

12, Appalachia, districtul cărbunelui dintr-o ţară imaginară numită Panem. Panem-ul este un stat totalitar născut din 

cenuşa Statelor Unite după o revoltă a rebelilor, care a condus la distrugerea completă a SUA în urmă cu 74 de ani.  În 

amintirea acelui moment istoric, în fiecare an, bogaţii din Capitol (capitala Panem-ului) cer „tributul” de la locuitorii 

celor 12 districte – viaţa a 23 de tineri. Practic, sunt selectaţi prin loterie o fată şi un băiat din fiecare dintre cele 12 

districte ale ţării, pentru a intra în arena unui show TV de mare succes, The Hunger Games (Jocurile Flămânzilor).  

 

III. Consideraţii metodologice 29 

IV. Facultăţile gândirii 37 

V. Aspecte ontice şi logico-lingvistice 45 

VI. Problema începutului în filosofia sistematică 53 

VII. Structura sistemului categorial-filosofic 63 

VIII. Caracterul deschis al filosofiei pentadice 69 

 

Problema transcendenţei 79 

 

I. Accepţiile curente ale transcendenţei 81 

II. Particularităţile dialectico-speculative ale transcendenţei 89 

III. Concepţii metafizice contemporane despre transcendenţă 113 

IV. Probleme cosmologice, cosmogonice şi microfizice ale transcendenţei 131 

V. Psihologia sinergetică a transconştiinţei 141 

VI. Problema transcendenţei parapsihice 157 

VII. Religia – legătura omului cu transcendenţa divină 179 

1. Hinduismul şi cele cinci semnificaţii ale Sinelui 181 

2. Cele patru adevăruri şi calea de mijloc în budism 193 

3. Cele cinci cărţi ale lui Moise 197 

4. Cele cinci credinţe evanghelice 203 

- Isihasmul ortodox şi meditaţia transcendentă 213 

5. Cei cinci stâlpi ai islamului 

VIII. Probleme teologice ale transcendenţei 227 

IX. Transcendenţă şi subsistenţă 233 
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Numai că jocul, care aduce bani şi faimă realizatorilor, are reguli inumane. Lupta din arenă se duce pană la moarte, 

regulile se pot schimba în timpul jocului, la cererea sponsorilor, iar tinerii  ştiu că îşi vor pierde viaţa. Există un singur 

supravieţuitor care va fi declarat câştigător. 

Katniss a învăţat să mânuiască arcul şi cuţitele pentru a vâna veveriţe şi căprioare dincolo de sârma ghimpată, pe un 

domeniu interzis, din nevoia de a-şi hrăni fraţii mai mici. Tatăl ei a murit într-o explozie în mina la care lucra, iar mama 

ei este afectată psihic şi emoţional şi incapabilă să-şi crească singură copiii.  Cu toate acestea, Katniss este o fiinţă 

delicată, foarte frumoasă şi de o profunzime neobişnuită pentru vârsta ei. Robusteţea  şi frumuseţea fizică sunt 

completate de inteligenţă şi de un set de principii sănătoase de viaţă, care o transformă  pe Katniss într-un competitor  

redutabil şi credibil pentru ediţia 74 a reality show-ului. 

 

Romanul Suzannei Collins combină ingenios elemente inspirate din luptele gladiatorilor din Roma antică, elemente din 

mitului grecesc al lui Theseus şi tehnici militare ultramoderne. Într-un interviu acordat mass mediei americane în anul 

2008, după lansarea primului volum al trilogiei, scriitoarea spunea că intenţia ei a fost să sublinieze discrepanţa uriaşă 

dintre bogaţii şi săracii lumii, tot mai pregnantă în societatea actuală. Collins a vrut să arate grobianismul show-urilor 

televizate şi lipsa de scrupule a realizatorilor TV, care speculează suferinţele umane pentru a obţine capital de imagine, 

bani şi rating.  

 

Suzanne Collins şi-a pierdut tatăl în războiul din Iraq în 2003, cu cinci ani înainte de lansarea cărţii, iar experienţa sa 

personală a fost  transpusă  personajelor din The Hunger Games. Katniss şi Gale (unul dintre prietenii eroinei) şi-au 

pierdut taţii în aceeaşi explozie din mină. Cei doi adolescenţi au fost nevoiţi să se maturizeze repede şi să-şi asume rolul 

părintelui absent. Această experienţă de viaţă i-a apropiat şi i-a determinat să-şi acorde unul altuia sprijin moral. Peeta, 

baiatul brutarului din districtul 12, este considerat bogat în comparaţie cu Katniss şi Gale. Tragedia lui este că a fost 

desemnat să reprezinte districtului la The Hnger Games şi este conştient că nu va supravieţui. Drama lui are şi o latura 

romantică, iubirea secretă pentru Katniss şi teama că nici ea nu va supravieţui.  
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Romanul Suzannei Collins atrage atenţia asupra 

problemelor grave cu care se confruntă omenirea. Romanul 

plasează la unul dintre poli tehnologia, bogaţia şi cruzimea, 

vizibile peste tot în oraşul Capitol (capitala Panem-ului). La 

polul opus se situează locuitorii celor 12 districte, care 

depun munca fizică, produc bunurile necesare capitalei şi 

trăiesc la limita subzistenţei. Exploataţi, supravegheaţi 

continuu de către forţele de ordine, săracii au un singur scop 

în viaţă, indiferent dacă sunt selectaţi la loterie sau nu-  

lupta pentru supravieţuire. Este o societate ştiinţifico-

fantastică, dar pare o prelungire a capitalismului actual, o 

proiecţie plauzibilă a unui viitor sumbru. Asemănarea cu 

civilizaţia noastră a atras atenţia criticilor şi numeroşi 

cititori în întreaga lume. Transpusă pe peliculă, povestea 

devine un film de acţiune care  îmbină armonios relaţiile 

interumane, atitudinea noastră fata de război sub pretextul 

unui reality show  văzut din faţa şi din spatele ecranului; 

situaţii critice; caractere umane diametral opuse; frumuseţea 

fizică a tinerilor şi teama lor faţă de moarte. Tristeţea din 

tinerilor tradează dramele sfâşietoare din familiile lor şi 

  neliniştea specifică vârstei. 

 

Cea mai mare slăbiciune a filmului trece aproape 

neobservată de către cei care nu au citit cartea, deoarece 

scenaristul-regizor Gary Ross a sacrificat o mare parte din 

poveste pentru a păstra claritatea şi ritmul narativ şi pentru a 

menţine dimensiunea peliculei în limite normale. Filmul are 

o durată de  2 ore şi 42 minute. Alegerea regizorului a fost 

total defensivă, dar a atras criticile cititorilor care au 

declarat că ecranizarea este superficială. Practic se repetă  

 

 

situaţia altor bestseller-uri gen Dune sau Shogun. Pentru cei care au văzut doar filmul, fără a citi cartea, The Hunger 

Games este o peliculă reuşită, care se bucură de un succes fulminant. 
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În timp ce multe dintre criticile scriitoarei şi observaţiile ei despre societatea noastră au fost omise, filmul a atins ideile 

principale din carte - loialitatea, patriotismul, gustul grotesc al publicului pentru violenţă şi intervenţia brutală a mass-

mediei în sufletele oamenilor. Regizorul  Gary Ross a urmarit acţiunea principală a cărţii şi a extras  din ea esenţa, 

tensiunea emoţională, reacţia personajelor în  faţa morţii, trăsăturile de caracter ale liderilor şi tehnicile lor de luptă. 

 

Sfârşitul filmului este brusc şi puţin  neplăcut, dar respectă cartea. Finalul te lasă dornic să vezi ceea ce se va întâmpla în 

continuare. Din păcate, ecranizarea celui de-al doilea volum „ Catching Fire” (publicat în septembrie 2009) va ajunge pe 

ecrane abia în toamna anului viitor. Dacă partea a doua a filmului se va bucura de acelaşi succes ca şi pelicula „The 

Hunger Games” lansată vineri, 23 martie 2012, probabil că vom vedea şi partea a treia, ecranizarea volumului „ 

Mockingjay” publicat în august 2010.  

Acest resort poate reprezenta locul ideal atat pe segmentul business (team building-uri, conferinte, bonusuri oferite angajatilor, 
lansari de produse, petreceri private, intalniri de afaceri), cat si pe leisure (city break-uri, site-seeing, pescuit, vanatoare, plimbari 
cu ATV-uri, outdoor airsoft) si bineinteles pentru evenimentele speciale. Pentru detalii suplimentare referitoare la Domeniul 
Seniorilor , va invit sa accesati pagina noastra de e-mail: www.domeniulseniorilor.ro. 
Locatia, care se dezvolta in mod constant adaugand servicii si facilitati de la un sezon la altul, se afla la numai 45 km. de 
Bucuresti, in Comuna Greaca – Giurgiu . Accesul de la si catre Bucuresti se face in conditii optime, pe traseul DN4 catre Oltenita si 
nu depaseste, in conditii normale, 45 minute. Pentru evenimentele desfasurate in locatia noastra, la cerere, putem asigura 
transportul de la si catre Bucuresti. 
In prezent, cu planuri uriase de extindere, proprietatea este alcatuita din Conac, Carte Blanche Restaurant, Barbeque traditional 
prevazut cu o terasa de 120 locuri, si Veritas - un Contemporary Wine Bar, care isi delecta oaspetii cu peste 80 sortimente de vin. 
Conacul este prevazut cu 15 camere si un apartament cu terasa proprie foarte spatioase, toate mobilate in stilul contemporan-
luxos, in nuante pastelate. Carte Blanche Restaurant , cu o capacitate 98 persoane, beneficiaza de o minunata veranda climatizata 
ce permite largirea acestuia pana la 218 locuri. Mobilierul, dotarile si accesoriile acestuia, creeaza mediul perfect de organizare a 
oricarui tip de eveniment. 
Vă multumesc pentru atentia acordata si va doresc o zi cat mai placuta in continuare! 
  
Cu stima, 
 Janina Mihalache 
Marketing Manager 
  

 

Tel: +40 246 246 424                              Mobil: +40 785 280 032  

E-mail: janina.mihalache@domeniulseniorilor.ro 

www.domeniulseniorilor.ro 
                      

http://www.domeniulseniorilor.ro/
http://us.mc1616.mail.yahoo.com/mc/compose?to=janina.mihalache@domeniulseniorilor.ro
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Meniu Pasti 
14 aprilie 

Cina - Barbeque 
Curcan marinat cu Dijon si coriandru 
Papiote din muschi de porc cu carnati 
Cartofi Wedges 
Orez basmati 
Bar de salate: salata verde mix, salata de rosii, salata de varza cu patrunjel, salata de ceapa rosie, castraveti murati, castraveti 
verzi si fenicul, salata de morcovi si telina, salata de vinete marinate, dressing Caesar, dressing Thousand Island, Dressing 
Lemone  
  

15 aprilie 
Mic Dejun 

  
Masa festiva de pasti 

Ciorba de miel 
Canape cu ardei copt, chorizo si rosii uscate 
Rulou de vinete cu crema de branza si muguri de pin 
Rulouri de primavara, sos Asiatic 
Drob de miel 
Cherry caprese (rosii cherry, busuioc verde si mozzarella de bivolita) 
Salata de rosii si telina verde 
Salata verde cu dressing Thousand Island 
Friptura de miel in crusta cu muguri de pin, servit cu demiglace 
Cartofi gatiti cu rozmarin verde 
Ceafa de porc glazurata cu usturoi si mustar 
Morcovi gatiti cu unt si lamaie 
  
Cheesecake 
Tort cu mousse de ciocolata neagra servit cu crema de mascarpone 
  

Cina 
  
Bruschetta si mozzarella de bivolita 
Crema de sparanghel sau Ciorba de perisoare 
Saltimboca de porc, garnitura de orez basmati sau    Pui gratinat cu mozzarella, garnitura de legume marinate gatite la gratar  sau  
    Pene Carbonara si piept de curcan gatit pe plita  
Salata verde 
Placinta cu branza si sos de vanilie 
  
  

16 aprilie 
Mic dejun 

  
Pranz 

  
Ciorba de vita sau Supa crema de sparanghel 
Muschiulet umplut cu carnati, garnitura de piure de cartofi sau Cordon Bleu cu sos de smantana, garnitura de orez basmati 
Salata verde 
Tort de ciocolata si alune de padure 
  

O ora de plimbare cu ATV-ul/persoana. 
Pachetul include check out tarziu. 

 

Pret pachet: 119 Euro/persoana 

Bautura nu este inclusa in pachet 
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Corneliu LEU 
126, Bd. Dacia, Bucuresto020064 
tel,0400311045047; 0400344116739; 
 leuc@upcmail.ro ; corleu@upcmail.ro   
www.cartesiarte.ro ; www.PORT@LEU  
PAGINI DE AUTOR,COMENZI DE CARTI: 

 

www.amazon.com ; www.corectbooks 

  

 

Stimațí confrați, 
  

Am onoarea să Vă trimit primul document privind inițiativa 

„Hora”, rugându-Vă să-l faceți cunoscut și altora care merită, să 

vedeți dacă mai e necesar ceva de adaugat sau de modificat și să 

binevoiți a-mi comunica părerea. 

  
 

 

 

„HORA” 

FESTIVALUL VALORIFICĂRII TRADIȚIEI ARTISTICE 

ROMÂNEȘTI 

ÎN CREAȚIA MODERNĂ 

  

 
 

            Festivalul național „Hora” este o inițiativă neguvernamentală susținută atât de organizații 
obștești cât și de instituții publice de cultură, consilii populare, instituții județene nesubordonate și 

sponsori privați, pentru o acțiune cât mai susținută de afirmare a valorilor tradiției artistice românești 

naționale și locale în contextul creației artei contemporane, a afirmării talentelor individuale sau a 

formațiunilor artistice în care ele se grupează. 

            Pornind de la simbolul pe care îl reprezintă Hora în tradiția folclorică, dar și în tradiția istorică 

a dorinței noastre de unire, de la diversitatea temelor muzicale și a metaforei exprimată în refrene 

devenite proverbe populare, dar și de la susținuta prelucrare cultă, vreme de secole, a acestor teme, 

considerăm că ideea de „Horă” are toată expresivitatea pentru a întruni pe plan local, zonal sau 

național o diversitate de manifestări artistice puse în concurs, precum spectacole și manifestări de 

stradă folclorice sau de taraf, prelucrări de folclor în toate genurile muzicii moderne, concerte 

simfonice din bogatul repertoriu al prelucrărilor, toate acestea stimulând noi creații în genurile 

respective dar, de asemenea, facilitând manifestări de poezie, de artă plastică, de dans contemporan și 

de creație cinematografică pornind de la temele respective, amplificându-le și prelucrându-le la nivelul 

artei moderne contemporane în diverse genuri de exprimare artistică și pe specificul fiecărei localități 

care-și stabilește singură modalitățile și domeniile în care participă. 

 

http://us.mc1616.mail.yahoo.com/mc/compose?to=leuc@upcmail.ro
http://us.mc1616.mail.yahoo.com/mc/compose?to=corleu@upcmail.ro
http://www.cartesiarte.ro/
http://www.PORT@leu/
http://www.amazon.com/
http://www.corectbooks/
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  Organizarea acestui festival național presupune participarea liberă și voluntară a localităților și 

județelor, fiecare având posibilitatea să-și denumescă festivalul personalizat, după specificul creației 

artistice a zonei (de ex: „Hora Brașovului”, „Hora Prahoveană”, Hora de la Cluj”, „Hora din 

Aninoasa”, „Horele Moldovei”, etc) fiecare localitate sau zonă evaluându-și forța de organizare, iar 

comitetul de inițiativă pe care îl formăm studiind organizarea și elaborând un sistem de într-ajutorare a 

lor și de acțiuni mari pe plan național, prevăzând atât normele de funcționare și dispecerizare în rețea 

națională a acestor manifestări, cât și posibilități de scoatere la concurs pentru societăți manageriale și 

de impresariat a celor mai importante manifestări, în așa fel încât de la început, acestea să aibă fie un 

caracter de voluntariat, fie de organizare economico-comercială  pe criteriile impresariatului artistic și 

a organizării de spectacole. 

            Pentru elaborarea unei concepții de desfășurare a acestui act cultural, a regulamentelor de 

funcționare și a criteriilor de evaluare artistică, a formelor pe care le capătă manifestările finale, pe 

plan național, care nu trebuie să țină neapărat seama de poziția administrativă a localităților, ci de 

locurile cele mai propice unor asemenea manifestări și dezvoltării continue a tradiției lor devenind 

adevarate carnavaluri, ca și pentru identificarea dinainte a unor surse financiare posibile prin susțineri 

și suport financiar, sponsorizări și colectări din contribuțiile de 2%, prevederi în bugetele 

administrației locale, etc. și, în același timp, pentru afirmarea unui brand al festivalului  și organizarea 

comisiilor care să scoată la concurs impresarial diverse manifestări, membrii fondatori ai acestei 

inițiative se constituie într-un Comitet Național căruia, apoi, prin regulament, i se vor fixa normele de 

reprezentare și constituire în viitor.   

            Acest comitet național va căuta finanțări prin care, în anul acesta să organizeze o consfăturire 

cu reprezentanți ai localităților, județelor, instituțiilor și organizațiilor care și-au manifestat interesul, 

în care să se elaboreze toate criteriile și regulamentele de funcționare, inclusiv perspectiva dezvoltării 

pe plan internațional, să se împuternicească un colectiv pentru popularizarea inițiativei și un altul 

pentru colectarea de fonduri, precum și reprezentanții locali în județele care participă, sau în 

comunitățile românești din străinătate. 
 

PARTICIPANȚI PÂNĂ ÎN PREZENT: 
  

 (Va asteptam; lista ramane deschisa) 
  

Mișcarea pentru Progresul Satului Românesc, Asociația Comunelor din România, Asociația Orașelor 

din România, Uniunea Națională a Interpreților și Instrumentiștilor, Direcția Județeană Cultură și 

Patrimoniu – Dolj, Primăria Comunei Izbiceni-Olt, Primăria Comunei Aninoasa-Dâmbovița, Asociația 

Județeană a Comunelor –Constanța, Camera de Comerț și Industrie Prahova, Primăria municipiului 

Medgidia, Primăria orașului Mizil, Primăria orașului Panciu,  Asociația Județeană a Comunelor – 

Prahova, Primăria comunei Luncavița, Fundația Nicolae Sabău, Primăria comunei Vulcana Băi, 

Primăria comunei Arbore, Primăria comunei Cornu, Primăria comunei Tulț, Primăria comunei 

Podgoria, Primăria comunei Lumina, Primăria comunei Topalu, Primăria comunei Tomșani, Primăria 

comunei Bănești, Primăria comunei Bran, Fundația Alexandru Sihleanu – Vrancea, Centrul Cultural 

Aurel Stroe-Bușteni și multe redacții din țară și străinătate în parteneriatul media. 
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POEZII ŞI POEME DESPRE 

PAŞTI, HRISTOS  ŞI 

ÎNVIERE 
  

PAŞTE 
 

rare păsări sfinte – poate îngeri 

zboară peste vişinii în floare 

e atâta alb – încât te doare: 

de atâta sărbătoare – sângeri... 

 

Hristul – în lumină de petale 

împărat stăpân peste grădină 

se arată spre iertare – şi suspină 

când vreun suflet îi alunecă din poale 

 

aleluia – susură copacii 

aleluia – scânteiază cerul 

nu ucideţi – nu ucideţi mielul 

să nu stingeţi în grădină macii 

 

Golgota a fost – acum e linul 

a-nflorit văzduhul – alb şi moale 

(Moartea s-a făcut frumoasă cale...) – 

şi-a închis prin Sine-n lume chinul 

*** 
 

LA LOCUL NUMIT 

GAVAFTA 
 

În piaţa lumii-i rea-credinţă slută 

Iar mierea se preface în cucută 

 

Hristosul stă şi-nvaţă o lecţie sublimă: 

Cei vindecaţi de lepre – se-mbolnăvesc de 

crimă… 

Degeaba stai dădacă şi îi fereşti de Rău – 

Dacă nu îi stropeşte-n faţă – arzând – sângele 

Tău 

*** 
 

NU  - CRIMEI DE 

LEZMAJESTATE! 
                                     se dedică 

OANEI... 

 

nu atingeţi -  cu atingere de 

lezmajestate – evanescenta 

cunună: florile de 

vişin! - altfel 

spulberaţi frişca de pe tortul de  

nuntă – zăpada proaspătă - 

presărată pe 

vise... 

 

depărtaţi-vă de minunea fragilă – 

a 

Primăverii – în vârfurile  

picioarelor... 

 

lăsaţi – o să se 

stoarcă singură de  

preaplinul bucuriei 

atât de scurte – plăpânde – atât de 

tragice – de 

A FI! 

*** 
 

ZARZĂRUL 
 

Zarzărul a dat în sărbătoare: 

Ce e vânt şi ce-i acel destin 

Care nu s-ar umili sub floare, 

Nu s-ar lăsa ars de alb şi de senin? 

 

Duhuri din văzduh şi primăvară, 

Duhuri de iernatice-nfloriri  - 

În vârtej vă mistuiţi povară, 

Din minune să-i chemaţi pe Miri ! 

 

Drept în viscolirea de petale 

S-au clădit biserici lui Iisus: 

Preschimbaţi, voi, rănile în zale, 

Sub agheazma ochiului de sus ! 

*** 
 

 

 

 

 
 

Prof.dr. 
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VIŞINI ÎN FLOARE 
 

a venit Împăratul! – nimeni n-a auzit huruitul roţilor  

caleştii Maiestăţii Sale – dar Maiestatea Sa este 

aici! – hlamida albă a acoperit pământul – ca pe un  

nou – izbăvitor văzduh – cu blândul – atotcuprinzătorul 

totalitarism  - al Înţelegerii 

 

a venit Împăratul! – e atâta 

proaspătă – neîntinată bunătate – cerească 

blândeţe – în  stăpânirea lui absolută – încât 

până şi ziarele s-au oprit din  

scârţâitul lor slugarnic – despre democraţie... 

 

până şi ziua a uitat să mai fie şi noapte... 

 

a venit Împăratul! – cu  

atâta linişte albă a umplut 

grădina şi ochii – încât nimeni 

nu mai simte nevoia să mai 

privească la televizor: 

 

Împăratul – hlamida lui 

florile de vişin – mai mult decât oricare 

soare : ele revărsând bine 

 

se îngroapă – sub pleoapa uitării – în flori albe de 

vişin – Mocirla – hlamida 

lui de iubire – atotiertătoare – în albeaţa 

caldă – a petalelor ei – curmă – încă 

de pe buze – încă din beciul minţii – orice început de 

zvâcnet al cozii de drac: bârfă – cârtire şi 

zvon... 

 

a venit Împăratul!  iată singura – eterna – beată 

cât şi clipa goetheană de fericire – REALITATE 

 

de acum – până-n vecie 

nimeni nu va mai avea dreptul de a fi 

toropit: Cristalul cu toată asprimea lui 

rece – trezitoare de 

aştri în sânge – fulgerătoare de monştri în  

vise – a învins 

 

menuetul de îngeri  este ritmul – de-acum – al aortei – al 

auricolelor şi ventricolelor noastre 

 

a venit Împăratul! 

dacă nu vă puteţi bucura – măcar 

priviţi – şi smeriţi-vă trufiile sufletului – în 

liniştea cea vie – foşnitoarea maree de alb - a 

Sărbătorii 

*** 
 

HRISTOS URCÂND GOLGOTA 
 

Să urci din rană-n rană – cînd sus rânjeşte Moartea? 

Trâmbiţele-asudară – stângă mereu e partea… 

Dacă Tu culci Golgota – adoarme Mântuirea 

FIII MINUNII ASPRE îngroapă Rânduirea 

 

Pasu-I de om pe cale-i să se predea ţărânei 

 Împiedicat de Sine – pipăie drum de fiere – 

Pasărea Neagră-a Crucii – spre Piscul Căpăţânei 

 E gata să-şi ia zborul – arzând în Înviere 

 

Scuipaţi duşmani – pe faţă Îi înfloresc – şi-s crinii 

Şi gust tăios de fulger prind bicele pe spate 

În săgetări de raze Hristos preschimbă spinii 

Iar sângele-I – în nimbul mulţimilor se zbate 

 

Se umple Căpăţâna – barbar pocal – de sânge 

Cumpăna dintre apă şi foc – acum se frânge: 

Apa se vestejeşte: pe mâini – Maria plânge 

Dar focul cotropirii – pe toată lumea-ajunge 

 

De MARELE INCENDIU nu scapă omenirea 

Şi-a-ntredeschis iar Raiul pleoapa şi menirea 

 

Dar vredniciei noastre – Hristos i-e vistiernic: 

Omule târâtură – şi omule din flutur 

Ticăloşi solzi – ori aripi – sunt dajdii ce se scutur 

Schimbate în Lumina Celui Atotputernic 

*** 
 

HRISTOS AL APOCALIPSEI 
 

Suflarea Ţi se curmă – şi ochii Tăi holbaţi 

Văd cum călăii lumii cosesc dârzi şi-ncruntaţi 

“Cât sânge vreţi din cruce?”- pari a-ntreba mereu 

Şi nimeni nu-ţi răspunde – şi ceasu-i tot mai greu 

 

Din horcăitul cosmic – bulbuci de epoci ies 

Dar veacul crimei creşte – şi-i noapte tot mai des 

Hristosul cască-a moarte – un peşte sufocat 

Dar nimeni nu se-ndură -  şi ceasurile-au stat 

 

Stingheră – pe un munte – s-a fost uitat o cruce 

Dar nu mai este nimeni – spre pisc – spre ea – să urce: 

Acolo unde-i lemnul de-a curmeziş pe lemn 

Că pagina se-ntoarce – o stea e pusă semn 

 

*** 
 



 

HRISTOS CRUCIFICAT 
 

Cuvântu-acum e-nţepenit de ger 

Leproşii – vindecaţi nu se mai cer 

Nimeni de OM-CIUDATUL nu-şi mai aminteşte 

De MARELE LEPROS – care-n delir răcneşte: 

  

 

“ELI – ELI- lama sabachtani?” 

Porumbul  Alb din cer nu tresări 

“ELI-ELI – lama sabachtani?” 

ecou-i stins în veac: EL va veni 

*** 
 

LEPROSUL CE-AŞTEAPTĂ 

MÂNTUIREA 
 

E fruntea sa boltită precum masca de leu 

Pe care floarea împărăţeşte greu 

Fraged putreziciunea – surpă obraz şi buze 

Din cele două nare: negre găuri difuze 

 

Din cinci petale-a mâinii – rămân doar zdrenţe 

pale 

Din talpa tipărită – două tipsii ovale: 

Ăst fuse cerşetorul căruia FOC-HRISTOSUL 

I-a lăuat chipu-n rouă şi rază – iară osul 

 

I-a prefăcut în fulger – asemeni unui înger 

Se schimbă spurcăciunea – puroi chemat la 

sânger 

HRISTOASE SFINTE – iată că la răscruce – iar 

E-o târâtoare-a scârbei:  aşteaptă al Tău dar 

 

E neamul meu cel jalnic – bubos de infamie 

Căzut însă pe cioate – supus cu totul Ţie 

Nici nu-ndrăzneşte geamăt – tremură-n scârnăvie 

– 

Dar în secret întors e l-a Ta împărăţie 

*** 
 

VENIT-A CEAS 
 

Venit-a ceas – venit-a ceas 

Domnul să-nalţe tare glas: 

Din visul de dureri amare 

Să ne trezim în luminare 

 

Venit-a ceas – venit-a ceas 

Celui ce-a fost pe roată tras 

Ciolanele în risipire 

Clădească-i-se-n Noua Fire 

 

Din burniţare şi din sloi 

Ne tragem mădulare noi: 

Fiinţi de fulger şi iertare 

 Muiate-n ceruri şi zburare 

 

Demonii s-au îmbolnăvit 

Când eu din NOI s-a-mpărtăşit – 

Mătreaţă neagră-s scuturaţi 

Răscoale  de văzduh iscaţi 

 

Venit-a ceas – venit-a ceas 

Din mine-n Domnul nu e pas: 

Prefac zvârcolul umilinţei 

În cald colind al biruinţei 

 

Venit-a ceas – venit-a ceas 

Spărturi din cer îmi cântă-n glas – 

În palmă-mi se strecoară-o mână 

Străpunsă-mi este stânga rână 

 

Obraji scuipaţi: nori de lumină 

Plutind sfioşi spre Sfânta Cină: 

Cruce îmi fac vărsatul sânge 

Hristos – şi-n mine – Pâinea-şi 

frânge 

 

De flăcări carnea mi-e arată: 

Din orice rană dezgropată 

Zbucnesc văzduhuri fulgerate 

Vifor pierzării de păcate 

 

Frăţii de-arhangheli – hori de spade 

Ard în rotiri de cruciade: 

Pământul străvezit de cânturi 

Înalţă sfinţii din mormânturi 

 

Venit-a ceas – venit-a ceas 

Pogoară-n noi Prea-Sfântul Vas 

În care arde FOC DE MIERE 

Alcătuire de-Nviere 

 

*** 
 

 

RUGĂCIUNEA 

UNUI COPIL 
 

Hristoase Doamne – milă ai 

De neamul meu cernit 

Şi blând – porneşte-l către 

Rai – 

Căci mult s-a chinuit 

 

Doamne Hristoase – neamul 

meu 

Ciobani şi voievozi 

Ales-a-n lume drumul greu 

Cu iude şi irozi 

 

L-ai pus de strajă lângă Iad : 

Cutremur şi prăpăd – 

Uită-Te câte stele cad : 

Norocul nu i-l văd 

 

E-un neam de crai şi de 

minuni 

Credinţa-i arde-n piept 

La iesle noi Ţi-am fost naşi 

buni 

Te-am slujit demn şi drept 

 

Am sângerat pe crucea Ta 

Şi-adânc ne-au îngropat 

Dar – ca şi Tine - -a treia zi 

Din foc am înviat 

 

Nu-i neamul meu – cât e al 

Tău 

Că-n Tine l-ai purtat : 

Din iesle pân’ la ceasul greu 

Când răii Te-au scuipat 

 

Despre-acest neam de toţi 

călcat 

Când sfinţi Te-or întreba 

Spune-le că-i adevărat: 

L-ai luat în slava Ta 

 

Să le spui curat 

Că l-ai înălţat 

De unde l-ai luat: 

Pe-o gură de rai 

Pe-un picior de plai… 

 

*** 
 

59                                                Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 4(6), Aprilie 2012 

 
 



 

60                                               Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 4(6), Aprilie 2012 

 
 

 

Rânduieli 
Complicat şi să trăieşti, complicat să şi mori! 

Încet, încet, ne-am apropiat de biserica aşezată, parcă anume, pe un 

deal.  

- Bă tataie!... 

-   Ce să fac, fata mea?  Când vine unul, când vine altul... Fiecare, doar 

să ia. Acum, în ceasul de pe urmă, încă vreo câţiva ani, tradiţia! Nu sunt însă 

toţi aşa, dar...  Asta e, dai până şi-n ceasul al nouzeci şi nouălea. 
 

- După mine, urci şi coasta asta tot cam de-aiurea! 

-   Văd şi eu.  Şi află că, de-a lungul vieţii, am tot suit multe altele asemenea. M-am ostenit degeaba! Când omul, 

regim nenorocit, când altul, cică tot om, mai sclivisit, mi-au frânt, când oasele, când sufletul. Puşlamale în haite, spoieli, 

din istorii care mai de care, la orice colţ, ca toţi tâlharii ieşiţi de-acum şi în postmodern, la drumul mare. Să ţii minte: cel 

mai uşor te fură prostindu-te cu grija omului faţă de om şi meşteşugul vorbelor. În `89, domnilor tovarăşi, în democrat-

ură, parcă-i aud şi acum: boborul-i bobor! Suveran! Un drac bălţat! Doamne, iartă-mă! Hoţia-i, ehe, meserie, din 

primordii! Astăzi, doar găinarii mai stau pe după gratii. Deştepţii fură ,,cinstit’’, cu legea în mână, picurând în ea halca  

ce vor să o înfaşte mâine. Nu te iartă nici dac-ai crăpa. Ce bine era pe vremea lui Avram! Doar zeciuiala!  Acum, ea nu 

mai ajunge. Sunt mult prea mulţi şi mult prea lacomi să-şi mai facă fiecare partea.  Nu mai departe, acum peste vreo 

jumătate de ceas, să-l vezi şi pe părinte: ,,păi, maică Ioană, eu am venit! Maşina, benzina, acum nota! A mea, parc-o 

aud: ,,ho, şi dumneata, că nu dau turcii! Lasă-mă  mai ieftin! Că doar mă vezi, cu văduvia, şi orbetele ăsta al meu, în loc 

să pună un ban deoparte, una două, la Rătana, la...’’, iar el, om cu morală: ,,babă Ioană, păcatele mele, Dumnezeu!...  

Lumânările din candelabru, rugăciunile, tăciunii din oală, datul din cădelniţă, fumul de tămâie, gâtlejul meu şi ar mai 

fi...’’ Dar fie, pentru dumneata, chiar dacă nu mai eşti ca altă dată, atâta...’’ ,,Aoleu, părinte!... Mai bine îţi las tot ce mi-

a rămas după ce o iau din loc şi eu!’’ Nu se poate, maică Ioană, acum e acum!  Pentru viitorul drum, ne mai tocmim!’’  

Toată viaţa, bălmăjeli, un fel de fum, şi fum o să plăteşti şi tu, la rându-ţi, multora! Din păcate! Lumea, dacă ar fi 

măcar juma-juma, adică unul să ducă doar pe un altul în spinarea lui, tot ar mai fi ceva. Măcar atunci când îţi doarme 

păduchele, ai pune jos  şi-ai odihni.  Uite că am ajuns! Of! După atâtea cazne, în lume, să mai stau aşa, ţeapăn, în 

mijlocul ăstora, turmă, din urma mea. Merg ca vitele!  Ăsta da, ultimul drum! Bă tată, bă, fata mea, nu te mai osteni 

până la cimitir, prin bolovanii ăştia! De-ai şti cum deja mănâncă alţi viermi, din mine, pe dinăuntru, singură tu te-ai 

lipsi.  Ne luăm aici, rămas bun. Fii fără grijă, voi veni în visul tău. Ne-om auzi şi ne-om vedea! Cât despre lumea în care 

tu rămâi, ai grijă, fii cu ochii în patru! Rămas bun, fata moşului! Nu te lăsa şi fii! 

*** 

 

 După ce l-au aşezat  în faţa altarului şi preotul a început, ritualnic, slujba, moş Gheorghe parcă mi-a zâmbit, mi-a 

făcut cu ochiul, apoi cu mâna. M-au trecut fiorii, dar, 

totuşi, m-am strecurat printre oamenii  adunaţi în Biserică şi am plecat.  Am simţit că nu  îi convenea să-l văd în postura 

aceea.  Dorinţa sa era alta. El, în   inima mea, trebuia să fie aşa cum a fost el.  

 - Aşa va fi! – au fost ultimele cuvinte şoptite lui când am trecut pe lângă coşciug. 

 - Cu bine! Şi nu uita!... 

 La ieşirea din curtea Bisericii, m-am închinat şi m-am rugat  cerului. 

- Înger, îngeraşul meu, roagă-l tu pe Dumnezeu, să-l odihnească  pe tataie al meu acolo, în împărăţia Lui, iar aici, 

pe pământ, deasupra lumii şi-n sufletul meu. Mai spune-i, te rog, că e bătrân şi ostenit, şi că... Nu! Mai bine doar atât!  

În rest, o să-l ierte că a fost tataie pentru mine şi om pentru oameni, aici, pe acest pământ.  M-ai auzit? Ai grijă să nu 

uiţi! ...Că o fi şi pentru tine cine mai ştie ce drum?! 
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*** 

  De cum am ajuns acasă, am căutat cheile de la pivniţă. Le-am găsit în firida în care ţinea, de rezervă, şi 

chibriturile, şi lampa cu petrol. M-am dus direct la butoi şi la damigeana cu ţuică. Am scos din fiecare, în două sticle, 

cam cât să umplu cele două pahare despre care îmi amintise, la despărţire, tataie. După ce am închis şi am pus cheile la 

locul lor, m-am strecurat în camera dinspre drum şi le-am umplut. Le-am aşezat apoi după perdea, în fereastră.  Restul 

băuturii rămase am vărsat-o lângă prispa casei. 

 - Pentru sufletul său! – mi-am zis, apoi am zâmbit. Lacrimile însă îmi jucau între gene şi sufletul îmi era, clipă 

de clipă, din ce în ce mai gol. 

- Bă tataie! Ceva mă revoltă... Îmi vine să-l trag acum de mustăţi chiar pe... Păi, bine, mă, de ce nu o fi lăsat El, 

în lume, omul om?! Tu, eu, să fim mereu. De ce să tot ard şi apoi să mor? Că ,,aşa trebuie!’ nu mă linişteşte. Îmi dă 

fiori, iar într-o zi, probabil, n-am să mai pot să dorm. Of, of, of! Mă uit în sus. Mi se pare că albastrul este doar pentru o 

clipă... În rest, când cerul negru, când gol. În el, mai nimic! Fum şi foc! Amestec, aburi... Nu tu om, nu tu Dumnezeu?!  

După ce te duci la El, te lămureşti, vii în vis, că ai promis, şi îmi spui. Hai, te rog, vreau să ştiu! Măcar eu! 

*** 

Deşi nu eram prea obosită, m-am gândit să stau în pat câteva minute. Voiam chiar să adorm şi să mă întâlnesc în 

vis cu moş Gheorghe. M-am băgat sub aşternut şi am închis ochii. O clipă am avut sentimentul că  somnul chiar îmi dă 

târcoale, însă pustiul din  curtea lui tataie parcă gemea. O vreme, am rămas totuşi cu capul cufundat în pernă şi am 

lăcrimat. Când i-am auzit pe cei ce se întorseseră deja de la cimitir, m-am ridicat. M-am dus iarăşi în spatele casei şi am 

vrut să trec, însă m-am oprit lângă spărtura din gard.  Gaura prin care ani de-a rândul trecusem, dintr-o dată, mi s-a părut 

că s-a strâmtat. M-am oprit locului şi am privit. Dincolo, în curtea lui moş Gheorghe, un fel de forfotă. Oamenii se 

spălau pe mâini, aruncau cu apă peste umeri, în spatele lor, apoi se aşezau la mesele improvizate prin faţa casei. Dintr-o 

dată, linişte. Preotul a început slujba. Pomenea bucatele şi-l ruga pe Dumnezeu să-l, primească alături, Lui şi pe tataie. 

La mijloc, oarecum între ei, înşiraţi, colacii. Pe ei, pâlpâiau lumânările înfipte în cocoloşul de colivă. După ce a tămâiat 

şi de jur împrejurul ceaoanelor cu mâncare, dintr-o dată, o adiere. ca o suflare, ce  vesteau toamna dinsprea Gura 

Glăvanului, le-a stins pe toate. 

-  Moş Gheorghe! Vrea să ne dea mai repede pe poartă afară! – le-a zis unul, Păsat, venit cu Goage, tocmai de 

dincolo de păduri, din alt sat. 

-  E, săracul! I-o părea rău! Dar asta e! Ce să mai facă?! Acum, să aibă răbdare că şi el a mâncat pomană de la 

altul... – le-a zis Ghiţa, adunată şi ea de pe drum, în urma mortului, spre cimitir. 

- Cum s-ar zice, ne mâncăm unul pe altul şi sătui tot nu suntem. – s-a amestecat 

în vorbă şi Foltea. 

 - Lasă-ne, bă nene, dracu cu mâncatul! Dacă nu ne-am mânca, moartea cu ce s-ar mai ocupa? Pe de altă parte, 

acum nu e cazul!... – i-a retezat-o Florea. 

- Adevărul e că varză  cu jumări, la cazan, ca la pomană, mai rar! Din mirosul ei se satură toţi morţii! Şi  cei 

rătăciţi pe aci şi ăi de pe lumea ailaltă! – le-a cântat în strună Tanţa.  

 - Pe la noi,  dincolo de deal, varza se mânâncă din oală de pământ zmălţuit, cu lingură  de lemn, în cimitir, la 

capul mortului. Să simtă şi el... 

 - Cine ştie dacă o fi ce o mai fi?! Bă Goage, voi, ăştia din Picături, sunteţi daţi dracului! Dar cum aţi auzit, mă, 

că Gheorghe a murit? 

 - După dangătul clopotului! 

 - Mde! Cu o aşa ureche, trebuia să te faci ţambalagiu! Ioană, hai, fă, cu ţuica aia, că se răceşte  varza!... Ori te 

faci că uiţi de ea? – a îndemnat-o Ciocea. 

 - Aoleo, fir-aţi ai focului, Doamne, iartă-mă, că rău vă mai arde gâtul!– le-a răspuns femeia. 

 - Păi, află! În plus, turta asta, mălai, cum îi zice lumea, cu un pahar de rachiu, are alt gust. Iar Gheorghe, ştiu eu, 

a pus deoparte, pentru moarte, ţuică nu glumă,! Să nu fi adăpat-o că... 

 - Te pomeneşti că nu o să-ţi mai ardă beregata?!...  

 - Fă, nu de alta, dar te pomeneşti cu  el înapoi moroi, călare pe butoi... Că tot e proaspăt dus şi uşor de întors. 

 - Ptiu, bătă-te să te bată!  Spune rugăciunea... Părinte, miruieşte-l şi pe blestematul ăsta că... Dă-i să pupe crucea! 

 - Maică Ioană, eu aci sunt, dar vezi dumneata, chestii, socoteli... 

 - Ho, gata! Lasă-l, că abia dacă o să mă descurc şi aşa... Că vezi dumneata, cheltuieli peste cheltuieli... 

 - Care, fă? Că varza o ai tocmai din toamna ailaltă. Dacă nu murea ăsta, tot se strica în putină şi oricum o 

aruncai. Curcile şi cinci şase pui... au fost şi munca lui!  Coliva din grâu... Te tot vaieţi de când te ştiu!  Mai bine roagă-

te să fie primit şi mai pune-mi un rachiu că abia mi se deschise pofta! 
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- Varză mai vrea careva? – a întrebat în jurul mesei mamaie. 

 - Goage, hai, ce mai stai, umple gamela! Ori nu ai venit cu ea?! 

 - E, cum nu?! O am de la tata, iar el de pe vremea războiului. Mă gândeam la friptură cu pilaf şi la colivă. 

 - Fi-ţi-ar burta a dracului! Cozonaci n-ai vrea? Ia când îţi dă Mitra, că odată se suceşte şi asta şi mai vezi când o 

să-mi văd eu ceafa! Ori nu o ştii?! 

 Bă, fraţilor, lăsând gluma, femeia l-a rânduit şi petrecut şi ea cum a putut! – i-a mai domolit  Păsat.  

 - Nu, că n-ai ce zice, de făcut i-a făcut... Pomană, uite! Cât e pe mese, e destul! Vorba ce e de ea... Zice că tot a 

zis toată viaţa... De a dracului, uite aşa! 

 - Dacă ar pune aci pe mijlocul  ei şi sticlele cu vin, mi-aş schimba părerea... – a revenit Ciocea.  

 - Prea multe ai vrea! – a intrat în vorbă şi Oaca. 

-  Fă Leno, tu unde dracu  ai fi fost până acum, că nici la priveghi nu prea te-am văzut? 

- Cu coşul cu mâncare, la cimitir... 

- Ei, da! Cineva trebuia să o facă şi pe asta! Cu groparii şi tu ceva, ceva? 

- Bă, fir-ai al dracu de nărod! Spurci pomana! 

- Uită-te, lume, ce zic eu şi unde  o duce mintea?  Fă, mă gândeam la chestia cu gaura... Să ţi-o fi croit-o şi pe a 

ta că mult printre noi, nu prea... Te-ai gălbejit dracului definitiv! Vezi dacă bei de la mat? De vină e ţuica! Ehe! Bă 

fraţilor, asta se crede ca la douăzeci de ani când dădea cu ea de-a dura... Fă, năroada dracu, s-a dus vremea aia! Dacă îţi 

ridică unul, acum, fusta, se duce unde şi-a înţărcat mutu iapa... 

- Aoleu, băiete! Din câte văd eu,  eşti dus rău, mai decât unul al lui Căpete. Măcar ăla e cu acte...  

- Dacă mai apuc ziua de mâine, o să-mi iau şi eu... Nu de alta, dar în vremurile de acum, nebunii au crezare şi  

stau pe picior mare... Bă fraţilor, mai glumesc şi eu că lui Gheorghe îi plăcea... E, cam asta e viaţa de după moarte... 

Dacă sunteţi în stare deschideţi-vă inima, sufletul... Dacă nu, uite aici, pe fiecare colac, e o lumânare... Îl ei, te duci şi 

dus eşti! Mare pagubă în ciuperci! După mine, cel mai greu va fi de ăla care o să moară ultimul! Vă daţi voi seama? Nu 

tu pomană, nu tu unul altul... 

- Şi dacă o să fii tu? 

- Ferească Dumnezeu! Să văd moartea lumii? Un fel de moarte a morţii? Vai de capul meu!  Eu cel mai 

blestemat om?! Fraţilor, asta chiar ar fi  de rău! 

             *** 

  Când pomana era pe sfârşite, acel spectacol, viaţă-moarte, şi-a văzut de drum.  O clipă mai târziu, m-am retras 

şi eu. M-am oprit direct în pat, sub aşternut. De data  asta, nu am mai putut să plâng. Mă tot gândeam când la ce zisese 

Ciocea, când la tataie.  

- Dincolo, în lumea ailaltă, iadul, raiul? – m-am întrebat, simţindu-mă, cumva, când niciunde, când între două 

lumi, de-aiurea. Şi să ţi se dea caznă, între ele zi de zi , naveta. Prin zid, am auzit, în spatele casei, oalele şi farfuriile 

trăncănind. Mamaie şi femeile  de prin jurul casei lui tataie, le spălau, iar baba Ioana le rânduia din nou în pod. 

- Fă Ioană, să le fi lăsat, aici, pe prispă, la îndemână, că acum se fac şase săptămâni şi o luăm de la început. 

Atunci, pomană mare! Trebuie să-i dai pat, masă, ţoale...  

- Păi o să-i dau că altfel mă vorbeşte satul... Dar pe lumea ailaltă, unde să pui tu   lucrurile astea, câtă vreme 

popa vorbeşte doar de un loc cu verdeaţă şi nimic altceva?!  

-  E, pe acolo, pe undeva... Cine ştie?! – i-a zis mamaie. 

- Gheorghe al meu nu cred că o să mai aibă cine ştie ce nevoie. El dormea şi-n fân.  Zicea că iarba uscată cu flori 

amestecată mirosea a sfânt. ,,Fă!’’ - îmi zicea el mie -  ,,vezi, de-aia are grijă de mine Cel de sus! Tu, când ieşi din 

aşternut, puţi a stătut de parcă ai fi eşit din nămol!’’  Taci, mă! – îl repezeam eu – că în loc să nimereşti, beat, în noaptea 

trecută, casa, te-ai suit în şoprul oilor. ,,Fă, zăpăcito!’’ – mi-o reteza el – ,,acolo îmi stă alături chiar şi Dumnezeu. Asta 

e! Strâmbă cum eşti, nici ăl din baltă nu te mai îndreaptă. Altceva era dacă deschideai Biblia şi tu măcar odată în viaţă’’.  

- Ioană, vrei, nu vrei, trebuie să faci ce au făcut şi alţii! 

- Alţii? Păi aud că pe la unii, chiar mai bogaţi decât noi, se duc la biserică, apoi la cimitir, ce-i drept la capătul 

mortului. Citeşte popa, apoi împart cu lingura coliva. Ia şi tu, ia şi dumneata!... Şi gata! Scapă! Cheltuieli nu prea! 

- Scapi, nimic de zis, însă mira-m-aş să poţi închide ochii când ştii că la noi rânduielile sunt rânduieli. Iar tu, 

undeva, în afara lor! Ascultă-mă, nu e bine să ieşi din lume din zgârcenie şi de dragul zvonurilor. Tu nu vezi că în viaţă, 

cu o mână dai şi în alta ai?!  Dacă o fi şi pe dincolo la fel? Mâine, poimâine, ajungi şi atunci, e atunci!  

- Of, Doamne! - mi-am zis în gând – Complicat să tot fii călător! Complicat şi să trăieşti, complicat să şi să 

mori!   
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Aceste poeme sunt traduse în cadrul Proiectului Internaţional Poetry PRO, coordonat de Lidia Vianu, Director al 

Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan - Universitatea Bucureşti, http://mttlc.ro  

 

În anul 2000, Anne Stewart s-a înscris în programul masteral de scriere creativă 

al Universităţii Sheffiled Hallam, pe care l-a absolvit cu onoruri în 2003, pentru 

ca în 2005 să devină unul din cei “Zece poeţi ai Hallam-ului” într-o antologie 

publicată de Mews Press.  

Cu sonetul “Apă plată, portocală, măr, ceai” a câştigat în 2008 premiul 

Bridport, iar în 2010 i-a fost publicat primul volum de poezie “Ora Janusiană”.   

Anne Stewart s-a înconjurat de poezie, nu doar prin propriul act de creaţie, dar şi 

prin numeroase iniţiative editoriale, între care ar fi de menţionat rolul de 

fondator al site-ului poetry p f şi cel de consultant de limbă engleză în cadrul 

proiectelor de traducere ale editurii online Contemporary Literary Press şi ale 

revistei online Translation Café. 
 

 

Exclusivism 

 

Un struţ care ţine musai ca 

prezenţa să-i fie 

luată-n seamă, îşi marchează 

teritoriul cu un vârf de cioc 

la fel ca o gradină deranjată 

de neîndemânări agasante 

între tufişurile-i exclusiviste. 

Dar semnele mereu sunt clare 

Nu te ascunde în scurtături 

Această pasăre ştie să ciupească. 

 

Traducător 

 

 

 

Doar o ameninţare 

 

Vrei să auzi o femeie batrână 

vorbind 

întruna despre petele care-i inundă 

chipul? 

 

Nu, şi uite de-aia n-am scris acest 

poem.  

Dar nu-ţi bate capul. Eram mult mai 

tânără odată. 

 

http://mttlc.ro/


 

Piete 

 

Când ies cu ziarele de aruncat 

în întuneric,  aşteptând dimineaţa, 

Petre fumează. Bună, Petre, 

Ce faci? îl întreb 

Şi-apoi nu obişnuiai să fumezi în spate? 

iar el râde spre mine cu subînţeles, făcându-

mă 

să-mi aduc aminte cum marţea trecută a ieşit 

şi m-a găsit fumând în faţa casei. Aşa îmi 

readuce 

conversaţia de-acum şase zile, 

cu o privire în subînţeles: 

el nu ştiam că fumezi încă 

eu Recidive. 

 

Ne-am oprit să studiem micile rotocoale 

de fum pierdute dintre buzele lui Petre, 

cum le suflă, încet şi departe. 

Viaţa i s-a schimbat. Eu am întrebări. 

Vreau să-l întreb – să ştiu totul! –  

Dar l-am citit pe Platonov, 

Aşa că simt ruseşte şi întreb doar 

A fost mare schimbarea, Piete? 

Şi-atunci şi el simte ruseşte. 

Îi urmăresc greutatea cuvintelor 

Cum îi macină vocea. E mai bine, 

Îmi spune cu privirea unui om 

Care ştie că nu prin cuvinte poate răspunde.  

 

Rămânem tăcuţi un moment, 

poate două, doar fumul pe care-l suflă 

rămâne plin de viaţă în noapte, ascultând 

Aşteptând. Ceva mult mai mic 

şi fără simţire rusească.  

 

Dimineţile unei femei tinere 

 

Era genul de bărbat pe care ar fi ajuns poate 

să-l iubească, gândi ea, ademenită pentru 

încă o noapte între cearceafuri, 

 

de gândul că ar putea să ignore ameninţarea 

singurătăţii alături de un bărbat nevisat, 

căutând alinare în a ei ştiută lume făr’ de culori; 

 

într-un întuneric ce nu-şi îngăduie alegeri ori refuzuri 

dar în care-ncepe să se-ntrebe dacă asemenea pierdere 

ar fi într-adevăr de nepierdut.  

 

Atât de rece încât să-şi ia inima-n dinţi 

Eşti genul de bărbat îi spuse, 

Şi el o ascultă, şi-apoi dispăru fără urmă. 
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După dicţionarul enciclopedic francez” Petit Larousse „prin iniţiere se înţelege acţiunea de a acorda cuiva 

cunoaşterea unor lucruri pe care el le ignoră”. 

Iniţiatul reuşeşte să cunoască  prin conştientizarea învăţăturilor primite ceea ce un om obişnuit ar cunoaşte într-un 

timp mult mai îndelungat şi de multe ori prin experienţe dureroase menite în a-l ajuta să-şi înveţe lecţiile.  

Într-o iniţiere reală informaţia constituie numai prima treaptă a lungului drum evolutiv pe care discipolul îl 

are de străbătut. Până la dobândirea cunoaşterii de tip spiritual este cale lungă iar aceasta, se obţine numai prin 

manifestare, dar nu o manifestare în orice direcţie, aşa oricum, ci una prin care discipolul dăruieşte Iubirea şi se 

străduieşte cu întreaga sa fiinţă să facă Voia lui Dumnezeu. Există două modalităţi pentru a deveni iniţiat: prin 
consacrare (trăire) şi prin revelaţie. În iniţierea prin consacrare, trăită, discipolul se străduieşte să transforme în energie 
benefică informaţia primită să-şi manifeste deci, potenţele divine.  

Această iniţiere trebuie deosebită de iniţierile simbolice, ce au doar o componentă informaţională care conferă omului 
doar calitatea de erudit, el nefiind de fapt un iniţiat în adevăratul sens al cuvântului, un practicant. 

Revelaţia se produce ori de câte ori iniţiatul se află în relaţie cu una sau mai multe duhuri superioare care-l ajută şi de la 
care primeşte cunoaştere. Aşa au fost spre exemplu Moise, Sf.Apostol Pavel, Mohamed. 

Sunt multe tipurile de iniţieri în aceasta lume dar, numai acele iniţieri care îl duc în final pe om la 
îndumnezeire, numai ele, sunt pe calea cea strâmtă a Evangheliei, pe Calea Hristosului, pe Calea Iubirii Divine. 

Mai toate şcolile de iniţiere planetare au adoptat şi practică vechea filozofie a iniţierii de tip zalmoxian: cunoaşte-te pe 
tine însuţi şi-L vei cunoaşte pe Dumnezeu. Să nu vă închipuiţi însă că asta înseamnă numai a ne cunoaşte caracterul, 
slăbiciunile sau calităţile. Este doar o parte, o mică parte din ceea ce trebuie să cunoaştem despre noi.  

Adevărata cunoaştere de sine înseamnă de fapt a intra în comuniune printr-un act de iubire, cu sufletul  cu duhul tău, a-
ţi regăsi propria divinitate, a o cunoaşte şi a conştientiza în final faptul că eşti o mică părticică din Dumnezeu, că eşti copilul 
Lui şi-I aparţii în totalitate.  

Suntem creaţi după Chipul lui Dumnezeu, iar căpătarea asemănării cu El o realizăm în mod accelerat, ca să spun aşa, 
prin iniţiere. 

Prin urmare, rostul, menirea iniţierii este acela în a ne regăsi propria divinitate, a reface legătura cu propriul 
nostru duh şi a intra astfel în comuniune cu el acest lucru având drept urmare conştientizarea propriei divinităţi şi 
manifestarea ei plenară.  

Vom înţelege astfel că, Dumnezeu este în fiecare dintre noi şi că  aşteaptă cu răbdare şi cu multă iubire să-L regăsim. 
Sfânta Treime este adevărata noastră conştiinţă şi de aceea vă spun că  vom fi cu adevărat fericiţi doar atunci când o vom 
regăsi în sinele nostru, vom fi cu adevărat fericiţi atunci când spre exemplu, privind în ochii Hristosului din noi, în sens 
figurat  bineînţeles, nu ne va fi ruşine. 

Adevărata iniţiere are drept consecinţă mărirea gradului de elevare spirituală a unei persoane, prin schimbarea atitudinei 
ei faţă de sine însuşi, faţă de Dumnezeu, faţă de oameni, de Creaţie în general, prin strădania în a se manifesta permanent 
prin gânduri bune, vorbe bune şi fapte bune. 
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 Într-o iniţiere spirituală reală informaţia este dăruită cu grijă, cu multă răbdare şi înţelepciune discipolului, iar 
manifestarea, adică transformarea acesteia în energie, are un rol primordial şi este cea care îl reprezintă de fapt pe iniţiat în 
faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor. 

Veti cunoaste întodeauna un adevărat iniţiat prin ceea ce face,( „...după roadele lor îi veţi cunoaşte” Matei 7:16) prin 
capacitatea sa de a dărui necondiţionat iubire şi iertare tuturor existenţelor Creaţiei. 

„Cea mai lungă cale este calea care duce de la urechi la inimă" spunea părintele Arsenie Boca. 
 
  Iată cum definea unul dintre stâlpii spiritualităţii româneşti … iniţierea. 

 
INIŢIEREA HRISTICĂ  

 
Iniţierea spirituală practicată de discipolii Şcolii Focu Sacru are la bază Învăţătura Hristosului singurul Învăţător al 

trăitorilor acestei Planete. Sintagma zalmoxiană „Cunoaşte-te pe tine însuţi şi-L vei cunoaşte pe Dumnezeu” (şi ea 
finnd tot de inspiraţie hristică) este cea care în timp ne va ajuta, după multe strădanii, să definim ce a vrut să spună de fapt 
Dumnezeu atunci când a zis:  „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră” – Facerea 1:26 

Pentru asta vom începe prin a analiza cu temeinicie în această primă treaptă de iniţiere „Chipul” şi mijloacele necesare 
pe care Creatorul ni le-a oferit pentru a căpăta „asemănarea” cu El. 

Toate cele 10 Ceruri cunoscute împreună cu toate existenţele lor locuitoare fac parte din Chipul Creatorului. Prin 
urmare, Terra, această Planetă, deocamndată a suferinţei, împreună cu toate existenţele ei face şi ea  parte tot din „Chipul” 
Domnului Dumnezeu. Toate creaţiile Terrei, creaţii în care există Dumnezeu, reprezentat de Scânteia Sa Divină numită 
Duh după religia ortodoxă, sau Spirit după cea catolică, sunt vii şi împreună formează sistemul viu planetar. 

Distingem patru forme ale acestui sistem viu: sistemul viu mineral, vegetal, animal şi uman. 
Duhul, împreună cu învelişurile sale energetice, informaţionale conceptuale şi supraconceptuale numite în mai toate 

curentele spirituale corpuri energetice subtile, este cel care întreţine viaţa în toate aceste existenţe. 
Aceste corpuri energetice subtile, şapte la număr, iniţiaţii zalmoxieni le-au numit suflete dar, numărul lor l-au stabilit la nouă, 

astfel: sufletul vital-eteric-corpul vital-sufletul astral-corpul astral-sufletul mental-corpul mental-sufletul solar-corpul 
cauzal-sufletul universic-corpul budhic-sufletul cosmic-corpul atmic- ( cunoscute în toate tradiţiile spirituale) sufletul 
Sfântului Duh, sufletul Hristic şi sufletul Esenţei ( cunoscute în Şcoala zalmoxiană). 

Acestea vor fi studiate şi analizate în profunzime ele constituind unul din subiectele de baza ale iniţierii hristice. 
 

DIN  BENEFICIILE  INIŢIERI  HRISTICE 
 

Urmând cursurile Şcolii Focul Sacru, practicând iniţierea hristică tu, ca discipol, iţi vei schimba efectiv viaţa în bine, 
calităţile tale se vor amplifica ca manifestare, vei intra într-o lume inaccesibilă pentru marea majoritate dar accesibilă, este 
drept la nivele diferite, tuturor credincioşilor tuturor celor care se străduiesc să urmeze Calea Adevărul şi Viaţa 

Cunoscându-te pe tine însuţi Il vei cunoaşte pe Dumnezeu. 
Cunoscandu-te pe tine însuţi vei reuşi să te respecţi, să te ierti şi sa te iubeşti mai uşor şi mai mult. 
Învăţând să te respecţi, să te ierţi şi să te iubeşti pe tine, în mod necondiţionat,  vei şti să respecţi, să ierţi şi să iubeşti 

Creaţia lui Dumnezeu. 
Vei învăţa să iubesti necondiţionat Terra precum şi toate existenţele ei trăitoare. 
Vei învăţa să iubeşti oamenii necondiţionat conform Învăţăturii Hristice.  
Vei învăţa să-ţi hrăneşti duhul, sufletul dar şi trupul din izvorul nesecat al Iubirii Divine. 
Vei intra în rândul acelor „fericiţi” pomeniţi de Mantuitorul Iisus Hristos în „Predica de pe munte”. 
Străduindu-te să-ţi manifeşti potenţele divine vei aduce fiinţei tale pacea,  armonia şi sănătatea necesară unei  vieţi 

decente, fericite. Această atitudine a ta se va răsfrânge mai devreme sau mai târziu, în mod normal şi asupra familiei tale care 
va trăi în pace şi armonie. 

Vei cunoaşte bucuria de a dărui necondiţionat. 
Vei cunoaşte bucuria de a fi de folos unei existenţe indiferent ca ea este de tip mineral, vegetal, animal sau uman. 
Vei eleva din punct de vedere spiritual şi-ţi vei mări cu siguranţă şansele de a ieşi în această existenţă terestră din Legea 

răului destin ( Legea karmei) de a trăi aici pe Terra în Legea bunului destin (Legea darmei) sau Legea Iubirii şi de a cunoaşte 
mult mai repede Împărăţia lui Dumnezeu. Într-un cuvânt, vei cunoaşte şi vei urma, cu liberul tău arbitru, conştient 
Calea, Adevărul si Viaţa.                                                                               Lumină şi Iubire!  Ioan 
 



 

67                                              Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 4(6), Aprilie 2012 

 
 

 

 Soarele arde cu blândeţe podoaba verde a dealului cetăţii 

dacice de la Costeşti. Arde încălzind pământul bătătorit de ploi şi de 

ninsori, dar şi de paşii celor care au trecut prin acest ţinut străvechi 

de-a lungul miilor de ani. Un pământ încărcat şi greu încercat de o 

istorie adâncă, înălţătoare, adevărată care poartă cu mândrie urmele 

neşterse ale amprentelor subtile şi pline de semnificaţii ale 

trăitorilor acestor locuri. Ele au fost impregnate de-a lungul miilor 

de ani de dacii noştri dragi în tot acest ţinut binecuvântat de 

Dumnezeu. 
 Totul freamătă în jurul bărbatului care păşeşte încet şi 

apăsat, urcând cu hotărâre pe drumul ce duce la străvechea cetate. 

Ajungând la porţile ei spune o rugăciune, apoi intră prin tainica şi 

nevăzuta poartă a acesteia, fremătând de bucuria revederii. 
 

 

Urcă încet, îngândurat, pe marele platou şi deşi este numai el acolo, are clar sentimentul că nu e singur.  

 Se simte înconjurat de o lume nevăzută care, într-o prima fază, îl analizează cu atenţie, apoi îl mângâie, 

aducându-i in suflet o linişte vie ce îl face să cadă într-o visare transformată pe neaşteptate într-o viziune care într-o 

primă fază îl înfioară şi apoi îl aduce într-o stare de fericire vecină cu beatitudinea 

 Îşi vede trecutul ca fiu al neamului său,  prin faţa ochilor săi perindându-se momente ale trăirilor sale pe acesta 

„gură de rai”: Îşi vede fraţii şi surorile, se vede pe sine însuşi iubind şi luptând în acelaşi timp acolo, pe acele dealuri, 

pentru Viaţă şi pentru Adevăr. Simte pentru prima oară cu claritate Forţa Neamului, realizează brusc ce înseamnă şi ce 

este ea de fapt. Simte şi aude cu toata fiinţa lui chemarea străbunilor, care nu este însa un îndemn pentru întoarcere în 

trecut, ci pentru aducerea valorilor spirituale ale acestuia în prezent. 

 Duhul şi sufletul său, împreună cu duhurile şi sufletele din jur, înalţă o rugăciune fierbinte către Dumnezeu. 

Soarele îşi înteţeşte brusc lumina, dar el remarcă, plin de  uimire, că nu mai simte aproape de loc dogoarea lui. Simte 

însă altceva, un alt tip de căldură, una care nu îl toropeşte, nu îl arde, ci din contra, surprinzător, îl răcoreşte, îl învăluie 

într-un mod plăcut,  îl trezeşte  la viaţă. 

 Simte cum pluteşte lin deasupra poienii însorite, ca totul in jurul său vibrează din ce in ce mai înalt, în ton cu 

natura înconjurătoare care freamătă, mirosind a Iubire. 

 Aude greierii cântând într-un cor ameţitor acompaniaţi de o mulţime de păsări ale pădurii. Priveşte spre cer. Este 

de un albastru ireal. Apoi, vin „păsările cerului”, îngerii, o mulţime de îngeri care sosesc şi cu iubire se îmbrăţişează cu 

toate celelalte existenţe prezente: duhuri ale locului sau duhuri venite cu mare alai de prin toate ţinuturile sacre ale 

Daciei străbune, care sosesc bucuroase să participe la mult aşteptata sărbătoarea ce se pregătea a începe. 

 La un moment dat, duhul omului se prinde cu toate celelalte duhuri prezente într-o horă ameţitoare şi în acelaşi 

timp înălţătoare. Este hora dacilor. În mijlocul acestei înlănţuiri frăţeşti apare brusc un mare rug aprins care dă un plus 

de  strălucire locului şi acelei hore străvechi. Pe neaşteptate, deasupra rugului se iveşte  semeţ, falnic, purtând un 

veşmânt simplu preoţesc de un alb strălucitor, cu pletele lui la fel de albe mângâiate de vânt, cu braţele sale larg 

deschise,  Zalmoxis. 

 Omul rămâne încremenit de uimire, este pentru prima oară când îl vede, nu ştie prea multe despre el, dar ceva 

sau cineva îi spune că acel bătrân înalt şi drept ca o lumânare, cu ochii săi pătrunzători şi strălucitori ca două stele, nu 

poate fi altul decât marele şi iubitul conducător spiritual al geto-dacilor. 

 Bărbatul priveşte fascinat chipul semeţ şi strălucitor al acestuia. Zalmoxis îl priveşte zâmbind de la înălţimea 

rugului aprins apoi, fără să spună vreun cuvânt îşi ridică încet mana dreaptă şi o fixează deasupra sa precum şi a tuturor 

celorlalte duhuri libere unite în acea horă sacră, într-un gest de binecuvântare divină. 

 Omul îşi pleacă încet capul cu pioşenie şi adânc respect. Nu simte nimic, decât o energie uriaşă, Focul Iubirii 

care începe să crească vertiginos în el. Îşi ridică uşor privirea cu speranţa vie că Zalmoxis nu a plecat şi că îl va mai 

vedea măcar o clipă. 

 Tresare, cutremurându-se. În faţa sa, pe acelaşi rug aprins stă acum Altcineva, care îi zâmbeşte larg şi face încet, 

minunat de încet, asupra lui, precum şi a celorlalte duhuri prezente, semnul Sfintei Cruci.  



 

 

 Apoi, privindu-i cu ochii Săi strălucitori, cu o infinită Iubire frăţească, spuse cu un glas ferm dar liniştit şi blând:  

 „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toata inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot 

cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. 

 

 Cuprinzându-i apoi pe toţi cu braţele Sale larg deschise, într-o dulce îmbrăţişare , dumnezeiască, le spune ferm, 

dar blând:  

 

 „Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul”. 

 

 Bărbatul îşi apleacă  încet capul cu smerenie şi adânca pioşenie. Când îl ridică, în locul Celui care le vorbise zări, 

deasupra rugului aprins,  înălţându-se spre cer într-o ardere paradisiatică, Focul Sacru al Iubirii Sale. 

 Cuprins de mirajul acelui moment înălţător, bărbatul  tresări puternic când auzi rostindu-se la unison de către 

toate existenţele prezente: În numele Domnului Hristos, Amin!Amin!Amin! 

  Ecoul acestor cuvinte răsună imediat în sufletul său ca un tunet. Greierii acompaniaţi de păsările măiastre ale 

pădurii se pregătesc de acum de partea finală a concertului lor. 

 Un final sublim şi înălţător, în acord cu întreaga natura înconjurătoare care cânta şi ea, în armonie cu sufletele 

existenţelor care tocmai trăiseră împreună un moment de binecuvântare dumnezeiască. 

 Duhurile care se prinseseră fericite în acea hora sacră împreună cu duhul omului se retrag acum cu un ultim 

rămas bun. 

 Bărbatul rămâne drept în mijlocul marelui platou şi, vibrând cu toata fiinţa sa, le răspunde, spunând ca pentru 

sine, cu o voce coborâta, dar  în care se simte multă fermitate şi o hotărâre de nezdruncinat:  

 Mă voi întoarce la rădăcini! 

 

 
 

Lumina si Iubire! 

Ioan 
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CREATIVITATEA UMANĂ DOMINATĂ 

DE INTELIGENŢA ARTIFICIALĂ 
 
Nu este vorba despre serialul de televiziune „Battlestar Galactica”, în 

care oamenii se luptă cu roboţii pentru supremaţie, sau despre vreun 

roman aparţinând genului ştiinţifico- fantastic, în care computerele ajung 

să dicteze asupra umanităţii într-o manieră despotică şi lipsită de milă. 

Dacă aşa ar sta lucrurile, atunci „inamicul” ar fi bine precizat, iar forţele 

ar fi desfăşurate în derularea conflictului ireconciliabil dintre maşini şi 

creatorii lor. 

Până la atingerea acestui nivel „cosmic”, inteligenţa artificială  mai are 

multe etape de parcurs, în prezent ea prezentându-se docil  înaintea  

noastră prin terminale prietenoase de calculator şi servere având un conţi-

nut atractiv, adaptat diversităţii impresionante de gusturi sau preferinţe. 

De fapt, putem spune că trăim doar o etapă incipientă a dependenţei  de  

„laptop” sau de telefonul mobil, devenit în ultimii ani tot un fel de calculator la purtător. Şi acest lucru devine tot mai 

evident în măsura în care devenim tot mai ataşaţi de aceste dispozitive, fără de care constatăm că nu mai putem să avem 

o viaţă normală, cel puţin în noile coordonate ale dezvoltării tehnologice. Oriunde am merge, dacă nu avem la dispoziţie 

o conexiune de Internet şi acoperire radio, atunci ceva nu este în regulă, fiindcă dincolo de marea „reţea” sunt o mulţime 

de prieteni cu care comunicăm, nesfârşite discuţii ce se cer continuate sau pagini interesante pe care încă nu le-am citit. 

 

Nu este nimic rău în acest lucru, ba chiar putem spune că în sfârşit există un mediu de comunicare cu restricţii minime, 

ce ne permite accesul la o sursă practic nelimitată de informaţii. În plus, prin intermediul „cutiei minune” a 

calculatorului, putem ţine legătura cu persoane dragi, aflate la distanţe foarte mari, poate chiar pe alt continent, la un 

cost nesemnificativ, la  orice oră din zi sau din noapte. 

 

Tocmai de aceea, pentru mulţi dintre noi noaptea devine zi în faţa terminalului de calculator, constatând în scurt timp că 

douăzeci şi patru de ore sunt mult prea puţine pentru cât am avea de spus sau de aflat. Iar această expandare a noţiunii 

de timp, ne conduce la situaţii amuzante, interesante sau chiar dramatice, totul depinzând de context şi de nivelul de 

dependenţă la care am ajuns.Fiindcă mai devreme sau mai târziu, tehnologia informaţiei generează un ataşament 

cognitiv şi emoţional de care nu se poate scăpa atât de uşor pe cât ne-am putea închipui. Iar orice lucru ce ne înrobeşte, 

cu siguranţă că ne va provoca o mulţime de necazuri, sau chiar de probleme ce nu vor fi uşor de depăşit. 

 

 Dar să ne întoarcem puţin în timp, mai precis la nivelul anilor ’80 din „mileniul” trecut, când un calculator avea nevoie 

de o găzduire pe o suprafaţă impresionantă, de dimensiunile unei mici hale, cu dispozitive de climatizare care zgomotos 

îşi făceau datoria în menţinerea unei temperaturi acceptabile pentru „creierul electronic” ce îşi întindea neuronii prin 

cabluri groase de date între nenumărate „dulapuri” în care clipoceau mistic o mulţime de beculeţe într-un ritm de 

neînţeles pentru mintea umană. 
 

Era etapa „dinozaurilor” informatici, impresionanţi prin dimensiune şi aspect, dar modest echipaţi la capitolul 

inteligenţă, însă putând să execute rapid o mulţime de instrucţiuni, cam un milion pe secundă, lucru imposibil pentru 

mintea umană. Şi aici era de fapt puterea lor, în ciuda comunicării primitive  prin cartele perforate ce erau citite şi tone 

de hârtie tipărită ca rezultat al procesării acestora. Îmi vine să zâmbesc când îmi aduc aminte cum mergeam cu câteva 

sute de cartele la centrul de calcul, le lăsam în nişte cutii special desemnate şi etichetate, fiind rulate în timpul nopţii, 

pentru ca a doua zi să văd pe „cearşaful” de hârtie, numit şi „listing”, rezultatul a ceea ce formulasem sub forma 

instrucţiunilor program.  Nu de puţine ori, mici erori de logică produceau acea faimoasă „buclă infinită”, ceea ce 

conducea la oprirea  programului, afişarea unui „cod maşină” plin de cifre, şi eventual  câteva zeci de pagini de listing  
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 cu caractere neinteligibile.Totul s-a schimbat din momentul când au apărut minicalculatoarelor, de dimensiunea unui 

dulap obişnuit, care aveau aceeaşi capacitate de calcul cu „dinozaurii mâncători de cartele”, fiind însă mult mai rapide şi 

oferindu-ţi un terminal de lucru, compus dintr-un ecran şi o tastatură, înlocuind hârtia cu discuri detaşabile, numite 

„floppy-disk-uri”. Ce entuziasm am trăit când am putut lucra la o astfel de „creatură” mult mai prietenoasă, un fel de 

„caşalot” în comparaţie cu o „balena” etapei anterioare. 

 

Etapa a fost relativ scurtă, fiindcă la începutul anilor ’90 au apărut microcalcultoarele, şi ulterior, calculatoarele 

personale, care într-o „cutie” de dimensiuni acceptabile, la care erau ataşate terminalul video şi tastatura, puteau să îţi 

ofere o capacitate de lucru superioară şi un confort al utilizării incomparabil. Fericirea era la maximum pentru toţi 

utilizatorii, iar succesul a fost favorizat de apariţia interfeţelor grafice, în genul Windows-ului, lucru ce de fapt a 

propulsat în prima linie şi „anonima” companie numită Microsoft. 

 

Însă marea revoluţie a constituit-o apariţia reţelelor de calculatoare şi mai ales a Internet-ului, care în spaţiul românesc a 

pătruns în perioada anilor ’94 – ’96, permiţând pentru prima dată comunicarea la mare distanţă şi menţinerea legăturii 

cu persoane dragi aflate peste hotare, într-o perioadă când tot mai mulţi compatrioţi erau nevoiţi să aleagă drumul 

exilului din cauza condiţiilor interne tot mai vitrege. Eram copleşit de tezaurul de informaţii pus la dispoziţie în mod 

gratuit de către diferitele universităţi, biblioteci sau grupuri de pasionaţi din diferitele zone ale lumii, fapt dealtfel fără 

precedent în istorie. 

 

Cine îşi mai aminteşte de servicii de comunicare în genul: Archie, Gofer şi WAIS, de primele browsere numite: Mosaic 

şi Netscape Gold, sau de unele dintre primele programe de e-mail, cum ar fi Eudora? Şi acum zâmbesc cu 

condescendenţă faţă de acele timpuri când Internet-ul se afla în faza de pruncie, având nevinovăţia şi primitivismul 

oricărui început. Era o perioadă eroică, iar lucrul la „prompt” nu reprezenta ceva neobişnuit, web-ul impunându-se într-

un ritm destul de lent, din cauza puterii de calcul reduse a serverelor şi a liniilor de comunicaţie realizate în principal 

prin costisitorul „dial-up”, mai precis prin telefon. 
 

Marele „boost”, sau imbold, a fost dat de către apariţia laptop-urilor performante în partea de utilizator, de generalizarea 

conexiunii prin cablu şi fibră optică, de dezvoltarea de servere deosebit de puternice, precum şi de apariţia unor servicii 

de căutare, gen Google, care au condus la o „democratizare” fără precedent a Internet-ului. Nu în ultimul rând, evoluţia 

relativ recentă a reţelelor de socializare gen Facebook, precum şi a serviciilor de comunicare multimedia gen Skype, 

plus transferul gratuit de fişiere prin tot felul de programe „torrent”, au adus un plus de utilitate şi informaţie care au 

schimbat complet modul în care comunicăm unii cu alţii. 

 

Toate bune şi frumoase, însă această evoluţie pe parcursul a aproximativ douăzeci şi cinci de ani în domeniul 

tehnologiei informaţiei nu a fost dublată şi de o pregătire a utilizatorilor pentru folosirea ei. Este ca şi cum ne-ar fi fost 

pusă la dispoziţie o energie uriaşă, dar pe care nu ştim exact cum să o stăpânim. Şi de fapt, orice lucru pe care nu îl poţi 

controla, ajunge în cele din urmă să te controleze, generând un fenomen periculos de dominare şi dependenţă cu 

consecinţe nefaste pe termen lung.  

 

Practic s-a trecut de la penuria de informaţie la supra-abudenţa acesteia, de la deficienţa de comunicare la supra-

saturarea capacităţii noastre de a relaţiona prin prea multe canale, fapt ce conduce inevitabil la superficializarea acesteia 

şi la fenomenul de „oboseală cronică”. Iar acest lucru devine tot mai evident dacă privim deopotrivă la noi înşine, 

precum şi la cei din jurul nostru. 

 

De ce oare nu reuşim să ne stăpânim în a limita în timp şi spaţiu accesul la calculator? De ce nu ne mai simţim bine, 

dacă nu „clapetăm” la laptop sau dacă nu ne vedem zilnic pagina de Facebook, pentru a nu mai vorbi de „tonele” de 

mail-uri ce ne aşteaptă cuminţi, dar insistente în „Inbox”? 

 

Ignoranţa nu este niciodată o alternativă, însă saturarea informaţională reprezintă o extremă nu mai puţin periculoasă. 

Iar găsirea unei căi „de mijloc” ar fi cea mai bună soluţie pentru a beneficia optim de ocazia fără precedent oferită de 

acest mijloc de comunicare. Însă acest lucru nu este simplu şi necesită un autocontrol ce se poate dezvolta doar prin 

impunerea de reguli bine alese şi prin exerciţiu. 
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Pentru a vă testa gradul de dependenţă, vă propun ca un week-end pe lună să nu vă atingeţi de „clape” şi să observaţi cât 

de uşor sau de greu vă este să faceţi acest lucru. Un alt test, este ca atunci când veniţi acasă, după orele de serviciu, să 

aveţi două zile de „post” pe săptămână, în care să nu deschideţi cutia magică a laptop-ului. Dacă puteţi face acest lucru 

fără să aveţi probleme deosebite, înseamnă că încă sunteţi „stăpânul” şi lucrurile sunt sub control.   

 

O altă variantă este să vă puneţi un ceas cu alarmă, care să vă semnalizeze după două ore de „lucru”, faptul că este 

timpul să vă opriţi. Dacă atunci când timpul a expirat începeţi să negociaţi mărirea duratei sau pur şi simplu treceţi 

nepăsători, zicând că mai staţi doar puţin, înseamnă că nivelul de dependenţă este semnificativ şi măsurile vor trebui să 

fie drastice, altfel veţi ajunge sclavul tehnicii de calcul. 
 

Această „boală” am observat-o prima dată la programatorii profesionişti, care practic ajungeau să îşi desfăşoare întreaga 

lor viaţă în jurul calculatorului. Da, este o boală profesională de natură psihologică, care trebuie tratată prin limitarea 

expunerii, ba chiar prin „abstinenţă” temporară sau definitivă, după caz. 

 

Suprasolicitarea informaţională aduce după o sine o mulţime de rele ce nu pot fi evaluate suficient în cuvinte, dar dintre 

care aş aminti în primul rând alterarea capacităţii de a gândi independent, omul devenind astfel rob al lucrurilor pe care 

le „consumă” de pe net. De asemenea, această încărcare nesănătoasă a minţii produce deficienţe privind buna 

funcţionare a organismului, printr-o încordare care se transmite organelor provocând în timp boli cronice, greu de tratat 

şi epuizarea energiei vitale. 

 

De aceea, găsirea „căii de mijloc” prin planificarea riguroasă a expunerii la calculator şi limitarea timpului de „lucru” 

reprezintă cerinţe de primă urgenţă, fără de care mai devreme sau mai târziu vom ajunge la o dependenţă de care nu 

vom mai putea scăpa niciodată, un fenomen similar fumatului, alcoolismului sau mâncatului peste măsură. Iar această 

„bulimie” informaţională ne va împiedica să privim clar în jurul nostru, să comunicăm cu cei de lângă noi şi să putem să 

ne mai adâncim cugetarea privind albastrul cerului şi verdele pădurilor ce se întind maiestuos peste munţi şi câmpii. 

 

Creativitatea umană s-a născut nu în faţa unui terminal, ci în contactul direct cu natura înconjurătoare, rezultând din 

acea capacitate extraordinară de contemplare a naturii, oamenilor şi a persoanei proprii. Calculatorul este bun pentru a 

exprima toate aceste lucruri, dar el nu trebuie să devină stăpânul nostru, pentru că inteligenţa artificială trebuie să 

rămână acolo unde îi este locul, adică în postura de partener ce ne ajută şi ne susţine, fără să îi permitem să depăşească 

în vreun fel această limită. De fapt, problema se află în interiorul nostru, iar soluţia trebuie să vină tot din aceeaşi 

direcţie prin dezvoltarea capacităţii de a stăpâni o formă de inteligenţă ce ne întrece ca volum, dar niciodată în privinţa 

complexităţii, diversităţii şi creativităţii. Nu omul a fost construit după chipul unei maşini, ci maşina a fost întocmită 

după chipul omului. Să nu inversăm rolurile! 
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Glasul eternităţii 
 

Mai are toamna brume ce se-aştern neducăuşe 

şi rod mai face mărul răsădit la drum de tata; 

lipsesc dintr-un motiv poveşti la gura sobei spuse 

şi fata care nu se lăsa prinsă, zvăpăiata! 

 

Mai ninge iarna fulgi ce-i spulberă hiperboree, 

mai bate orologiul nesincopat în nopţi prelungi, 

mai stăruie în amintiri secvenţe de nedeie 

ca nişte cântece pornite din ev de nibelungi. 

 

Din mii de puncte cardinale pace mă-mpresoară 

şi liniştea s-aşterne în nezbucium peste mine; 

veştmântul rece-al Marelui Nimic mă înfăşoară 

în temniţe sihastre-n nestrăfulger de ,,lumine”. 
 

Retorică 

 

Cum lumea asta e informă, 

Cum viaţa asta e diformă, 

Cum calea e neuniformă, 

Cum viaţa-i doar de formă!? 

 

Cum toate sunt şi toate nu-s, 

Cum toate câte-s sunt de 

dus, 

Cum toate-apun la ceas de-

apus, 

Cum toate bune-s dacă nu-

s!? 
 

Fiul risipitor 

 

Fiul tău a scris o carte. 

(Fiul tău mereu departe). 

Poţi veni, tată, din moarte, 

Poţi ceti din moarte, carte? 

 

Fiul tău risipitor 

S-a întors cu dor de casă. 

Casa, unde-i casa, tată? 

Casa voastră nu-i pe-acasă. 

 

Prag s-aveţi, să staţi în prag, 

Aţi luat-o-n cer la voi? 

În cerdacul vechi al casei, 

Staţi voi, staţi voi, amândoi? 

 

Mâna streaşină la ochi 

Puneţi, dac’-aveţi priviri, 

Din cerdacul vechi al casei 

Să scrutaţi nemărginiri. 

 

Fiul tău s-a-ntors acasă; 

Fiul pleacă înapoi. 

Să se risipească, pleacă. 

Pleacă-n risipiri la voi. 

 

Îţi duc, tată, cartea mea. 

(Mama a ceti nu ştie). 

Mama doar o asculta 

Gândurile-mi din hârtie. 
 

Astfel 
 
La ceas bezmetic, ţăcănind 
despotic, 
Din ascunzişuri, ies iar liliecii; 
Privindu-i gânditori, miraţi, 
culbecii, 
În zori, le-admiră zborul orb, 
haotic.  
 
La ceas bezmetic, piază rea, în 
turlă, 
Mai ţipă cucuvaia lung, a jale 
Şi zvon de-aramă suie-n catedrale, 
Tresare teama în ghioc şi urlă. 
 
La ceas bezmetic, lumea toată 
trece, 
Visând la vremea albă şi înaltă; 
Anoste clipe-n trupul vremii saltă 
Şi-ngroapă brume în uitarea rece. 
 

 

Hologramă 
 

Prin noaptea grea de-atâta întuneric, 

că prea ţi s-a făcut urât în lutul greu, 

azi-noapte, un mângâi din pumnul mic 

ţi l-ai desprins din palmă pe obrazul 

meu. 

 

Mi-ai apărut bicisnică şi-mpuţinată, 

dar dorul tău de mamă încă dolofan; 

erai fără cuvânt şi-ngrijorată 

de mult bolitul meu de peste an. 

 

Aşa de mult vroiai să-mi zici ceva, 

dar nu-ţi era îngăduit, ori nu puteai 

să-mi zici ceva de tata, ori cum e-n 

lumea ta, 

iar eu plângeam şi te rugam: ,,mai stai!” 

 

Se lumina de ziuă şi-ai plecat intrând 

în altă consubstanţialitate; 

cu mâna-ntinsă te rugam în gând, 

dar nu m-ai auzit de-Acolo, din 

Departe. 
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 Într-o buclă temporală 
 

Eu te ştiam de la-nceputul lumii. 

***** 

Când ne vom întâlni vreodată 

- dac-o fi să fie - 

vom sta tăcuţi, fără cuvânt, 

vorbindu-ne prin gânduri, 

subliminal, 

privindu-ne-ndelung, de parc’-

am fi 

nişte-arătări 

din universuri paralele  

ori perpendiculare 

ce dintr-un accident în 

superspaţiu 

ne-am întâlnit 

- ca o sfidare-a unor legi 

pe care nu le stăpânim, 

pe care nu le ştim 

şi nici nu le vom şti în viaţa asta 

- 

tu, coborând pe căi luminice*, 

ne-am întâlnit ca o bizarerie 

într-o buclă temporală. 

 

Vom râde, ori vom plânge? 

îţi voi simţi atingerea, 

ori ca în visul meu din somnul 

greu 

şi-adânc cât hăul 

vei fi mereu, mereu… 

abstractă, virtuală şi morgană? 

 

Ori mă voi resemna 

că nu mi-ai fost în datum  

dată… 

şi că-ntâlnirea-a fost o farsă 

într-o buclă temporală 

în care nu se pot modifica  

destine?   

 

*(vezi: Legea Armoniei şi 

Relativităţii 

Luminice(Legea 2). 
 

,,Panta rei” 
 
Sufletul şi mintea, superegoul 
nu pot fi în corpul fizic 
identificate; 
carteziană anxietate, - 
dualism: corp - minte. 
 
Sufletul şi mintea, 
superegoul 
au altă consubstanţialitate; 
nu au fost găsite-n corpul fizic, 
dar există; 
numim această simbioză, - 
existenţialitate. 
 
Dualism cartezian: corp - minte; 
Dumnezeul Mare 
- Dumnezeul meu - 
a ajuns clonat 
în mii de ,,dumnezei”. 
 
,,Cogito ergo sum”. 
,,Panta rei”. 

 

Ilogică 
 
La ceas bezmetic, 
orice logică s-a rupt; 
încet, dar sigur, 
veşnicia  
vine pe furiş; 
cu cât urcusu-n timp  
e mai pieptiş, 
cu-atât  
mi-e coborâşul 
mai abrupt. 
 

Reflecţiune 
 
Eu nu-mi mai 
doresc 
absolutul; 
deşarte mi-s toate-n 
păcat 
de Pandoră; 
în lumea aceasta 
incestă, 
e totul Sodomă, 
e totul Gomoră?! 
 

De ce, Doamne?! 
 
Atent la ce ai scos cu grijă din Cuvânt, 
veghind la rosturile Totului Măreţ, 
ai tras o linie şi ai conchis divin 
că omul e cuvântul Tău cel mai de preţ. 
 
Şi ca să umpli hăul ce-a rămas prea gol, 
pe-o rază ruptă ca pe-un ram din supernova, 
din infiniturile tot divin polarizate, 
m-ai deportat cu graţie pe Terra Nova. 

În mine creşte-un bătrân 
 
 
Simt cum în mine creşte-un bătrân 
ce-mi zice 
că el va fi monstrul care 
mă va ucide. 
 
Mă uit în oglindă, iar dincolo, 
în loc de mine-mi apare 
o arătare. 
 
Mă pipăi, mă-nţep cu ceva 
şi-mi dau cu părerea, îmi fac o ideie 
dacă 
nu cumva 
sunt o părere ori lucru 
personificat: prosopopee. 
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Împlinirea tăcerii 

Uneori, nu mă pot uita în ochii TĂI 

 care mă învăluie în privirea lor de la 

 Începutul începuturilor. 

Alteori, îi caut, vreau să mă afund în adâncul lor clar,  

să mă pierd în limpezimea ce mă învăluie în deplina 

 Lumină  

care vine, s-aşază lin în inimă,  

îmi cuprinde tot spaţiul din jur,  

şi nu mai am altă scăpare decât să devin  

parte din EL. 

E atâta Eternitate în priviri, încât,  

de vorbesc sau tac, se nasc mereu alte 

 ETERNITĂŢI.  

Şi învăţ cum tac Cuvintele…  

Sufletul meu o vreme  

le mai poartă umbrele spre înalt, 

spre depărtări.  

Liniştea se aşază, ESTE, blând, în mine.  

În adăncul Tăcerii, dezleg Tainele Timpului  

care par a căuta un trup pentru a se naşte. 

 În taină, plăpând, încep să mă cunosc. 

 Mă înalţ şi cobor din stele,  

ştiind că TU exişti!  

Doamne, 

 dacă sunt copil al stelelor,  

priveşte-mă încă o dată! 
 

 

Tradiţia sacră 

Între om și Puterea lui se aflã starea prin care omul se 

folosește de puterea sa. În orientse practicã urmãrind 

echilibrul energetic iar miscarea este continuã, 

perceputã din interior, pe când în occident, datoritã 

conceptului de perfectiune, miscarea este spre exterior, 

cãutându-se simetria, stânga-dreapta, sus-jos. Când 

creezi cu mintea vei atrage spre tine din afarã, când 

creezi cu inima tu materializezi. Este refacerea puterii 

naturale a omului. Asta am înteles trãind în acest 

spatiu sacru, studiind încetul cu încetul, din ce în ce mai 

profund, zona sufleteascã si spiritualã în care m-am 

nãscut, în care am revenit. 

Nu avem cum practica  ca în Japonia, China, India  

oricare sistem. Si mã îndoiesc cã este cineva care poate 

afirma cã face aceasta. Pentru cã existã spiritul de 

neam, pentru cã rezonanta cu pãmântul unde ne 
nastem creeazã o legãturã profundã. Scriu în carte cã: 

,,Simbolurile sunt arhetipuri rãmase în subconstientul 

colectiv. Ideogramele sacre ale strãmosilor. 

SIMBOLUL SACRU este semnul, obiectul, imaginea 

care prezintã, evocã o idee, o notiune, un sentiment cu 

caracter religios, mistic.  Simbolurile, fie ele ideograme 

cromoinciziograme sugerate sau reprezen-tate obiectual 

diferit, sunt un produs al gândirii omului 
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  cultic din toate timpurile, un produs al misticismului acestuia”. 

Noi, acum aici, le redescoperim chiar dacã au venit pe alte cãi. Ele sunt universale dar încãrcãtura sufleteascã, 

sacralitatea noi le-o dãm. Pentru cã sunt un legãmânt de la Început. Iar acum le primim de la/prin altii. Câte domnisoare 

sau doamne stiu ce semne poartã pe ii?! Voluta, cercul spirala au existat ca prime semne /ideograme (datãrile cu C14) 

încã de acum 45.000-43.000 ani (grota Borosteni, La Bordu- Mare, Ohaba -Ponor, Mitoc-Valea Izvorului). Segmentul 

de dreaptã, cercul, rombul... în primele culori: ocru, alb. 

 

Necesitatea VINDECÃRII a apãrut de la prima dereglare fizicã, psihicã a omului. Apoi... datoritã evolutiei a apãrut si 

cea spiritual energeticã care a fost sãmânta CREDINTEI. Omul a iesit în afara lui, cãutând vindecare si asa s-a subtiat 

legãtura cu divinitatea. De ce se creadeau dacii nemuritori?! Pentru cã stiau cã asa este. Aveau certitudinea absolutã cã 

zeii existã, cã viata de dincolo e viata în Dumnezeu, alãturi de Hestia, de Zamolxe. Realitatea acestei vieti nu era o 

adeziune sentimentalã sau o încântare sufleteascã pentru cã asa... se simteau mai buni (asa cum este astãzi de cele mai 

multe ori, inducându-ne plãcerea de a fi mai ceva decât suntem). Ei aveau experienta directã a divinãtãtii, a cerurilor 

Celui prea Înalt.  

 

Si la daci, dupã o perioadã istoricã, în care legãtura directã cu cei cãrora acum le spunem zei, a început sã fie din ce în 

ce mai slabã din motive umane, a rãmas si a fost pãstratã sub diferite forme si aspecte, initierea în mistere. Scopul 

acestor initieri era de a –l transfigura, de a da constientizarea discipolului asupra stãrilor în care fiinta umanã devine 

nemuritoare, dar nu trãind vesnic în corpul, haina umanã, de care aveau mare grijã, ea fiind vehicolul temporar, si 

pregãtindu-se pentru viata alãturi de zei. Dar, ca si acum, initierea singurã nu era suficientã pentru a deveni nemuritor 

pentru cã asa spunea Zamolxe. Poate unii si-ar dori asta, de asta fac atâtea cursuri, de asta spun: dar eu cred, si, de ce nu 

se întâmpla nimic?! Pãããããi... fãrã practicã, fãrã cunostiintele necesare, fãrã o atitudine demnã si corectã în a respecta 

Legile Creatiei... fãrã a fi drepti nu se întâmplã nimic. Sau da: dezamãgiri, nemultumiri, vorbe otrãvitoare... 

 

Un aspect neglijat, rar cercetat în practicile esoterice, se referã la drepturile de proprietate asupra Simbolurilor. La 

prima vedere o asemenea idee pare absurdã. Cum sã privesti Simbolul Sacru, ca pe o proprietate personalã sau ca pe un 

poem - proprietate intelectualã? Cu toate acestea, dreptul de proprietate este abordat în toate religiile. În Biblie stã scris 

cã omului i s-a dat drept de stãpânire asupra Pãmântului, apelor si vietuitoarelor – iar acesta este un drept de proprietate. 

De fapt, si cuvântul "stãpân", atribuit, fie regilor, conducãtori pãmânteni - fie zeilor, conducãtori ceresti, tot de aici se 

trage, de la dreptul de proprietate. Când un crestin spune "Dumnezeu este Stãpânul meu", prin asta ar trebui sã 

înteleagã nu numai cã Dumnezeu are grijã de el, ci si cã el, ca persoanã, este proprietatea lui Dumnezeu. Din pãcate, 

multe din sensuri au sãrãcit în întelesuri sau chiar si-au deformat întelesurile initiale si au ajuns cu totul altceva, la care 

nu ne mai gândim atunci când le rostim si asa, creem realitatea. 

 

În zona spiritualitãtii, sensurile proprietãtii sunt la fel. Efectul cel mai important al existentei dreptului de proprietate 

asupra Simbolurilor Sacre se regãseste în mostenirea lor. Am sã dau un exemplu. Esoterismul ebraic a general, mai ales 

în ultimul secol, o veritabilã filosofie religioasã de orientãri multiple. Dar, desi s-au scris si se scriu biblioteci întregi 

despre acest esoterism, doar initiatii evrei pot sã-l practice. Si asta nu din cauza pãstrãrii unor secrete la care altii nu au 

acces. Revelatiile lui Moise si ale lui Israel (Dumnezeu a fãcut legãmânt cu poporul lui Israel) se referã la dobândirea 

unor Simboluri Sacre care au fost lãsate mostenire sângelui ebraic, neamului evreiesc. Asta înseamnã cã toti nãscutii 

evrei sunt recunoscuti de Simbolurile Sacre ca Stãpâni, fie cã practicã sau nu esoterismul. 

În acest context, un evreu profan care doreste sã se initieze în esoterismul ebraic, o poate face foarte firesc. "Poarta" îl 

recunoaste cã Stãpân, îl lasã sã intre în spatiu de initiere. Pe ceilalti nu îi lasã, pentru cã Moise, Israel, alti mari initiati 

au lãsat mari Puteri sã pãzeascã Simbolurile Sacre ebraice. Un neevreu, poate sã aibã acces esoteric la aceste simboluri 

prin douã cãi: 

- fie se converteste la aceastã religie, 

- fie dobândeste stãpânirea asupra simbolurilor ebraice dupã ce învinge Puterile care pãzesc aceste simboluri, ceea 

ce este, dacã nu imposibil, foarte greu. 

Se cunosc cazuri de initiati în alte zone esoterice care au încercat sã învingã aceste Puteri Pãzitoare si au luat-o razna, 

sau chiar au ajuns posedati, deoarece, Legea numãrul 1 în Magia Simbolurilor Sacre, este ca initiatul sã fie Stãpânul 

Simbolului si nu invers. Dacã un initiat ajunge sã fie stãpânit de un Simbol Sacru, acesta ajunge demonic, satanismul  
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fiind specializat în preluarea initiatilor si neinitiatilor stãpâniti de diferite Simboluri Sacre. Relatia dintre om si Simbol 

Sacru este clarã: stãpân - stãpânit, totul depinde de cine proprietatea cui este. 

 

„Spune-mi cine esti, cã sã-ti spun peste ce Simboluri Sacre esti Stãpân", ar trebui sã fie o formulã de recunoastere a 

unei identitãti esoterice. Iar preumblarea pe la Simboluri "strãine" ar trebui sã se facã, obligatoriu, dupã reguli stricte si 

clare care sunt cunoscute si predate în scolile care stiu aceste aspecte. La acestea, eu as mai adãuga una, foarte necesarã 

în contemporanitatea noastrã bulversatã: Nu uita de simbolurile mostenite prin sânge! Iar noi, cei de aici, asta cãutãm 

ca împlinire. Spiritualitatea neamului care a început sã se reveleze celor care se apropie cu inima curatã. 

 

Nimic nu s-a pierdut, pentru cã spiritualitatea unui neam, ca si simbolurile nu se poate pierde! Nu a fost uitatã, pentru cã 

sângele nu uitã! Iar revenirea la sacralitatea de neam a fiintei, a fost transmisã: cititi FERICIRILE de pe munte, cititi 

LEGILE BELEAGINE! Veti întelege cu inima. De asta dacii erau drepti, ca un izvor de apã linã le era sufletul. Toate au 

fost pãstrate pentru vremurile de acum, care sunt. 

Sufletul pereche 

O trecere halucinantă… Cum aş putea să descriu ceea ce simt? 

Bună dimineaţa, Soare! 

Bună dimineaţa, Primăvară a sufletului meu! 

Bun venit, Iubire, lacrimă de stea! 

Cândva... tare de demult, când eram încă formaţi din Lumină, când ne era uşor să fim unul, când iubirea însemna 

să ne contopim într-o unică vibraţie, totală şi perfectă, am trăit clipa separării, a despărţirii. 

Urmăream uimită cum TU te transformai într-o vibraţie necunoscută mie, care te făcea să dispari uşor şi simplu, 

parcă cu fiecare respiraţie a mea. Am încetat să mai respir, pentru a te mai vedea, pentru aţi întârzia plecarea, care în-

ţelegeam că este definitivă. Am cunoscut atunci, pentru pri-ma dată, ce este disperarea, care mă cuprindea cu gheare 

de foc, gheare uscate şi negre ca tenebrele înfricoşătoare. Mă priveam pe mine însămi, cum Lumina mea, se 

transformă în întuneric, nu în afară, ci numai înlăuntrul meu. Cum, rubinul de foc, curat şi pur al inimii, care strălucea 

precum ini-ma Creatorului, se strânge dureros înlăuntrul meu şi devine o inimă, opacă şi închisă în ea însăşi. Acolo, 

pentru ultima oară, am absorbit imaginea TA, pentru a rămâne, în veşnicie cu mine.  

Am rămas, sărman stâlp de lumină, străină de locurile care deveniseră şi ele întunecate. Simţeam cum creşte în 

mine o forţă cotropitoare, mai puternică decât tot ceea ce simţisem până atunci: URA !Şi am strigat către EL, cel din 

care ne desprinsesem: „TE urăsc! Mă dezic de TINE pentru că m-ai aruncat în Haosul întunecat ! pentru că mi l-ai luat 

fără ca măcar să ştiu, fără a-mi spune niciunul nimic. Sunteţi amândoi , cruzi şi laşi. Am să rămân aici şi am să mă 

răzbun pe toată Creaţia TA !!! EL a plecat, fără a-mi spune pentru că TU ai vrut aşa!!!” 

Iar Ura şi Mânia din mine s-au transformat în forţe teri-bile care au cuprins totul în jur. Pătrundea în fiecare fiinţă, 

a căror mirare ,că ceva nou vine, pătrunde în ele, le lăsa la voia mea. Şi voia mea era de a cotropi totul, pentru a distruge 

Creaţia LUI, cel care îmi luase Lumina, lăsându-mă fiinţă firavă şi neştiutoare, la cheremul forţelor întunericului, demo-

nice. 

Am rămas pe această planetă, transformată în durere şi ură, în negare faţă de TINE şi de EL. Nici nu încercam să 

înţeleg de ce mi l-ai luat, de ce ne-ai separat, de ce pe EL l-ai chemat la TINE, iar pe mine m-ai lăsat aici, m-ai părăsit. 

Iar EL... să plece fără un cuvânt, fără un gest; doar ochii care se adânciseră în mine, îi mai vedeam, doar de ei, îmi mai 

aminteam în toate vieţile pe care le-am trăit de atunci, aici, pe această Planetă Albastră. Ochii pe care am început să-i 

caut cu o disperare care cutremura totul în cale. Ochii care mai năşteau în mine amintiri vagi şi de care treptat, a început 

să-mi fie dor. Ochii care m-au făcut, într-un târziu, să-mi ridic privirea la stele, la cer, la EL, în multele vieţi trăite aici. 
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Şi, de acolo, prima dată, am auzit spunându-mi că ţi-e dor de mine, că şi TU m-ai căutat printre eoni, că şi TU m-

ai crezut pierdută prin veşnicia LUI. Uneori înţelegeam mai bi-ne, alteori şoapta TA era ca un susur prea îndepărtat, 

pentru a o mai desluşi.Uneori, credeam că te-am găsit în vreo altă fiinţă şi ea căutând la rândul ei. Îi priveam ochii 

mereu şi mereu, până vedeam că nu eşti TU. Atunci, o distrugeam sau eram distrusă, fără pic de milă din partea 

amândorura.  

Şi, am învăţat şi această ARTĂ teribilă, a distrugerii fără milă şi total. Dar, nu găseam nici o satisfacţie în mine, 

nu puteam să umplu golul hâd şi negru, cu nimic. Făceam răul şi mai rău şi tot nu-mi ajungea. Am învăţat să creez ura 

jurul meu şi să-i învăţ şi pe alţii. Am distrus vieţi şi am secerat capete ca pe spicele de grâu, care se unduiau fără 

teamă, sub mâinile mele. Doar ele îmi plăceau, doar ele mai potoleau mânia mea. 

Iar ochii tăi mă urmăreau mereu, până când, într-un târziu, i-am auzit şoptindu-mi într-una: „Mi-e dor de tine! 

Am să vin! Redevii Lumină !!! ”. Iar într-o zi, mi-am tăiat sufletul într-un ciob de amintire şi am cunoscut prima 

LACRIMĂ a lui, care a picurat pe inima mea înroşind-o.  

Acea clipă, a redeschis rubinul amintirii din sufletul meu... a amintirii când eram Lumină, două aripi care conto-

peau doi coborâtori din stele.  

Şi, viaţă după viaţă, an după an, clipă după clipă, lacrima din colţul ochiului unui înger care şi-a pierdut o aripă, 

mi-a umplut ochii sufletului cu amintirea TA!  

Râsul meu de acum sparge clepsidra timpului... 

Am învăţat bucuria râsului, cu lacrimile curgând, alunecări de curcubee, spre inima mea. S-au născut linii de 

Lumină înspre adâncurile cotropite de întuneric. DEZICEREA DE DUMNEZEU a fost căderea şi pierderea pe aici.  

Regăsirea sufletelor se face tot prin EL. 

Dumnezeu se cunoaşte pe El prin noi, ceea ce învăţăm fiind ofranda pe care I-o dăruim. Dar... pentru ca această 

ofrandă să ajungă la EL, NOI trebuie să ne înălţăm, ca să stăm faţă în faţă când îi oferim Darul cunoaşterii noastre.  

Cine sunt ??? 

Suflet de primăvară într-un copil cuminte 

Poate suna ciudat în alt context sau spaţiu, dar acum, aici, în singurătatea plină de adevăr a muntelui, parcă sunt 

formată din aceleaşi esenţe ale misterului care alcătuiesc visele. Fulgerul care coboară pe pământ luând înfăţişare de 

şarpe când se ridică deasupra norilor devine veritabil Balaur – măreaţă simbioză pe care o întrezăresc în răstimpuri, 

aduceri aminte din legende şi poveşti. Câmp de bătălie între cer şi infern. Spiralele Balaurului sunt trepte pe care urcăm. 

Mă uluieşte puterea omului în a se lăsa asimilat Vortexului Sferic, rămânând entitate. Înţelepciune tran-sformatoare 

când e supusă pazei simţurilor, singurele în stare să „zăpăcească”… Cu ele nu lupţi, ci le schimbi direcţia. Nici măcar 

semnul, ele fiind în partea de dedesubtul orizontalei, vălul fiind starea crepusculară a fiinţei. 

Alunec în frântura de vis… realizez că tăcerea muntelui îmi măsoară credinţa, măsură a înaltului care aici mia fost 

întotdeauna mai aproape. 

Mie din ce în ce mai frumos… în Primăvară, în dezlănţuirea clipelor care curg din veşnicie, în alunecarea lor 

înmiresmată pe pământ – scaldă de îmbătătoare arome, verzi seve prin albastrele vene ale trupului urzit în tăceri de aştri 

în care renasc. 
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Prietenia cu Dumnezeu şi 
cu oamenii, bucuria 

comuniunii 
 

În lumina Sfintelor Sărbători care se apropie, dorim să aşter-

nem în sufletul cititorilor câteva cuvinte despre prietenia lui 

Dumnezeu cu noi şi a noastră cu EL, precum şi prietenia din-

tre noi, oamenii. Dorim să scriem despre această trăsătură 

fiinţială divino-umană, acum când se simte în lume o lipsă 

profundă a prieteniei adevărate; a prieteniei în plan vertical, 

cu Dumnezeu, dar şi a prieteniei în plan orizontal, între oa-

meni. Prin crearea omului, Dumnezeu a dorit să aibă un prie-

ten sau mai mulţi, de aceea a aşezat în fiinţa umană chipul şi 

asemănarea Sa[1]. Nu fiindcă s-ar fi plictisit, l-a creat Dumne-

zeu pe om (pentru că Dumnezeu este Treime: Tatăl, Fiul şi 

Duhul Sfânt şi este comuniune de iubire între Persoane), ci 

pentru a-şi exprima iubirea dumnezeiască, intratrinitară şi 

prietenia faţă de om[2]. Aşadar, prietenia noastră cu Dumne-

zeu se întemeiază pe dragoste, credinţă şi nădejde, cele trei 

mari virtuţi teologice. Prietenia cu Dumnezeu se bazează pe 

rugăciune, pe dialog, pe comunicare. Prin rugăciune vorbim 

cu Dumnezeu, iar atunci când încetăm să mai comunicăm cu 

El, legătura slăbeşte şi cu timpul se rupe. 

În Vechiul Testament, prietenia cu Dumnezeu şi oamenii este cultivată de Avraam[3], de Moise[4], de Iacob[5], de 

Iosif[6], de David[7] ş.a., drept pentru care aceştia au înţeles rostul vieţii, al dragostei faţă de Creator şi de om, ca 

răspuns la prietenia arătată lor de Domnul Dumnezeu. Cu privire la prietenie, Regele Solomon spune: „Sunt prieteni 

aducători de nenorocire; dar este şi câte un prieten mai apropiat decât un frate"[8]; iar Isus Sirah zice: „Nu părăsi un 

prieten vechi, căci cel nou nu este asemenea lui. Prieten nou, vin nou; lasă-l să se învechească şi-l bea cu plăcere" (...).  

Stai de vorbă cu oameni înţelepţi şi tot cuvântul tău să fie despre legea Celui Preaînalt"[9]. 

 

În Noul Testament vedem în mod deplin prietenia arătată omului de Dumnezeu. Prin Întruparea Fiului lui Dumnezeu 

din Fecioara Maria, prin Tăierea Împrejur, Botez, Pătimiri, Moarte, Înviere, Înălţare la Ceruri şi Pogorârea Duhului 

Sfânt, beneficiem de Prietenia Preasfintei Treimi. Prietenia Mântuitorului Iisus Hristos exprimată în mod liber, pentru că 

Dumnezeu este libertate, aduce omului lumină, vindecare, viaţă veşnică (nemurire). El, Hristos Domnul a fost şi este: 

Prietenul păcătoşilor şi al vameşilor[10]), Prietenul săracilor[11], Prietenul bolnavilor[12], Prietenul tuturor celor care 

împlinesc voia Tatălui din Ceruri[13]. Însă cel mai de preţ lucru este că Domnul Hristos a arătat dragoste şi prietenie 

faţă de prigonitorii Săi[14] şi faţă de cei care L-au răstignit, mijlocind pentru ei: „Iar Iisus zicea: Părinte iartă-le lor, că 

nu ştiu ce fac... "[15] Este interesantă şi plină de sens duhovnicesc atitudinea Mântuitorului Hristos faţă de Iuda, cel care 

l-a vândut: „Şi îndată, apropiindu-se (Iuda n.n.) de Iisus, a zis: Bucură-Te, Învăţătorule! Şi L-a sărutat. Iar Iisus i-a zis: 

prietene, pentru ce ai venit? Atunci ei, apropiindu-se, au pus mâinile pe Iisus şi L-au prins"[16]. 

 

Domnul Hristos arată ce înseamnă dragostea pentru vrăşmaşi şi prieteni, şi cum îi consideră pe ucenicii Săi, Sfinţii 

Apostoli, prietenii lui Dumnezeu: „Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru 

prietenii săi. Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu ştie 

ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut 

cunoscute "[17].Dragostea faţă de oameni şi-o arată Mântuitorul Hristos şi în prietenia pe care i-o poartă lui Lazăr: „(...) 

Lazăr, prietenul nostru, a adormit; Mă duc să-l trezesc"[18]. La toată dragostea şi prietenia lui Dumnezeu arătată faţă de 

noi, oamenii, răspunsul Sfântului Apostol Pavel este măreţ şi plin de demnitate şi recunoştinţă: „Cine ne va despărţi pe 

noi de iubirea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau pri- 
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mejdia, sau sabia? (...). Nici înălţimea, nici adâncul, nici o altă făptură nu va putea să ne despartă pe noi de dragostea 

lui Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru"[19].Să nu uităm că sfinţii sunt prietenii şi casnicii lui 

Dumnezeu[20], după cum spune Mântuitorul Hristos[21] şi David psalmistul: „Iar eu am cinstit foarte pe prietenii Tăi, 

Dumnezeule, şi foarte s-a întărit stăpânirea lor"[22]. Deci, dacă vrem să fim prietenii Domnului, trebuie să-i imităm pe 

sfinţi, sau să devenim oameni cu viaţă sfântă. Întrebarea care se poate pune acum este: De ce să fim prietenii lui 

Dumnezeu? Multe sunt motivele care ne îndeamnă să-L iubim pe Dumnezeu. Ele se cuprind în următoarele două: 

- „Negrăita dragoste a lui Dumnezeu pentru noi; 

- Marile binefaceri pe care Tatăl Ceresc binevoieşte să le reverse în fiecare zi asupra noastră"[23]. 

II. Prietenia cu oamenii 
 

„Cu adevărat prietenul este mai dorit decât însăşi lumina", spune Sfântul Ioan Gură de Aur. „Prietenia este una din 

alesele virtuţi ale omului. Elementele care o alcătuiesc par să fie în număr de trei şi anume: dragostea, asemănarea de 

structură interioară şi unitatea de năzuinţe (...). Iubind omul din fratele tău înseamnă că-l ai pe Dumnezeu aproape, 

înseamnă că umbli pe căile veşniciei. Prietenia este ordine nouă în lumea renăscută a lui Iisus"[24]. Înţelegem astfel 

cum omul nu poate să trăiască singur, izolat, ci trebuie să se întâlnească cu o altă fiinţă umană, cu un alt om spre a se 

împlini şi a da sens vieţii în Dumnezeu. Prieteniile spirituale sunt legături adevărate, pline de frumuseţe, de bucurie, de 

roade şi trăinicie depăşind efemerul, materialismul şi interesul limitat. Adevărata prietenie cu Dumnezeu şi cu oamenii 

se dobândeşte cu multă osteneală, răbdare, smerenie, credincioşie şi dragoste, după cum ne învaţă şi Sfântul Apostol 

Pavel în Imnul Dragostei: „Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se 

laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. 

Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. 

Dragostea nu cade niciodată"[25]. Astfel, prietenia înseamnă libertate, comoară de mare preţ, viaţă, bucurie şi 

frumuseţe netrecătoare. Sfântul Ioan Gură de Aur arată în scrierile sale că prietenia poate fi facilitată de factori fizici, 

sociali şi revelaţi. Factorii fizici arată că oamenii au fost creaţi din aceeaşi materie şi că între ei există înrudirea naturală, 

spirituală şi legăturile matrimoniale. Acestea impulsionează neamul omenesc spre unire, spre dragoste şi prietenie. 

Factorii sociali prilejuiesc de asemenea întemeierea unor prietenii: prieteniile moştenite, prieteniile născute cu ocazia 

meselor comune, prieteniile întemeiate în urma unor binefaceri, a unor împreună-călătorii, prieteniile dintre vecini, 

dintre cei ce lucrează în aceeaşi instituţie, prieteniile dintre locuitorii aceleiaşi localităţi şi dintre oameni care vorbesc 

aceeaşi limbă. Dumnezeu ne descoperă faptul că vrea ca toţi oamenii să fie uniţi şi de aceea a lăsat interesul propriu al 

fiecăruia să depindă de al altora. Faptul că avem nevoie unii de alţii este un lucru folositor, rânduit spre a noastră 

apropiere de oameni şi de Dumnezeu. Cu toate acestea, adeseori prieteniile dintre membrii aceleiaşi profesii sunt 

pândite şi de multe ori dizolvate de invidie şi răutate. 

Prietenia se cultivă prin virtuţile amintite mai sus: dragoste, bunătate, credinţă, omenie, răbdare, nădejde, exprimate prin 

fapte şi cuvinte ş.a., înţelegând că ea nu se inspiră din interese trecătoare, petreceri şi servicii reciproce. Roadele 

prieteniei sunt deosebit de importante: liniştea, bucuria, comuniunea, ajutor în caz de nevoie, sfătuire bună, milă, 

compasiune, solidaritate, mângâiere sufletească[26]). Găsim însă şi motive pentru desfacerea sau îndepărtarea  

prieteniilor şi anume: sărăcia şi bogăţia („Săracul este 

dispreţuit chiar şi de prietenul lui, pe când prietenii celui 

bogat sunt fără de număr")[27], boala şi necazurile, minciuna 

şi viclenia, lăcomia şi făţărnicia. 

Sfânta Scriptură ne oferă multe învăţături cu privire la 

prietenie, dar şi la paza faţă de prieteni, fiindcă ei se pot ridica 

uneori împotriva noastră din motive diverse. Pe de altă parte, 

observăm în viaţa Bisericii Creştine, numeroase exemple de 

prietenii ale sfinţilor, adevărate modele pentru noi, dintre care 

redau aici doar câteva: prietenia dintre Sfântul Ioan Casian şi 

Sfântul Gherman din Dobrogea, dintre Sfântul Vasile cel 

Mare şi Sfântul Grigorie de Nazianz, dintre Sfântul Ioan Gură 

de Aur şi Diaconiţa Olimpiada. Despre prietenie înţelepţii 

lumii acesteia au spus: „Cât despre mine, îmi place mai mult 

un prieten adevărat, decât toate onorurile lumii la un 

loc"[28]; „Nu dau prietenilor sfaturi frumoase, ci sfaturi  
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folositoare!"[29]); „Prietenia este ca un suflet în două trupuri" (Aristotel); „Prietenia unui om mare este o binefacere 

dumnezeiască"[30]; „E mare mângâiere la vreme de restrişte şi să te afli lângă cineva pe care să-l doară inima pentru 

tine"[31]; „Prietenia este una din mângâierile vieţii".[32] 

Într-o societate umană neprietenoasă, afectată de viclenie, egoism, făţărnicie, neîncredere, minciună, formalism şi lipsă 

de sinceritate, e bine să luăm aminte la prietenia lui Dumnezeu şi la cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur: „Căci cel ce-l 

laudă pe prietenul său chiar de ar face bine ori rău, acela nu este prieten adevărat ci înşelător şi făţarnic. Căci - când 

cineva îl laudă pe cel ce face lucruri bune sau îl huleşte pe cel ce face lucruri rele şi-l mustră în taină, adică fiind 

deosebi numai ei amândoi - atunci este lucru de prieten credincios şi iubit. Şi când mă laudă vreun vrăşmaş al meu, 

nicicum nu-l primesc; iar pe prieten îl iubesc când mă ceartă şi dragi îmi sunt rănile lui, precum zice cuvântul cel 

filosofic: Mai credincioase sunt rănile prietenului decât sărutarea cea de bună voie a vrăşmaşului"[33]. Ce bucurie 

reprezintă vizita unui prieten sau doar telefonul lui! Şi ce sărac este omul fără prieteni! Să iubim sincer oamenii, să-i 

înţelegem aşa cum sunt, să ne rugăm pentru ei şi să le dorim nemurirea. Să ne bucurăm de prietenia copiilor, a 

oamenilor maturi şi a bătrânilor înţelepţi şi luminaţi, de prietenia celor care ne-o oferă frumos. „Astăzi oamenii cer să 

fie iubiţi; de aceea sunt dezamăgiţi. Drept este să nu te îngrijeşti să afli de eşti iubit, ci să vezi dacă tu iubeşti pe Hristos 

şi pe oameni. Numai aşa sufletul se satură".[34] 

[1] cf. Facere 1, 26-27 

[2]   Înţelepciunea lui Solomon 2,23). 

[3]   cf. Facere 22,10-14 şi Iacov 2,23 

[4]   cf. Ieşirea 33,11 - „Domnul însă grăia cu Moise faţă către faţă, 

cum ar grăi cineva cu prietenul Său" 

[5]   cf. Facere 32,26-30 

[6]   cf. Facere 45 

[7]   cf. I Regi 18,1; Psalmi 37,11; Psalmi 26,7-8 

[8]   Pilde 18,24 

[9] Înţelepciunea lui Isus Sirah 9,10-15). 

[10] cf. Matei 11,19 şi Ioan 13,21 

[11]   Matei 15,32 

[12] Matei 12,50 - „Că oricine va face voia Tatălui Meu Celui din 

Ceruri, acela îmi este frate şi soră şi mamă". 

[13] Matei 23,37; Luca 22,50-51 

[14]   Matei 14,14; Marcu 1,41 

[15] Matei 26, 49-50 

[16] Ioan 15,13-15 

[17] Luca 23,34 

[18] Ioan 11,11 

[19] Romani 8,35; 39 

[20] Efeseni 2,19 

[21] Ioan 15,14 - „Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce vă 

poruncesc". 

[22] Psalmi 138,17 

[23] Arhimandrit Serafim Alexiev, Dragostea. Tâlcuire la 

Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, Bucureşti, 

Editura Sophia, 2007, p. 15 

[24] Ernest Bernea, Îndemn la simplitate, Editura Vremea, 

Bucureşti, 2006, pp. 85-86) 

[25] I Corinteni 13,4-8 

[26]   cf. Iov 2,11; 6,14 

[27]   Pilde 14,20 

[28] Solon 

[29] Voltaire 

[30] Socrate 

[31] Cervantes 
[32] Gala Galaction). 
[33] Mărgăritare. Cuvinte ale Sfântului Ioan Gură de Aur şi ale 
multor sfinţi şi dascăli, Ediţie îngrijită de Florin Stuparu, 
Editura Sophia, Cartea Ortodoxă, 2010, p. 111). 
[34] Jean-Claude Larchet,  Despre iubirea creştină, traducere de 
Marinela Bojin, Editura Sophia, Bucureşti, 2010, pp. 275-276). 

Material preluat cu acordul redacţiei de la adresa  http://www.art-

emis.ro/religie/902-prietenia-cu-dumnezeu-si-cu-oamenii-

bucuria-comuniunii.html 
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Tradiţii de Paşti 
 

Se spune că în Săptămîna Mare, Săptămîna Patimilor sau Săptămîna Luminată, 

cerurile sînt închise, deschizîndu-se în noaptea Învierii pentru cei cu inima curată. 

În Săptămîna Mare, curăţenia în case, ştergerea geamurilor, reprezintă modalităţi 

de a primi lumina Învierii în inimile şi casele noastre. 

 

Lunea Mare este o zi foarte importantă pentru credincioşi, pentru că încep Sfintele 

Patimi ale Domnului Isus Cristos. Ca obiceiuri şi superstiţii, în Lunea Mare, 

femeile încep curăţenia de Paşti. Se scoate totul afară, se aeriseşte casa ca să iasă 

toate relele de peste iarnă, se văruieşte şi se spală totul. „Să nu te prindă Paştile în 

necurăţenie, că te blestemă casa!" 

 

 
Ziua de Marţi a Săptămînii Luminate, numită şi Marţea Seacă, se cinsteşte prin post. Străbunii aveau credinţa că postul 

din această zi îi va feri de boli, iar animalele din gospodărie vor fi mai productive. 

 

Tradiţia spune că sufletele celor care mor în Sîmbăta Mare oscilează între Rai şi iad, între lumea viilor şi lumea 

morţilor. 

 
În Joia Mare nu este indicat să trîndăveşti cum nu este indicat spălatul rufelor şi nici pregătire cloştii pe ouă, pentru că 

această va scoate s numai cocoşi. Se spune ca vei fi leneş tot timpul anului, iar femeile îşi vor atrage asupra lor mînia 

Joimăriţei, un personaj mitologic justiţiar, care pedepseşte lenea. Joia Mare trebuie cinstită ca o sărbătoare. În fiecare an, 

în Joia mare, se crede că morţii revin la vechile locuinţe. De aceea, în anumite zone ale ţării, în curţile gospodăriilor se 

aprind focuri pentru ca cei decedaţi să se poată încălzi şi să aibă lumina pe lumea cealaltă. Pentru ca aceste suflete să-si 

găsească linistea, se împart celor nevoiaşi colaci şi mîncăruri sfinţite în biserică. Sufletele celor morţi trebuie pomenite 

la slujbele din biserică. Odată ce Săptămîna Mare se încheie, sufletele celor dragi trebuie „conduse" la cimitir, aprinzînd 

o lumînare în ziua de Paşti pentru mîntuirea lor. 

 Mai mult, în credinţa populara, cei care ţin 

post din Joia Mare şi pana în Paşti vor fi 

înştiinţaţi de moartea lor cu trei zile înainte 

de a trece în lumea cealaltă În tradiţia 

românească s-a păstrat obiceiul conform 

căruia ouăle se înroşesc numai în Joia 

Mare. Se spune că nu se vor strica pe tot 

parcursul anului. Tot  

În Joia Mare, în anumite zone ale ţării s-a 

păstrat obiceiul frămîntării şi coacerii unei 

pîni speciale, numită „pîinea uitaţilor", 

închinată acelor morţi, care nu au fost 

pomeniţi de-a lungul anului. 

 

În Joia Mare, la sate, fetele de măritat fură 

mătrăguna de la vecini şi o ascund sub 

pragul bisericii, astfel încît preotul să treacă 

peste ea. Conform obiceiului, numai aşa 

fetele vor fi plăcute de flăcăi mîndri şi vor 

fi invitate la horă tot anul. 
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Simbolul primăverii 

Cristian Petru Bălan 

În Vinerea Mare, nu se bat clopotele pentru cei 

morţi, ci doar toaca, se ţine post negru, nu se 

mănîncă şi nu se bea nimic. Nu se frămîntă şi nu se 

coace cozonaci, considerîndu-se un mare păcat. Se 

spune că nimeni nu va putea mînca din această 

coptură, nici măcar peştii. În dimineaţa de Vineri, 

înainte de rasaritul soarelui, exista tradiţia 

scăldatului într-o apă curgătoare sau a mersului 

prin rouă. Datina ne învaţă că cei care se cufundă 

de trei ori într-o apă curgătoare vor fi feriţi de boli 

şi friguri, menţinîndu-se sănătoşi tot timpul anului. 

Ploaia în această zi sfînta de vineri prevesteşte un 

an roditor şi abundent, iar lipsa ei un an sărac, fără 

de roade. Tot în Vinerea Mare este interzisă 

consumarea de oţet şi urzici. Pe cruce, Iisus a fost 

bătut cu urzici, iar buzele i-au fost udate cu oţet.  

În Sîmbăta Mare se fac ultimele pregătiri pentru 

masa de Paşte, iar gospodinele trebuie să încheie 

curtenia. Daca te împiedici în timp ce te îndrepţi 

către slujba de Înviere, se spune că vei avea un an 

greu şi plin de încercări. Activităţile gospodăreşti 

încetează în Sîmbăta Mare înainte de apusul 

soarelui, urmînd pregătirea sufletească pentru a 

primi lumina. Se spune din popor că în noaptea 

Învierii trebuie să porţi o haină nouă, cu precădere 

albă. În ziua Sîmbetei Mari, conform tradiţiei 

străvechi, femeile se spală pe cap, se piaptănă, se 

îmbracă în haine curate, se închină şi se roagă la 

icoane, apoi se apucă de plămădit, astfel pot 

termina, toate treburile casei. Vasele în cuptor, 

trebuie puse doar cu mîna dreaptă, iar numărul 

tăvilor în care se face cozonacul sau pasca trebuie 

să fie cu soţ, altfel pot apărea necazuri în anul care 

urmează. Ca obiceiuri românești și tradiții, în 

Săptămâna Mare, e bine ca toţi credincioşii să ierte 

şi să se împace cu toţi cei cu care au fost în 

duşmănie. 

 

Material preluat cu acordul redacţiilor de la 

 http://www.art-emis.ro/religie/365-traditii-de-pasti.html 
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Cuvânt la Învierea Domnului 
Rigorile vieţii cotidiene şi adormirea conştiinţei prin păcat au lovit greu 

în trăirea noastră religioasă. Principiul cauzalităţii şi explicaţiile 

ştiinţifice, uneori caricaturi ale acestora, au devenit gândirea magică a 

omului modern. Ele însă nu îi aduc fericirea, ci îl chinuiesc cu o 

continuă stare de nelinişte şi de sete, pentru că nu au nimic transcendent 

în ele. Primitivii Îl înlocuiseră pe Dumnezeu cu natura, noi L-am 

înlocuit cu auto-suficienţa, cu idolul autonomiei, care se hrăneşte din 

uitarea de Dumnezeu. De aceea ne vine greu să ne amintim că 

Dumnezeu a înviat. Cine este Dumnezeu care a înviat? Iisus Hristos, 

om adevărat şi Dumnezeu adevărat, care, văzând că omul căzuse chiar 

mai rău decât animalele peste care fusese chemat să stăpânească, a 

intrat în istorie şi S-a jertfit pentru noi, pentru viaţa noastră. Sfântul 

Nicolae Velimirovici observa că Hristos este singurul care Îşi dăruieşte 

biruinţa, pe când cuceritorii pământeşti o iau asupra lor, şi că biruinţa 

Lui este singura în care toţi oamenii se pot bucura, pe când în lume unii 

se veselesc, iar ceilalţi plâng. Despre ce biruinţă este vorba? În 

cuvintele părintelui Cleopa, ziua Învierii Domnului este biruinţa 

împăcării, surparea războiului, stricarea morţii şi înfrângerea 

diavolului. Moartea şi păcatul au pierdut stăpânirea asupra omului care 

de acum poate oricând să alerge la Dumnezeu şi să beneficieze de 

pacea pe care a dobândit-o prin sfintele Sale patimi şi pe care ne-a dat-o  

în dar. Hristos a biruit moartea prin aceea că ne-a redat posibilitatea 

vieţii veşnice, şi a biruit păcatul prin naşterea fără păcat, prin viaţa fără 

păcat şi prin leacul păcatului care este sfânta Împărtăşanie, adevăratul 

său Trup şi adevăratul său Sânge. Sfântul Ioan Gură de Aur remarca 

iubirea de oameni a lui Dumnezeu, întrucât Iisus nu numai că a biruit 

moartea, dar a transformat-o în somn, în adormire întru Domnul, a 

spulberat frica şi angoasa trecerii noastre în veşnicie. Însuşi cuvântul 

„Paşti" înseamnă „trecere", în esenţă o trecere de la moarte, cu 

întunericul, însingurarea, tristeţea, deznădejdea şi lupta ei, la viaţă, cu 

lumina, împărtăşirea, bucuria, nădejdea şi pacea ei. Păcatul, prin fire, 

caută lucrurile limitate, materiale, finite, care vor duce la moartea 

sufletului. Chiar şi când se atinge de cele duhovniceşti, păcatul le 

doreşte pentru mândrie sau pentru ele în sine. Virtutea caută mereu pe 

Dumnezeu în toate, fiind nelipsită şi de neconceput în afara smereniei. 

Oare nu este îmbucurător să ştim că, privind dinspre fiinţa noastră şi pe 

deasupra mâncărurilor, poftelor şi răutăţilor de tot felul, există şansa ca 

noi să nu murim? Hristos ne oferă izbânda lui asupra morţii şi asupra 

păcatului. Cu alte cuvinte, sufletul să ştie că poate ieşi din nesfârşitul 

lanţ al plăcerii şi durerii, printr-un act solemn de voinţă, prin primirea 

cu smerenie, auscultare, răbdare şi nădejde a leacului suprem. Nimeni 

să nu-l mintă că viaţa se sfârşeşte odată cu trupul şi că omul este un 

animal raţional. Adevărul e simplu: sufletul dăinuie, iar pentru cel 

cinstit acest enunţ banal poate fi începutul marii transformări, al 

învierii. La judecată, Hristos ne va întreba pe fiecare: „Iată, Eu am 

murit pentru ca tu să fii veşnic viu. Tu dar ce ai făcut pentru viaţa ta?". 

La sfârşitul postului, să urmăm îndemnurile sfântului Ioan Gură de Aur 

care învăţa că, deşi a trecut osteneala nevoinţelor, să nu treacă râvna 

faptelor bune, să rămână evlavia, să continue postul duhovnicesc, adică 

adevăratul post, cel de înfrânare de la toată răutatea, de îndumnezeire a 

inimii omului, curăţită în rugăciune.  

 

Material preluat cu acordul redacţiilor de la  

http://www.art-emis.ro/religie/359-cuvant-la-invierea-

domnului.html 

Pictură realizată de Ileana-Maria Belean 
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COMUNICAT DE PRESĂ  
 
 

 Spre difuzare imediată                                                                                                                   Bruxelles, 5 aprilie 2012  

 
 

  

Legendarul baterist Ovidiu Lipan cu fanfara Zece Prăjini, acordeonistul Roberto de Braşov cu ansamblul său şi formaţia 

Zmei Trei, vor fi capete de afiş la Festivalul Balkan Trafik 2012, între 12 şi 15 aprilie la Palais des Beaux-Arts din 

Bruxelles, cu sprijinul ICR Bruxelles. Pelicula Loverboy (2011) va avea premiera belgiană duminică 15 mai – cadou de 

Paşte pentru toţi iubitorii filmului românesc. Pe durata festivalului, magazinul Bozar va propune publicului filme şi cărţi 

româneşti.  

Ovidiu Lipan Ţăndărică, membru al trupei Phoenix, va concerta sâmbătă 14 aprilie, ora 22h30. Acordeonistul Roberto 

de Braşov este stabilit la Paris, unde s-a făcut cunoscut prin muzica sa care combină sonorităţile etno şi jazz. Ultimul 

film al regizorului Cătălin Mitulescu, Loverboy (2011) va  putea fi vizionat duminică 15 aprilie, de la ora 14h30. 

Povestea lui Luca, un tânăr de 20 de ani dintr-un sat de pe malul Dunării, implicat în traficul de fiinţe umane, a fost 

selecţionată  la Cannes 2011, în secţiunea Un certain regard. Actriţa din rolul principal, Ada Condeescu, a primit 

premiul pentru cea mai bună interpretare feminină la Festivalul de la Sarajevo, 2011. 

Adevărat mozaic al diversităţii culturale şi al comunităţilor din Sud-Estul Europei, Balkan Trafik se doreşte un loc de 

întâlnire al celor mai buni artişti din regiune şi din diaspora. Peste 200 de artişti din zece ţări vor contribui la un program 

dens şi variat: muzică, film, dans, precum şi o serie de ateliere. Anul trecut, festivalul a atras peste 7500 de spectatori. 

Prezenţa artiştilor români este asigurată datorită sprijinului Institutului Cultural Român Bruxelles, partener al 

Festivalului Balkan Trafik încă de la prima sa ediţie. Palais des Beaux-Arts este una dintre cele mai prestigioase 

instituţii de artă din Belgia, iar sala sa principală are 2200 de locuri. 

Sfârşit 

  

  

Informaţii suplimentare despre programul complet, orarul şi evenimentele preconizate în cadrul festivalului Balkan 

Trafik puteţi găsi la www.balkantrafik.com , www.bozar.be/balkantrafik şi pe pagina de facebook a ICR Bruxelles. 

  
Notă pentru jurnalisti: pentru informaţii suplimentare, foto sau cereri de interviu, puteţi contacta Serviciul de presă 

1001 Valises (comunităţi şi presa internaţională) : Iris Maas – iris.maas@gmail.com  Tel. +32 (0)476 349 314 

  

Romanian Cultural Institute - member of EUNIC in Brussels  

Phone: + 32 2 3444145 

Fax: + 32 2 3442479 

Email: crib@icr.ro 

www.crib.mae.ro 

  
 

 

Paşti cu Ovidiu Lipan, fanfara Zece Prăjini 
şi 

premiera filmului Loverboy la Bruxelles 

http://www.bozar.be/activity.php?id=11230&
http://www.bozar.be/
http://www.robertodebrasov.com/
http://www.robertodebrasov.com/
http://www.bozar.be/
http://www.balkantrafik.com/
http://www.bozar.be/balkantrafik
http://www.eunic-brussels.eu/
http://us.mc1616.mail.yahoo.com/mc/compose?to=crib@icr.ro
http://www.crib.mae.ro/


 

 

 

Australia 

SUB CRUCEA SUDULUI (1) 
ŢARA NOROCOASĂ 

The lucky country”, aşa îi spun localnicii Australiei... adică „ţara norocoasă”! După 

aproape 30 de ani de şedere pe aceste meleaguri îndepărtate, deseori mi-am dat 

seama ca au dreptate. Majoritatea emigranţilor sosiţi aici doar cu o bocceluţă s-au 

bucurat de oportunităţile oferite de noua patrie, unde prin muncă şi integrare au 

ajuns să aibă o viaţă prosperă, desigur cu mult mai bună decât cea pe care au avut-o 

pe meleagurile de unde veneau. Mulţi dintre cei care au călcat pe acest pământ 

„nou”, realizând la ce distanţă este situat acesta de ţinuturile natale, cuprinşi de 

sentimentalism şi-au spus în gând că după o perioadă de şedere şi de „făcut banii” se 

vor reîntoarce acolo de unde au venit... Totuşi, marea majoritate au rămas aici până 

la moarte, iar dacă unii mai tenace, cuprinşi de nostalgie şi dragoste de tărâmurile 

strămoşeşti, au încercat să se reîntoarcă „definitiv” la vechea vatră, nu au putut să se 

reacomodeze şi după o scurtă perioadă de zbucium... au făcut eforturi să revină în  

Ţara Norocoasă! De fapt această boală am putea-o numi „emigritis”. Fenomenul este foarte complex şi uneori greu de 

înţeles. Desigur, acesta nu este lipsit de suferinţă, durere sufletească, ambiguitate şi chiar diminuarea identităţii 

naţionale. Totuşi vibraţiile pozitive pe care le oferă continentul de la Antipozi sunt ca acel sunet suav de theremin pe 

care odată ascultat nu-l poţi uita, asemuindu-l cu „capcana” întinsă de cântecului sirenelor.  are suflet, trăieşte din plin, 

îşi iubeşte naţionalii, îi răsfaţă şi le oferă oportuntăţile unei vieţi decente. Departe de „lumea dezlănţuită”, fără să fi avut 

războaie locale sau animozităţi teritoriale şi etnice, oamenii gândesc mai curat, poate chiar mai naiv decât mulţi din alte 

locuri declarate „fierbinţi”! Nu vorbesc niciodată urât de o altă naţie... Desigur că mai fac glume inocente folosind 

demonime prin care îi numesc pe americani „yankies”, pe francezi „froggies” (broscuţe!), pe englezi „pommies” 

(abrevierea „pome” derivând pare-se de la „Prisoner of Mother England”), pe neo-zeelandezi „kiwies” (după faimoasa 

pasăre kiwi)... Engleza australianului de rând conţine o mulţime de elemente argotice, majoritatea aduse de strămoşii 

exilaţi aici de pe malul Tamisei sau din East End-ul londonez, elemente şi accente în vorbire care au asociaţii lingvistice 

cu limbajul cockney. Astfel, ajungând într-o localitate de provincie poţi fi întâmpinat cu o frază de salut pe care nu o pot 

înţelege nici cei buni vorbitori ai englezei literare care nu aparţin acestor locuri: „G'day mate, howsit hangin'? Bewdy 

Bonza love. Goin down the pier in me thongs to perv at the Sheilas!”. (Hello my good fellow. How are you feeling 

today? Everything is going exceedingly well my dear friend.I am going to the boardwalk wearing my sandals to 

look/ogle at the beautiful ladies of leisure!”) adică într-o traducere mai colorată pe româneşte ar fi „Salutare dragă 

amice! Cum o mai duci cu sănătatea? La mine toate merg la superlativ. Mă duc pe faleză, la o plimbare legeră în şlapi, 

pentru a admira reprezentantele sexului frumos”. Pentru „la revedere” se foloseşte „hooroo”, adică „goodbye” mai pe 

înţelesul anglofililor...Un australian get-beget se declară „fair-dinkum” (original) sau „true-blue” (adevărat), dar la 

general se alintă cu drăgălăşenie cu diminutivul „aussie”, sau „ozzie”! Tasmanienii sunt numiţi „tassies” chiar şi la ştiri 

sau la emisiunile sportive de la televizor! Inclusiv politicienii, pentru a părea mai populari, folosesc un limbaj apropiat 

de cel al australianului „de provincie” chiar dacă majoritatea şi-ai facut studiile la cele mai de seamă universităţi din 

lume. Australia şi Noua Zeelandă, în jargonul „aussie” sunt numite „Down Under”, adica „ţara de la... dedesubtul cel 

mai de jos” făcându-se referire la aşezarea geografică a acestor ţări pe harta globului pământesc. Australianul foloseşte 

foarte multe diminutive în vorbirea de zi cu zi! Astfel motocicliştii sunt porecliţi „bikies”, biscuiţii „bikkies”, micul 

dejun „brekkie”, şoferii de taxi „cabbies”, poştaşii „posties”, ecologiştii „greenies”, bomboanele „lollies”, ţănţarii 

„mozzies”... Persiflant, unele grupuri sociale sunt categorisite ilar precum „bogans” - cu referire la cei care stau toată 

ziua în cârciumă şi beau bere, „bludgers” leneşi sau cei care nu vor să muncească, „yobbos” – aşa-zisa clasă muncitoare 

neevoluată, „yuppies” – tinerii snobi ai clasei de mijloc sau „baieţii de bani-gata”, „wuppies” pensionarii încă activi... 

Mai întâlnim pe aici şi „mobies” sau „dobies” (Mum/Dad Older, Baby Younger), adică cei care au devenit părinţi la 

bătrâneţe, „limers” (Less Income More Excitement) – mai puţin venit, dar mai multă distracţie, „hanks” (Health an 

Nature Keepers) – naturişti.      
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Australianul tradiţional îl recunoşti de la o poştă. Salută 

când trece pe lângă tine! Indiferent de vârstă se îmbracă 

specific, cu ciorapi trei sferturi şi pantaloni scurţi. Deseori 

este încălţat cu bocanci, iar pe cap poartă faimoasa pălărie 

numită akubra! În oraşe îl întâlneşti frecvent prin 

aeroporturi, gări sau locuri publice pe unde lucrează. Cel din 

provincie este şi mai  simpatic! Foarte vorbăreţ, adoptând un 

limbaj colorat, folosind o voce de cap, este oricând pus pe 

glume, sau pe „mişto”, fără să aibă intenţia să te jignească... 

Poartă o akubră decolorată de soare de borul căreia atârnă 

bile înşirate pe sforicele... având menirea să alunge, prin 

mişcări bruşte ale capului, sâcâitoarele muşte care se găsesc 

vara din abundenţă peste tot datorită multitudinii de animale 

domestice!!! De fapt chiar „salutul traditional australian” 

este luat în derâdere fiind reprezentat sub forma datului din 

mâini pentru a alunga muştele de pe faţă! Aici nimeni nu se 

supără sau simte jignit dacă faci o glumă de genul acesta! 

Inclusiv celebrul comentator american Bryant Gumbell de la 

CNN, a hiperbolizat „salutul australian” într-una din 

transmisiunile pe care le-a făcut la Olimpiada din 2000 de la 

Sydney.  
 

 

Cultura acestora este foarte interesantă. În artele plastice excelează 

printr-un gen de pictură format din linii şi puncte foarte apreciat de 

iubitorii de frumos. Necunoscând scrierea alfabetică au transmis 

literatură (in special legende) prin tradiţie orală sau prin 

pictograme. Muzica este de asemenea un mod de manifestare 

artistică a aborigenilor. Folosesc cu precădere un instrument de 

suflat denumit didgeridoo, elemente de percuţie combinate cu 

sunete cântate vocal. Desigur că mai sunt şi în prezent fricţiuni şi 

neînţelegeri între această grupare dezavantajată şi restul poporului 

australian, dar printr-o politică reconciliantă se ajunge deseori la un 

numitor comun atât de necesar pentru creearea unui echilibru şi o 

integrare cât mai „lină” a acestora în structurile naţiunii australiene 

moderne. 

 

Nu pot să închei fără a evidenţia aportul românilor la societatea 

multiculturală australiană. Statisticile recente estimează că în 

această ţară trăiesc peste 20 de mii etnici de origine română. Primii 

emigranţi au sosit pe la începutul secolului XX, apoi o grupare mai 

omogenă a fost remarcată în anii care au urmat celui de al doilea 

război mondial. După căderea comunismului foarte mulţi 

intelectuali şi profesionişti au fost admişi să se stabilească aici pe 

criterii de cerinţe şi selecţie profesională. Dar despre aceaştia vom 

vorbi mai detaliat într-un articol viitor. Să ne citim de bine! 

Hooroo! 
 

 

Aborigenii sunt cei mai vechi locuitori ai acestor teritorii. Se estimează că sunt aici de mai bine de peste 30.000 de ani. 

Guvernul duce o muncă asiduă pentru emanciparea lor şi pentru intergrarea în societatea australiană. Destul de taciturni, 

îşi deschid foarte greu sufletul în faţa omului alb care le-a pricinuit foarte multe necazuri şi răutăţi pe parcursul timpului. 

Populaţia indigenă este estimată după ultimele recensămite la aproape o jumătate de milion, adică 2.7% din întrega 

populaţie australiană. La venirea europenilor aceştia vorbeau peste 250 de limbi şi peste 500 de dialecte, în prezent 

acestea fiind reduse la doar 15 limbi. În prezent, majoritatea vorbesc limba engleză presărată cu cuvinte din limbile 

indigene, dezvoltând astfel o limbă denumită engleza aborigenă australiană.  
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Floriile încep să 

doară 

 
  

  

Un curcubeu de flori şi sălcioară  

Mă cheamă să mai zbor dominical.  

Floriile deja încep să doară,  

O bucurie ce se scaldă în letal  

 

Comerţ cu viaţa lui Iisus Nazaritean,  

A cărui Înviere aşteptăm după Florii.  

Vândut de Iuda -prieten , pentru ban,  

Un ochi al Iudei  nu-i în armonii  

 

Cu vreun principiu sănătos de viaţă.  

Şi cum se bucură creştinii şi-l 

primesc,  

Cu ramuri de măslin de dimineaţă,  

Şi câte lacrimi de credinţă se-ofilesc!  

 

O bucurie pictată-n roşu sângeriu  

Floriile ne dăruiesc dominical.  

E , Doamne, oare prea târziu  

Să ne oprim din falsul recital? 
 

Sfânta Maria 
  

Peste suflete se-aşterne ruginiul 

toamnei, greu; 

Ninge funigei albaştri de la 

bunul Dumnezeu, 

Albe stele se adună într-o 

tainică tăcere 

Plânge iar, Sfânta Marie, 

răscolită de durere. 

 

Lacrimile se adună în cascade-

nvolburate 

Noi culegem bob de rouă-n 

dimineţile curate. 

Le-a sfinţit un glas de clopot la 

utrenia cea sfântă 

Pentru toţi plecaţii noştrii-n 

lumea celor nu cuvântă. 

 

Maica noastră cea curată, roagă-

te pentru noi toţi! 

Că ne vindem precum Iuda, 

doar pe treizeci de zloţi. 

Şi ne unge cu mir sfânt de la 

moartea lui Iisus, 

Roagă-te , Sfântă Marie, tot cu 

ochii către sus! 

 

Doar la tine-avem speranţa, ce-

am pierdut-o de demult 

Vine iar sfârşitul nostru şi al 

nostru început. 

Fii alăturea cu mine şi cu cei 

plini de păcat, 

C-au uitat şi de durerea-ţi şi de 

traiul cumpătat. 

 

În mărinimia ta, pleacă-ţi faţa 

către noi! 

Să ne vezi nimicnicia şi cât 

suntem azi de goi: 

Doar carcase betegite fără 

suflet, fără milă 

Frunze rătăcite-n vânt fără pic 

de clorofilă.   
 

Rugă-n rădăcini 
  

Perdele de zăpadă mi-alunecă pe 

pleoape,  

Şi cerul se aşează pe ochii-mi mai 

aproape,  

E Domnul nostru-n inimi descătuşând 

himere,  

Şi umbra dinspre neguri,de-atâta alb,iar 

piere... 

Se-aude dinspre-adâncul pădurii 

adormite 

Sub liniştea cernită din ceruri nepăzite 

O rugă de credinţă ce-adânc 

întrepătrunde 

Nedumerirea Evei, cu cine şi de unde 

Să-aprindă-n întuneric credinţă şi 

virtute, 

Când umbre-nficoşate spun vrute şi 

nevrute? 

Şi ard cuvinte-n focul Gheenelor străine 

Adulmecând satanic duhorile şi cine 

Se simte fără vină să îngenunche-n 

taine, 

Rupând sechestrul crucii pe vechile 

icoane, 

Adulmecând duhoarea din valea lui 

Tofet 

În care Solomon s-a proclamat profet? 

Mai stăruie-adevărul Iisusului cel drept 

Purificând pe omul pâgân în înţelept 

Şi îndemnând lichele rugându-se la zei 

Să ardă-n iazul morţii...micimi şi 

farisei... 

Perdele de zăpadă mă ning din ceruri 

azi 

Şi psalmii se strecoară prin vredele din 

brazi; 

Mă plânge rugăciunea uitată-n rădăcini. 
E-acolo de o lume, să nu mai nască vini... 
 

 



 

88                      Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 3(5), Martie 2012 

 

Purificare 
  

În naosul ce m-a primit cu bolta 

luminată 

Eu ştiu că am mai fost şi m-am 

rugat, odată. 

Era-n ajunul clipei de răstigniri 

nefaste 

Când lumea se-nvrăjbise în a iubirii 

oaste. 

 

Pe dalele de piatră , urcând ca pe 

Golgotă 

Un clopot fără limbă a mai oftat o 

notă. 

În ceruri , energii malefice de 

moarte 

M-au însoţit pe drumul Luminii 

către noapte. 

 

Şi fruntea mi-am lipit de o icoană 

veche 

Un palimpsest ascuns în peştera 

străveche 

Unde asceţi suind spre trepte de 

Lumină 

Şi-au încărcat Credinţa cu-al meu 

păcat şi vină. 

 

Mai sunt şi-acum pe trepte 

oftaturile mele; 

Se plimbă-atâtea vini, păcate printre 

ele 

În drumul lor spre-altarul iertărilor 

divine. 

Numai eu nu-ndrăznesc să mă 

îndrept spre tine. 

 

Aştept să vii la mie, când va veni 

sorocul, 

Până atunci gusta-voi şi mă va arde 

focul. 

Când trupul îmi va fi ca neaua de 

curat 

Sufletul meu va şti pe cine-am 

aşteptat. 

Tu, Doamne-aicea fi-vei, deşi nu te-

am chemat...   
 

Vinerea cea neagră 
 

  

  

E vinerea cea neagră, miroase a vânzare  

Sărutul ce te-atinge mă plânge şi mă doare  

E voia Domnului ....eu nici nu am să mor  

Voi învia din moarte deşi trădări mă dor...  

 

Şi sângele să-l beţi în amintirea mea  

Din trupul meu să vă-nfruptaţi aş vrea  

Oi rătăcite-n beznă, vă veţi trezi mai greu 

Dar eu crucificat, trimis de Dumnezeu…  

 

Am înviat din morţi , să curăţ de neghină  

Lanul de grâu curat ce n-are nici o vină  

Că este-nconjurat de spini şi de torţel  

Cu mâna mea culeg scaieţii de pe el...  

 

E vinerea cea neagră şi sună a arginţi  

Şi lacrima ne plânge cu picături cuminţi  

Lumină din lumină Iisus ne pregăteşte  

Prin moartea Lui iubire astrală dăruieşte... 
 

 

Sfântă Marie, primeşte-

ne la tine! 
  

Ni te arăţi din ce în ce mai rar, Sfântă 

Mărie  

Te-ai speriat de ce-ai văzut printre tăciuni  

Fumul ne-neacă şi sporesc minciuni  

Satana tot mai mult ne-atrage în pustie...  

 

Nu ne lăsa Marie Preacurată să pierim  

Poporul cel frumos pe care-l ştii de-atunci  

Când ne-alergau copiii dragi prin lunci  

S-a destrămat , iar noi n-avem un'să 

fugim...  

 

La pieptul tău primeşte-ne din nou, pre noi  

Cei păcătoşi şi care am trădat porunci  

Îţi suntem oi pierdute şi pierduţii prunci  

În iaduri pământene  pictate cu noroi...  

 

Aşa că plângi Marie, tu mamă suferindă  

Din Lacrima-ţi va înflori iubirea-n noi  

Şi ne-or spăla de vreun păcat cerşite ploi  

Ce-şi răvăşesc furtunile-n oglindă...  
 

Puterea Credinţei... 
Fiecare-avem destine, fiecare 

ducem cruci  

Unii au familii, case...alţii stau 

în cuib de cuci  

Unii plâng că sunt prea grele 

de cărat şi le aruncă  

Îşi aleg o altă cruce, mai 

uşoară, fără muncă...  

Însă când ajung la capăt îşi 

dau seama c-au greşit  

Îşi întorc faţa la cer în 

genunchi spre Cel iubit.  

Dar Iisus nu îi alungă, îi 

primeşte cu gând bun  

Pe toţi păcătoşii lumii şi-i 

iubeşte pe nebuni...  

Le dă binecuvantarea şi-i 

adună-n ceata Lui  

Oi nebune, rătăcite pe 

domeniul răului...  

Şi Credinţa le îndreapt-a lor 

coloană vertebrală  

Şi se simt atât de bine ! S-au 

născut a doua oară....  

Iar acum ştiu ce e bine şi cum 

să le fie viaţa  

Să se culce fără frică, să-i 

trezească dimineaţa  

Rugăciunea cea curată către 

Cel ce ne-a creat  

Ce ne scoate din neghină şi ne 

iartă de păcat.... 
 

http://ro.netlog.com/Gentianneblue/blog/blogid=1118763#blog
http://ro.netlog.com/Gentianneblue/blog/blogid=1118763#blog
http://ro.netlog.com/Gentianneblue/blog/blogid=868440#blog
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Suferinţă perpetuă 

Se-ntunecase cerul de-atâta suferinţă,  

Nu se-auzea niciunde vreo rugă de 

credinţă.  

Plângeau la porţi de cer îngerii buimăciţi  

De-atâta nepăsare ...şi işi priveau uimiţi  

Lăcaşul lor tihnit, curat, cum se umplea  

De sânge şi noroi, venit de undeva,  

De pe pământ păgân...unde Iisus pe cruce  

Păcate omeneşti spre-a fi iubit ...le duce...  

Se tânguie şi munţii şi păsările tac...  

Te rog, iubeşte-i, Doamne, că tot nu ştiu 

ce fac! 

Nici nu mă doare trupul...Coroana mea cu 

spini  

Să nu o laşi să cadă pe mână de străini!  

Te văd Marie-mamă cum nici nu poţi să 

plângi,  

Îngenunchiată-n negru, mâinile ţi le 

frângi.  

Te rogi la tatăl meu din ceruri să mă ia  

Mai repede la EL...şi pace să îmi dea...  

Îţi simt focul din suflet în ochii tăi cei 

blânzi  

Şi ştiu c-ai vrea în moarte, cu mine să te-

ascunzi...  

Dar nu te pot lua, căci eu nu merg la 

moarte!  

E învierea mea, cea care ne desparte...  

Prin moarte eu trăiesc şi mă jertfesc 

acum...  

Nu-mi alunga duşmanii!Să vadă ce de 

fum  

Şi trăsnete şi foc, cutremure, pârjol  

Se-abat peste păgâni ce au sufletul gol...  

Şi...mama mea-Marie, să nu îmi plângi 

plecarea!  

Voi fi mereu cu tine, mă voi uni cu 

marea,  

Cu sufletele slabe şi rele şi bolnave.  

Voi vindeca durerea şi bolile mai grave...  

Voi fi în toată lumea prezent...şi mai ales  

Voi sta printre păcate...şi voi veni mai 

des  

La sânul tău Marie, să mă ajuţi un pic,  

Să semăn Rugăciunea şi Crezul...din 

nimic...  

  
 

Icoanele plâng ...vise care mor 

  
Mai plânge-o icoană, lumina se 

stinge  

Şi gândul spre ceruri, de naos se 

frânge...  

E zidul prea tare şi cerul departe  

E ziua pe ducă şi vine o noapte  

Mai veşnică mult decât veşnicia  

Că nu-i încă timpul să vina 

MESIA... 

E lumea prea plină de grave 

păcate  

De s-ar preface-n cenuşă şi 

moarte  

Să le vedem cum scâncesc scrum 

de foc  

Şi tânguindu-se că n-au  noroc  

Să-mpăraţească precum ar fi vrut  

Nici n-au norocul să zacă în lut...  

Să se împrăştie-n iadul drăcesc  

Şi ce de cruci printre ziduri mai 

cresc !!!  

Că ne târăsc după ele de zor  

În flăcări groaznice visele mor...  

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

O icoană mai plânge şi visele mor  

Şi fiece moarte mai frânge un 

dor...  
 

Singură în rugăciune 
  

Mă-ntrebi de câmpul de-altădată?  

De mai sunt maci şi flori de 

iasomie?  

Eu ţi-aş răspunde de-aş putea , 

îndată.  

Dar bate vântul tare prin pustie...  

 

Şi umbra nu mai pleacă de pe-

aici.  

Şi-a instalat un cort de veşnicie.  

Chiar un descântec de ai şti să 

zici,  

Nu mai miroase-acum a iasomie...  

 

Izvoare nu mai cântă sus în munţi  

Tăcerea le-a adus melancolia.  

Şi printre frunze plâng copaci 

cărunţi  

A adormit în toamne ciocârlia...  

 

Privighetoarea şi-a pierdut 

sonorul.  

E linişte de moarte-n dimineţi.  

Pe ici , pe colo mai aleargă dorul,  

Prinzându-şi lacrima între 

scaieţi...  

 

Îmi place să fiu singură în toamne  

Cu liniştea ce-mi cântă rugăciune!  

Bat clopote şi glasul lor adoarme  

Tristeţea , lacrimă de-

nchinăciune...  

 

Şi-mi pleacă visul spre iubiri, 

fireşte  

Spre ochiul magic de sclipiri 

albastre.  

Acolo încă,iasomia înfloreşte  

Şi macii au culoarea răstignirii 

noastre... 

  
 

 

Pictură realizată de Ileana-Maria Belean 

 

http://ro.netlog.com/Gentianneblue/blog/blogid=336073#blog
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PRIN LABIRINTUL VIEŢII 
 

- Ultimul episod - 
 

Se apropiau sărbătorile de iarnă şi Adriana era încă în mare dilemă. Cristian venise cu câteva propuneri atrăgătoare, atât 

pentru zilele de Crăciun cât şi pentru revelion, fără să intre în amănunte. Nu era sigură dacă vor fi singuri ori împreună 

cu alţi invitaţi şi s-a jenat să-i ceară lămuriri în amănunt. În plus, nu se ivise ocazia în care să simtă că are puterea să 

relateze întâmplarea neplăcută de la revelionul la care o invitase Sergiu. Înciudată şi supărată pe ea însăşi pentru lipsa de 

hotărâre şi distanţa nejustificată la care-l ţinea pe bietul băiat, s-a hotărât să-i dezvăluie mamei sale toate frământările. 

Nu i-a fost uşor să ia o asemenea decizie şi nici să se ţină de cuvânt. 

            Aurora, femeie liniştită şi obişnuită cu o viaţă normală de familie şi care nu a călcat vreodată strâmb de când se 

ştia, a rămas împietrită. Şi-a luat copila în braţe şi nu mai reuşea să-şi reţină lacrimile, dar a avut tăria să-şi încurajeze 

fiica. Târziu, după ce s-au liniştit amândouă, i-a vorbit în şoaptă, privind-o în ochi, gâtuită de emoţie şi de teamă: 

            - Adriana mamă, nu ai rămas gravidă, dar ştii şi tu bine că, dacă nu mai eşti domnişoară, nici... 

            - Mamă, stai puţin, nu mă biciui şi tu! Nici acum nu sunt sigură dacă sunt ori nu sunt domnişoară... 

            - Doamne, fetiţo! Cum vine treaba asta? Nu te înţeleg… 

            - Mamă, una din colegele mele de cameră şi-a dat seama ce s-a întâmplat de cum m-a văzut. Mai auzise despre 

Sergiu câte ceva şi a făcut legătura. Ea avea o prietenă bună, în anul doi, al cărei tată este medic ginecolog la 

Bucureşti...  

            - Şi ce-i cu asta? Ce mai putea face medicul? o întrerupse Aurora, mai speriată de cât fusese până la acele vorbe. 

            - M-au dus la el, fără obligaţia de a plăti, să-mi facă un consult. Medicul a zis că-mi dă certificat medical în baza 

căruia pot să-l dau în judecată pe autorul violului. Că sunt urme şi răni specifice... Dar, cum să-ţi explic…, am ţinut 

seama de faptul că fapta nu s-a finalizat, până la urmă. În plus, tatăl său, senator, om politic cu influenţă, crezi că nu-l 

scotea basma curată? 

            - Cum adică? Lasă-l pe senator, Dumnezeu să-i bată cum ştie El mai bine! Te-a... adică s-a întâmplat şi nu s-a 

finalizat! Ce vrei să spui cu asta, fata mamii? 

            - Că încercarea lui a rămas în stadiul de tentativă. Eram şi sunt fată mare, cum se spune. Doar m-a rănit 

superficial. În zona aceea... Cu degetele... Plus că am un himen elastic şi... 

            - M-ai ameţit de cap de nu-l mai simt, fată! Eşti neîncepută, eşti domnişoară?  

            - Da, mamă! Aşa sunt. Am şi certificatul medical de atunci drept dovadă că...  

            - Bine, şi ? De ce nu l-ai dat pe nenorocit în judecată, fata mamii? 

            - Pentru că însemna bani şi timp. Pentru că afla toată lumea şi mă făceam de râs. De aia, mamă! exclamă 

Adriana cu durere.  

             Poate că discuţia ar fi continuat, dar ea se ruşinase toată şi nu găsea cuvintele prin care să-şi facă mama să 

înţeleagă ce s-a întâmplat. În schimb, se simţea mult mai uşurată şi se gândea că-i va fi mai uşor să-i explice lui Cristian. 

S-a retras în camera ei şi s-a aruncat pe pat în poziţia preferată: cu faţa în jos. Îşi lovea la intervale rare şi egale fundul 

cu călcâiele şi se relaxa. Se simţea întotdeauna bine aşa. I se limpezeau gândurile. Atunci, după discuţia cu mama sa, s-a 

hotărât să povestească totul lui Cristian, la prima întâlnire. „În fond, el este iubitul meu şi trebuie să ştie. El va înţelege 

din mai puţine explicaţii… ştie ce înseamnă toate astea. Oricum, când ne vom căsători se va convinge că nu l-am minţit. 

Mi-a povestit că a cunoscut o femeie. Dacă a avut cu ea o relaţie de intimitate, va înţelege... Hm! Nu prea pare să aibă 

experienţă în domeniu. Este aşa de pudic şi de cuminte! Cred că de asta îl şi iubesc ca o nebună... Nu sunt geloasă.  
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E ca şi când nu s-a întâmplat ori nu am ştiut. De fapt, nu ne cunoşteam pe vremea aceea…”, concluziona ea şi zâmbea 

nevinovată chipului ce i se înfăţişa în privirea-i visătoare… 

 

            În preajma sărbătorilor, Cristian era foarte ocupat. Firma s-a angajat cu multe obligaţii şi, drept urmare, a fost în 

situaţia de a lucra în tură dublă. Fără zile libere. Adevărat că nu a avut prea multe situaţii în teren la care să intervină 

direct, dar au fost suficiente alarme false, destul de obositoare pentru el şi colegii săi. Nu asta îl deranja prea mult şi nici 

lipsa odihnei. Nu avea timp să se întâlnească prea des cu Adriana. Ăsta era necazul lui şi suferea enorm din această 

cauză. 

            În noaptea de Crăciun s-au văzut, doar pentru o oră, după miezul nopţii, când a reuşit să se strecoare de pe traseu 

pentru a-i oferi cadoul adus la el de..."Moşul" şi pentru a-i ura cele cuvenite. De atunci s-au mai întâlnit abia după cele  

trei zile de Crăciun, chinuitor de lungi. 

            - Răule! N-ai putut chiuli să poţi fugi şi pe la mine puţin? 

            - De ce? Să mă clasezi în vreun dosar şi să mă dai la arhivă? 

            - Ha, ha, ha! Cât eşti de mare, în care dosar încăpeai tu? 

            - În dosarul... inimii tale, dacă ai fi dorit! 

            - Domnule, ştii ceva? 

            - Depinde… Mai bine, spune-mi tu şi eu voi conspecta să am după ce învăţa apoi... 

            - Lasă gluma, domnule! Află că în acel dosar eşti deja ataşat, legat şi înregistrat!  

            - Ştampilat, nu ai adăugat aşa că... sărută-mă! 

            - Stai, nebunule! Se uită lumea la noi… De când ai devenit aşa de îndrăzneţ, domnule Cristian? 

            - Şi dacă se uită lumea, ce ar putea vedea? Doi îndrăgostiţi doar… 

            - Doi? Tu eşti îndrăgostit? De cine? 

            - De cea care va fi soţia mea. De Adriana! 

            - De mine... soţia ta? Asta este o cerere în căsătorie, dragule? 

            - Nu. Este doar o comunicare semioficială. 

            - … Cristi, noi nu am terminat o discuţie începută cândva. Nu cunoşti sfârşitul povestirii aceleia de la 

Bucureşti... Poate că va fi în măsură să îţi schimbe hotărârea ce pare că ai luat-o şi mi-ai comunicat-o… semioficial. 

            - Nu, dragă Adi. Nu este nevoie. Am mai spus şi o repet. Mă interesează doar prezentul şi viitorul tău. Nimic 

altceva... Ah, ba da! Aş vrea să ştiu dacă vei spune DA! 

            - Ei bine, înainte de a-ţi răspunde, vrei sau nu, eu voi vorbi. Şi trebuie să mă asculţi pentru că..., pentru că… este 

normal să ştii totul despre mine. Nu te poţi căsători cu o femeie căreia nu-i cunoşti trecutul. 

            Cristian se încruntă deşi gândul Adrianei la căsătorie făcu să simtă cum îi creşte pulsul. Simţi că ceva nu este în 

regulă chiar dacă inima îi şoptea cu totul altceva. Îi prinse cu blândeţe o mână şi o trase aproape de el, luând-o în braţe. 

Ea îşi aşeză capul pe umărul lui şi începu să vorbească. Nu plânse, aşa cum se întâmplase faţă de mama ei, dar suspină 

cu durere de mai multe ori. El o ascultă liniştit, chiar dacă la început simţi că i se opreşte respiraţia. Mai apoi, ascultând 

relatarea momentelor, revolta şi furia, ce se năşteau în toată fiinţa lui, îl făcură să-şi strângă pumnii până simţi durerea 

provocată de unghiile pătrunse în carne. Era tulburat, dar nu era supărat pe fată. După câteva momente de adâncă tăcere, 

îi vorbit cu voce joasă, liniştitoare:  

- Iubito, sincer mă doare că a trebuit să treci prin acele momente groaznice. Te înţeleg foarte bine! Dar, foarte important, 

este să ai convingerea că te cred şi de acest fapt trebuie să fii convinsă. Tu nu ai nicio vină. Se putea întâmpla şi mai rău, 

dar tot nevinovată ai fi fost. Acum înţeleg de ce ai dorit neapărat să-mi povesteşti. Sper că te-ai eliberat definitiv. 

Indiferent care a fost rezultatul atunci… te asigur că nu trebuie să ai îndoieli. Te iubesc, draga mea! Te iubesc şi nu-mi 

retrag cererea de… 

            - Mulţumesc mult, dragul meu! Eşti un înger de băiat… Să ştii că eu nu voi refuza niciodată cererile tale… de 

orice fel ar fi ele! 

            A fost, poate, cea mai frumoasă clipă de viaţă pentru amândoi. Acea clipă ce trece repede şi se pierde în 

imensitatea timpului din care provine, dacă nu este primită, apreciată, trăită cu intensitate maximă, cu dăruire. 

Îmbrăţişarea lungă şi strânsă ce a urmat părea să nu aibă sfârşit. Atunci a fost clipa unirii lor pentru tot restul vieţii, cât 

avea să fie… 

 

           Casa întreagă părea a fi un stup de albine muncitoare. Fiecare avea câte ceva de făcut. Ieşeau şi intrau într-o 

ordine nestabilită dar evidentă. Transportau, descărcau şi pregăteau de toate. Într-un rar moment de răgaz, Cristian a 

prins glas şi şi-a manifestat îngrijorarea: 
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            - Hei, maman! Gata cu aranjamentele? 

            - Gata cu totul. Am invitat deja persoanele nominalizate. Exact o duzină! Inviţi şi tu două, că...e interesul tău, nu 

al nostru... 

            - De ce două, că sunt trei… Andrei are în vizită pe prietena lui, studentă la filologie. 

            - Ei, asta înseamnă un tacâm în plus, dacă e dorinţa ta. Deci... total, 18 cu noi la număr. O să avem loc, sper… 

            - Ce a zis vericul, dom’ preşedinte? 

            - Ce să zică şi el? Cât de mult îi place zvârluga aia mică de ţi-a sucit capul, vă cunună, stai liniştit! S-a bucurat 

foarte mult că te-ai gândit taman la el, dar... pune condiţii, să ştii...  

            - Oho! Condiţii grele? Începe cu chestii din astea? Toată viaţa a fost pretenţios şi… 

            - Eu nu ştiu. Voi trebuie să răspundeţi… În anul ce vine vrea să daţi amândoi la Magistratură... Asta e şi sunt de 

acord cu el, maică!  

            - Să stea liniştit. Am hotărât amândoi că ne prezentăm şi reuşim! 

            - Să dea bunul Dumnezeu, băiatul mamii! 

            Seara de revelion era aşteptată de toată lumea cu interes şi cu mare bucurie. Fiecare descoperea că mai are de 

făcut câte ceva, fiecare arunca în trecut, spre uitare, tot ce-l supărase de-a lungul anului ce se termina şi fiecare aştepta 

petrecerea cu emoţii crescânde. 

            Doar Adriana era îngrijorată. Ştia că părinţii ei au fost invitaţi de părinţii lui Cristian la ei acasă, dar nu ştia unde 

se vor afla ei doi şi ce vor face, cum vor petrece în această noapte, la cumpăna dintre ani. Acceptase invitaţia lui, fără să 

smulgă secretul păstrat cu străşnicie de Cristian. A obţinut doar promisiunea lui că vor petrece un revelion unic într-o 

societate selectă, în care ea se va simţi foarte bine şi va fi respectată din toate punctele de vedere. Îl credea, îl simţea 

capabil de orice surpriză plăcută. Avea încredere în el, dar curiozitatea o tulbura şi era oarecum neliniştită. Se temea să 

nu se întâmple ceva care să le strice noaptea, buna dispoziţie, plăcerea de a fi împreună. Ştia că unii oameni nu se 

controlează prea bine când consumă alcool la petreceri ori nu ştiu să aprecieze libertatea de a se distra. 

            Părinţii ei plecaseră deja şi Cristian încă nu venise. Mai puţin de trei ore rămăseseră până la miezul nopţii. 

"Doamne, să nu se fi întâmplat ceva cu el. Apără-l, Doamne şi păzeşte-l! M-a asigurat că duce maşina la sediul unităţii 

şi că nu mai are probleme de serviciu.... Ce să cred acum? Ajută-ne să ne întâlnim şi să ne simţim bine împreună la 

revelion!", murmura Adriana, rugându-se cu teamă. Când tocmai terminase ruga, a auzit soneria. Dintr-un salt ajunse la 

uşă. Se îmbrăţişară lung şi el o simţi că tremură. 

            - Ce-i cu tine, Adi? Ţi-e frig, cumva? 

            - Nu, nu am nimic… Mi-a fost teamă că nu mai vii… 

            - Vai de mine! Cum poţi gândi aşa, iubito? Hai să mergem! Suntem deja în întârziere şi nu-i frumos. Gazdele 

noastre din această noapte s-au străduit să fie totul minunat… 

            - Dar spune-mi acum, în ultimul ceas, te rog! Spune-mi unde mergem! 

            În loc de răspuns Cristian o sărută şi o ajută să-şi ia haina şi fularul, grăbind-o şi dojenind-o copilăreşte cu 

mângâieri. Plecară cu acelaşi taximetru pe care-l folosise Cristian la sosire. „Poftim! Trebuie să plătească şi 

staţionarea… Dacă ştiam nu mai zăboveam atâta cu gândurile mele de copil alintat”, se dojenea fata în gând. Coborâră 

în faţa unui bloc, la a doua scară. Fata nu avea de unde să ştie că el locuieşte acolo. Intrară şi se opriră în faţa unei uşi 

din spatele căreia se auzea muzică şi multe voci de femei şi bărbaţi, dar nu se înţelegea nimic din ce se vorbea. El 

acoperi subtil plăcuţa prinsă pe uşă cu numele locatarului, ca şi când nu ajungea la soneria pe care a acţionat-o lung, fără 

întrerupere. Când uşa se deschise larg la perete nu se mai auzi nicio voce şi se făcu întuneric în acel apartament. Doar 

acordurile unei melodii de dans pătrundeau până pe hol şi câteva sclipiri ritmice ale beculeţelor dintr-un pom de Crăciun 

fixat undeva, în sufragerie. Cristian o prinse strâns pe Adriana de mână şi destul de greu reuşi să o treacă peste pragul 

uşii. Ea se înfricoşase subit.  

            După numai un pas făcut în interiorul holului de la intrare, lumina se aprinse brusc şi, odată cu ea, mai multe 

voci începură să intoneze puternic, „Mulţi ani trăiască”! Adriana se opri speriată, clipi rapid de câteva ori şi privi 

buimăcită la oamenii care cântau cu mare însufleţire şi se apropiau împingându-se pentru a-i îmbrăţişa. Credea că 

visează, că nu este real ceea ce vedea cu ochii. Nu-i venea să creadă şi nu ştia cum să reacţioneze. În acea lumină îşi 

recunoscu părinţii, apoi îl descoperi pe fratele ei şi pe preşedintele tribunalului. Simţi cum i se-nmoaie picioarele şi se 

răzimă de băiat mută de uimire. Nu reuşi să articuleze vreun sunet, nici să salute ori să răspundă la uralele cu care erau 

primiţi. 

            Cristian o ţinea de braţ, protector, zâmbindu-i cu ochii aproape în lacrimi. Era şi el emoţionat şi fericit. După trei 

rânduri de urale ridică mâna rugător şi toată acea adunare a tăcu la acel semnal. Cineva opri şi muzica. Toate privirile 

erau aţintite asupra lor. 
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            - Dragi părinţi, dragi invitaţi, cu permisiunea voastră, v-o prezint pe Adriana. Ea este prietena mea pe care o 

iubesc şi pe care aici, în faţa tuturor, o rog să spună DA, la cererea mea în căsătorie! 

            Ar fi dorit să mai spună ceva. Simţea că ar mai trebui, dar nu-şi mai găsi cuvintele şi gâtul i se uscă subit. Înghiţi 

în sec de vreo două ori, deschise gura să vorbească, dar înţelese că efortul său ar fi fost zadarnic. Uralele şi aplauzele nu 

conteneau. Adriana, intenţionând să-i răspundă după ce-şi reveni din marea surpriză, încercă să se apropie de el şi să-i 

strige la ureche ”da”! Zadarnic. Toată lumea dorea să-i îmbrăţişeze, să-i sărute şi să le facă urări în nume personal. 

Fiecare avea ceva de spus. Vorbele lor erau sincere şi frumoase, erau spuse cu dragă inimă, din suflet. 

            Au fost şi lacrimi. Din partea părinţilor. Dar lacrimi de bucurie. Tatăl băiatului, printre altele, i-a atenţionat cu 

blândeţe: 

            - Aveţi mare grijă, copiii mei dragi! Căsătorindu-vă să nu credeţi că s-a terminat cu greutăţile. Dragostea nu ţine 

şi de foame… Labirintul vieţii fiecărui om este lung şi tare întortocheat. Acum sunteţi împreună şi veţi fi binecuvântaţi 

să vă iubiţi până ce numai moartea vă va despărţi. Vă va fi mai uşor în doi, dar sunt şi multe capcane, încercări şi tot 

felul de ispite care să vă rătăcească, să vă împingă în labirintul întunecat. Să nu părăsiţi partea luminoasă a lui, copii! 

Fiţi binecuvântaţi!   

            Se făcuse linişte deplină. Nu vorbea nimeni. Toţi cei prezenţi erau impresionaţi. Ascultau atenţi de parcă acele 

cuvinte erau adresate tuturor. Fiecare medita în gând asupra înţelesului celor spuse şi, după ultima expresie, nimeni nu a 

rupt tăcerea timp de câteva secunde lungi. Apoi toată lumea a aplaudat…  

            Adriana şi Cristian se ştergeau la ochi pe ascuns. Nu doreau să fie văzuţi că au emoţii ori slăbiciuni. S-au putut 

săruta abia după binecuvântarea dată şi atunci, la ureche, el a întrebat-o: 

            - Mergem împreună prin labirintul vieţii fără să ne rătăcim? 

            - Vom fi numai împreună până ce moartea ne va despărţi! îi răspunse Adriana îmbrăţişându-l strâns, cu toată 

puterea ce-o avea în braţe. 

             Gestul a fost observat şi a generat alte felicitări şi urări  tocmai în momentul în care se anunţau ultimele secunde 

ale anului. S-au desfăcut repede sticlele de şampanie şi s-a turnat în pahare. Toată prezenţa s-a ridicat de pe scaune cu 

paharele în mână.  

Adriana şi Cristian intrară împreună în noul an ţinându-se de mână, stăpânindu-şi greu lacrimile de fericire, înconjuraţi 

de cei iubiţi de ei cu toată dragostea şi prietenia…       

SFÂRŞIT 

 

Floare de colţ 

                                                                                           Moto: 

 

Deci iarăşi le-a vorbit Iisus zicând: Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea 

lumina vieţii. 

Ioan, 8:12 

 
Orbecăind, am rătăcit neştiutor pe cărările pline de neprevăzut, rănindu-mi picioarele prin rugi şi bolovănişuri, plângând în arşiţă 

ori în colţuri de stânci pustiite. Mi-am spălat durerea în tulburea apă de lac ori de râu, în stropii de ploaie pe care-i priveam 

îndelung cum lunecă-n tremurul firavelor frunze sau fire de iarbă, fără să-mi fi văzut vreodată chipul ori culoarea ochilor. 

Ajuns undeva, fără să ştiu unde sunt, cu trupul vlăguit şi cu sufletul adânc sfârtecat, mi-am ridicat privirea spre ceruri şi am văzut 

soarele urmărindu-mi atent rătăcirea. Am privit îndelung, de jur împrejur, să înţeleg şi m-am văzut singur.  

- Unde mă aflu, Doamne? Care izvor îmi va răcori fruntea-mi înfierbântată de gânduri? Ce fulger ori limbă de foc mă va lumina să 

pot înţelege ce se-ntâmplă cu mine? 

Nu m-am speriat. De câte ori privisem în jur şi nu văzusem? De câte ori ascultasem şi nu auzisem? Acum urechile mele ascultau şi 

auzeau, ochii mei priveau si vedeau... Rămas nemişcat, cu tâmplele-n palmele ce nu receptau pulsul, am auzit cum se ridică seva 

prin vase-mpletite până la ultimul ram şi am observat, uimit de constatarea neaşteptată, creşterea uniformă, continuă, a pomilor şi 

plantelor de tot felul. Pulsa viaţă în jurul meu şi, cuprins de disperată tristeţe, simţeam că în mine se naşte o stare nouă, 

necunoscută până acum: Uimirea!  

Un anume ceva, în subconştient, mă îmboldea să acţionez în consecinţă. Cineva îmi vorbea şi nu ştiam cine. Eram chemat şi nu 

desluşeam chemarea. Se lumina ceva în mine şi, brusc, am înţeles! 

Întorcând capul încet, mi-am fixat hotărât privirea-mi tulbure pe discul de foc, rugându-l să-mi trimită o rază şi, mai înainte de a 

înţelege ceva, am primit Lumina, o lumină puternică, înmănuncheată în steluţe cu petale albe şi roz ce acopereau pământul. Cireşi 

şi nuferi, caişi şi magnolii, se culcau pe ţărâna de sub picioare învăluind-o cu Lumină. Drumul de ţară se destrăma şi mă-ndemna să 

urc serpentinele străjuite de verdele crud izvorât din coroane înalte, părând să coboare din albastrul senin al înălţimilor… 

Iar eu am alergat desculţ să-mbrăţişez izvorul ce mă-ntâmpina cu mirosul pur al florii de colţ. 
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Oana Orlea: „Nici un punct de reper. Totul 

a fost fărâmat, strivit” 

 

Iniţiativele ei se individualizează când, într-un moment de teribilism şi revoltă, reuşeşte să tragă… cu praştia taman în maşina lui 

Petru Groza. Episodul este evaluat retrospectiv cu luciditate de persoana matură: „N-aveam simţul primejdiei. Eram absolut 

nebună – gesturi copilăreşti.” „Atentatul politic” atrage repercusiuni asupra mamei, dar şi propria încarcerare la vârsta de 16 ani. 

Deşi condamnată la 4 ani de detenţie, va fi eliberată după 2 ani şi 11 luni, în 1954, ca urmare a refuzului lui George Enescu de-a 

reveni în ţară atâta vreme cât nepoata lui se află în captivitate. Itinerarul carceral al tinerei demarează cu Rahova, succedat ulterior 

de Văcăreşti, Jilava, Ghencea, colonia de muncă Pipera, Târgşor, Mislea, Ploieşti, din nou Jilava, o închisoare a cărei locaţie nu o 

poate reconstitui din memorie, iar Rahova, Malmaison (unde face o tentativă suicidală din pricina regimului de detenţie), Interne. 

„Timp de 2 ani şi 11 luni, m-am foit prin ţară, de la o puşcărie la alta, de treisprezece ori”, mărturiseşte insurgenta. Nici în celulă 

temperamentul ei justiţiar nu poate fi îngenuncheat, cu atât mai mult cu cât la Mislea se găseşte o vreme la Secretul mare, carceră 

rezervată înaltelor doamne din vechea aristocraţie interbelică, soţiilor şi fiicelor de demnitari sau oameni politici, aflate aici din 

cauza numelui lor sau pentru „crima” de-a fi citit un autor interzis ori o carte străină. Îşi ameninţă torţionarul, pe locotenentul 

Georgescu, că va sta în locul ei odată cu venirea americanilor sau intervine, apostrofându-l, când acesta proliferează injurii la 

adresa  soţiei mareşalului Antonescu, Maria, ajunsă într-o stare deplorabilă, aproape de inaniţie: „Cum vă permiteţi să spuneţi asta 

unei femei bătrâne?”. Intervenţia se soldează cu prelungirea cu încă două luni a detenţiei. Dosarul „nesănătos” nu-i permite să aibă 

parte decât de munci necalificate, modeste, sezoniere şi nu-i dă posibilitatea să-şi continue studiile: lucrează ca sudor pe un şantier 

bucureştean, este apoi taxatoare la IRTA, şamponeuză la coaforul 113, „Higiena”, din Bucureşti. În 1960 este închisă din nou, timp 

de două luni, ca suspectă într-un jaf asupra Băncii Naţionale, vinovăţia fiind sugerată de posesia permisului de motocicletă.  

Oana Orlea debutează totuşi, în 1968, cu volumul de proză scurtă Calul de duminică (Bucureşti, EPL, col. „Luceafărul”), urmat în 

1970 de unul de povestiri Numele cu care strigi (Iaşi, Ed. Junimea). Anterior exilului, mai publică în ţară: Ţestoasa portocalie 

(EPL, 1969), Pietre la ţărm (Ed. Cartea Românească, 1972), Competiţia (Ed. Cartea Românească, 1974), Cerc de dragoste (Ed. 

Cartea Românească, 1977), Un bărbat în rândul lumii (Ed. Cartea Românească, 1980). Cetăţean francez din 1989 Oana Orlea 

editează aici Un Sosie en cavale, Paris, Éditions du Seuil, 1986. (În limba română: Perimetrul 0), ediţie revizuită de autoare, trad. 

din limba franceză de Ioana Triculescu, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 1991), Le Pourvoyeur, ediţie de autor, Compiègne, 

2000. (În limba română: Alexandra iubirilor, roman, traducere de Elena-Brânduşa Steiciuc, Bucureşti, Ed. Compania, 2005). Cel 

mai bine receptat de critica literară este Les Anées volées – dans le Goulag roumain à seize ans (Éditions du Seuil, 1991), amplu 

interviu luat Oanei Orlea de regretata poetă şi jurnalistă Mariana Marin şi editat anterior, în acelaşi an, în limba română (Cartea 

Românească), cu titlul Ia-ţi boarfele şi mişcă! Radiografiind universul tematic al cărţii Sanda Stolojan evidenţiază faptul că: 

„rareori răul insidios al totalitarismului în varianta sa românească va fi fost demascat cu atâta forţă şi originalitate.” Deşi 

fragmente din recentul tom (Întâlniri pe muchie de cuţit, Bucureşti, Leda, 2011, trad.: Elena Bulai) apar încă din 2004 în 

„România literară” şi acesta este tipărit mai întâi în franceză, în 2007, la Editura Gallimard (Rencontres sur le fil du rasoir). Titlul 

anticipează conţinutul volumului, cele 47 de povestiri ale acestuia aflându-se permanent sub spectrul unei săbii a lui Damocles, 

tutelat de angoase, aprehensiuni mortuare, spaţii-capcană, torţionari, într-un melanj în care biograficul şi ficţionalul fuzionează, 

uneori deconcertant. Mediile subterane, kafkiene sunt dublate de cele aparent protejate, de tipul cabanei sau castelului. Bucolicul 

cu iz mioritic se întrepătrunde cu spaţiile cosmopolite, circumscrise şi ele deriziunii sau trişeriei. La fel ca în cazul lui J.P. Sartre 

(Huis Clos) sau Paul Goma (Uşa noastră cea de toate zilele) personajele simt acut sindromul excluziunii, al repudierii, prin 

încarcerări simbolice sau bariere impasabile (poarta, uşa, cocioaba) care le sistează tentativele de evaziune. 

Prefaţa (fără nume) constituie o incursiune în poetica lecturii, văzută ca un analgezic al unui mediu supus cenzurii, pledând 

nostalgic, prin intermediul fabulei cu vulpea şi strugurii (ne)acri, pentru citirea empatică, singura aptă să transfigureze (basmic) 

conştiinţe. Cu un uşor ton didacticist prozatoarea îşi biciuieşte tentativele de tergiversare, de lene scripturală, amintindu-şi 

melancolică perioada de fertilitate creativă din trecut, când slalomul printre cenzori/cenzură funcţiona ca un afrodiziac al scrisului:  

Bratislava 

 

Oana Orlea este pseudonimul literar al Ioanei-Maria Cantacuzino, scriitoare 

de origine română care, în anul 1980, solicită azil politic în Franţa din prici-

na regimului comunist. Fiică a aviatorului de elită Constantin (Bâzu) Canta-

cuzino şi a Ancăi Diamandy Cantacuzino, nepoată prin alianţă a compozito-

rului George Enescu, rebelă, idealistă, neputând suporta injusteţea unui 

sistem opresiv, liceanca se va afilia unui grup subversiv, de juni temerari, 

care redactează şi difuzează manifeste anticomuniste scrise de mână.   
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„Felul în care ne vânau cenzorii era pesemne motivul forţei ce sălăşluia în noi şi ne făcea să credem, nestrămutat, într-

o misiune cu care fusesem învestiţi”. Finalul prefeţei denunţă o bulversarea a tripticului autor-narator-personaj, în bună 

tradiţie postmodernă: „Cât despre autor, discret şi retras, el se strecoară în subconştientul meu şi îmi dă cu tifla”.  

Prima întâlnire se derulează într-un spaţiu de tranziţie, gara, ceea ce angrenează iminenţa plecării. Asistăm la o 

taxonomie a gardienelor în care prezenţa coşurilor pe faţă este garantul cruzimii superlative. Plecarea protagonistei 

coincide şi cu despărţirea de bărbatul iubit, rămas „singur pe peron, cu cătuşe, între două femei în uniformă”. La fel ca 

în alegoria filozofică a lui Ştefan Zeletin, Din ţara măgarilor, deşi nenumit, se întrevede facil profilul etnic al 

României: „Prin geam priveam cum defilează peisajele unei ţări al cărei nume nu-l voi mai putea pronunţa niciodată”.   

Un element redundant în economia volumului îl constituie prezenţa mutărilor şi ele survin concomitent cu schimbarea 

bărbaţilor din viaţa eroinei. A doua întâlnire se converteşte într-un lanţ de stranietăţi, astfel încât limita dintre fantazare 

şi veridic este destul de labilă. Visul cu colivia mică, „nu prea curată, cu barele mâncate de rugină”, dar cu „o cheie 

nou-nouţă” prefigurează locuinţa găsită printr-un anunţ salvator, lăsat în cutia de scrisori de către un bărbat misterios. În 

fotografia fostului soţ răposat, singura rămasă de la ultima celebrare a căsătoriei lor, agentul imobiliar identifică un 

angajat neobedient. După instalarea în noua casă descoperă în grădină şi colivia visată.  

Unele naraţiuni capătă accente alegorice. Galeria umană este vastă, fiind recrutate personaje din toate categoriile 

sociale: dresori, mineri, păstori, actori, muzicieni, vânzători, pescari, alpinişti etc. Majoritatea prozelor sunt tutelate de 

prezenţe masculine, reflectate chiar in absentia, într-o agendă deloc pauperă, de Dona Juana: iubiri trecute sau prezente, 

aventuri sau amoruri mari, tineri sau vârstnici, herculeeni şi muribundali, călăi ori victime ale protagonistei care nu e 

deloc parcimonioasă în gestionarea carnală a nurilor.  

 Privirea în oglindă, confruntarea cu alteritatea, dedublarea obiectivată, interşanjabilitatea identitate-ipseitate creează 

eroinei crochiuri deseori opozitive, maniheice: jună/în etate, comprehensivă/ plină de cruzime, idealistă/cinică etc. Nici 

fauna nu e restrictivă: câini, maimuţe, lei, pantere, foci, pisici, şobolani, arici, crocodili, oi, ponei, cai, tauri, zburătoare 

(canari, colibri, papagali, porumbei, vrăbii, pescăruşi). A şaptea întâlnire, în jurul izvorului ia forma unei prezentări 

metaforice a comunismului, fiind relevat cenuşiul existenţei, arhitectura uniformizantă, precaritatea construcţiilor, lanţul 

de demolări, alături de rememorarea vestigiilor trecute şi a degenerării umane, vizibile în cazul progeniturilor omului-

nou. Vacuumul imobiliar, des-centrarea, pierderea principiilor conturează un spaţiu diluvian sufletesc: „Nici un punct de 

reper. Totul a fost fărâmat, strivit. Locuitorii fostului oraş, cei care nu s-au sinucis, sunt ei încă într-adevăr în picioare 

sau se târăsc în patru labe? Poate merg şi în patru labe, deşi mă cred în picioare”.  

Sugestiile mortuare sunt prezente la tot pasul fie prin „profesionişti” (călăul, ucigaşul), fie prin evenimente sepulcrale, 

indici ai pulverizării întregului: decesul soţului, înecul unui patinator, bărbatul aflat în stare muribundală, otrăvirea 

hambarului etc. Oana Orlea nu eludează episoadele hedoniste, portretizându-le succint şi franc. Memorabilă este A 

douăzecea întâlnire, disperarea călăului. Locaţia – carcerală („magazia”) este turmentată de lamentaţiile gâdelui că nu 

e suficient de rapid în execuţii. Aflată în aşteptarea execuţiei, condamnata este invitată la un troc grotesc: călăul va 

mima maladia în ziua sentinţei, ca fata să aibă parte de un coleg mai eficient în ucideri, dacă prizoniera-i cedează carnal, 

de bună voie. Ezitările iniţiale sunt urmate de o acuplare satisfăcătoare: „Orgasmul se produce prin surprindere. Juisez 

sub apăsarea unui călău, pe o pătură jegoasă, într-o magazie din care nu voi ieşi decât pentru a fi executată.” 

 Personajele sunt atipice, tributare suprarealismului, absurdului: dresorul de îngeri, mama care-şi narcotizează bebeluşul 

cu alcool, bătrâna care face pe toreadorul în faţa unei asistenţe ce-i încurajează nebunia, comerciantul de statui de ponei, 

femeia căsătorită de 50 de ani care are drept rivali şi cenzori erotici struţii, casa blestemată, diabolică, ce-i absoarbe 

energiile şi atrage/alungă iubiţii, piticul din grădină care-i povesteşte/inventează trecutul lor amoros etc. Indici ai 

captivităţii sau nonacceptării sunt prezenţi permanent: castelul în ruină care-şi baricadează subit porţile şi ferestrele 

nemailăsând-o să treacă, un „drum fără ieşire” din subterana plină de deţinuţi în care a intrat în urma unui accident 

rutier, uşa blocată din bordeiul în care-a fost aruncată în jocul absurd al căutării unui frate ce nu există, covorul 

mişcător, pădurea dinamitată, urmăritorul din tunel, gara din provincie cu ziduri pline de semne cabalistice şi o bancă 

interzisă pe care, dacă te aşezi, eşti înjunghiat etc. Chiar dacă orizonturile par a se deschide (piaţa mare, plaja, pădurea, 

livada părăsită, muntele) ele sunt redevabile funebrului, im-posibilului.  

Notele definitorii ale Oanei Orlea în volumul Întâlniri pe muchie de cuţit sunt reverberaţiile mnemotehnice, polifonia, 

locaţiile ancestrale, proletare sau aristocratice, descrierea fără pudibonderie a episoadelor erotice, constanţa prezenţelor 

masculine, mai efeminate ori puternic virilizate, încărcătura pasională a fabulelor, toate aflându-se sub pecetea 

absurdului, a îngrădirilor şi expectanţelor amputate. Obsesia vidului („De partea cealaltă nu există nimic, absolut 

nimic”), tentaţia descoperirii acelui parti pris de choses, permutarea şocantă a polilor dintre aparenţe şi realitate, 

situaţiile bizare, atipice, finalurile deschise sau neaşteptate oferă supleţe şi suspans textelor, relevând o prozatoare de 

substanţă, care ştie a-şi ademeni lectorii.  
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PAŞTELE DE FOC DE LA COSTEŞTI 
 
Sărbătorile de Paşti vin întotdeauna cu bucurie pentru oameni, dar o 

întâmplare nemaiauzită a făcut să fie  un Paşte de foc. Mi-a amintit-o un 

prieten  din adolescenţă, care zilele trecute m-a sunat la telefon.  Refugiat 

cu părinţii din Basarabia în comuna mea natală, mi-a povestit câte ceva 

din primele impresii despre oamenii Ţigăneştiului de Teleorman în 

mijlocul cărora poposiseră în preajma sfintelor Paşti. A fost impresionat 

de felul cum oamenii trăiau adânc o întâmplare cutremurătoare, chiar 

dacă trecuse mai mult de zece ani şi nici nu se întâmplase în satul nostru, 

ci la ceva distanţă, în comuna Costeşti din judetul vecin, Argeş. Imediat 

mi-am amintit, că în vara trecută şi eu auzisem un ecou al acestei 

îmtâmplări dăinuind peste două generaţii.  Era un blestem al unei bărâne 

aruncat cu năduf vecinului de după gard cu care se afla în vrăşmăşie: 

"Dea Domnu` să trăieşti ca popa din Costeşti". Astfel au reînviat  

povestirile auzite în copilărie despre acea  terifiantă întâmplare. In 1930 

ziarele vuiau anunţând  o ştire  care avea să  îngrozească nu numai 

România, ci  întreaga omenire. În ziua de 18 aprilie a ars biserica  din 

comuna Costeşti împreună cu 118  suflete dintre care 100 erau copii. În  

acea zi, Vinerea Mare, peste sat se lăsase amurgul calm, fără să 

prevestească nimic rău. Viaţa pulsa în liniştea acestui senin al înserării de 

primavara.  
CANADA 

Suflarea satului, cu mic cu mare, după obiceiul străbun, cu haine noi, se pregătea să meargă la biserică, n-aveau cum să-

si închipuie că în curând vor fi zguduiţi din temelii. Copiii, în mână cu o lumânare îmbrăcată în flori, păşeau cuviincios 

spre biserică, făra să-şi închipuie că aceşti paşii ii duc spre o moarte cumplită. Păşeau cu sufletul plin de bucurie că vor 

cânta Prohodul Domnului.  

 
 

 

Biserica din satul vecin, asemănătoare cu cea din Costeşti 
 

Biserica era mică şi veche de peste 200 de ani, construită 

din lemn, cu o intrare joasă, pentru care trebuia să te 

apleci ca să pătrunzi înăuntru şi cu uşă deschizându-se 

spre interior. În biserică, neputând încăpea toţi oamenii, au 

intrat numai copiii, înghesuindu-se cum au putut, iar cei 

mari au stat afara, cât mai aproape de biserică pentru a 

asculta Prohodul. Lumina  nu putea pătrunde prin micuţele 

ochiuri de geam zăbrelite şi singura sursă de lumină era 

cea venită de la  lumânari.  O lumanare şi-a întins flacăra 

până la o coroană de celuloid. Ddascălul a stins-o cu  
 

palmele, dar o scânteie a urcat în pod şi în scurt timp, limbi de foc se înălţau uriaşe deasupra bisericii văzute şi de  la 10 

kilometri distanţă. A început un vacarm greu de închipuit în care ţipetele disperării erau înfiorătoare. La uşă s-a creat  

busculadă, copiii n-au mai putut ieşi, iar părinţii de afară, în marea lor disperare, bulucindu-se  unii peste alţii, au blocat 

ieşirea. Au urmat scene apocaliptice. Părea că Iadul a coborât pe pământ. Văzduhul s-a umplut de  ţipetele de groază  ale 

părinţilor înnebuniţi de spaimă şi ale copiilor chemându-şi părinţii să-i salveze. Au rămas acolo înecându-se de fum,  

zbătându-se şi  răcnind de durerea cărnii care sfârâia arzând. Vacarmul parcă a durat o veşnicie, dar în curând ţipetele 

copiilor au încetat, doar trupurile încă mai continuau să se zvârcolească în spasme. Mirosul de carne de om arsă a 

început să se răspândească pe mai mulţi kilometri. Într-o jumătate de oră focul mistuise totul. Când au venit peste doua 

ore pompierii din Piteşti au găsit un morman de corpuri încolăcite unele peste altele, care încă mai fierbeau în mistuirea 

jarului. Un singur tânăr a putut pătrunde înăuntru şi a povestit apoi grozăvia pe care a văzut-o, dar după două luni a 

murit şi el din cauza arsurilor. A descris imagini terifiante, copiii în chinurile flăcărilor,  preotul încă viu,  în picioare 

cuprins de flăcări strigând: "Doamne, Tu ai murit pe cruce, eu mor pe altarul Tau". În dimineaţa următoare, la câteva ore 

după foc, preotul Dumitru Vişinescu, a fost găsit carbonizat. Sub braţele lui se afla unul dintre fiii săi, de 11 ani, pe care 

încercase să-l salveze din flăcări. Ca printr-o minune, Sfânta Evanghelie a fost descoperită întreagă, sub preot, fiind 

afumată doar pe margini. Preotul acesta L-a slujit pe Dumnezeu până în ultima clipă. Acum, Evanghelia se află la 

Muzeul Naţional.  
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Copiii carbonizaţi, scoşi din cenuşă, au fost întinşi în curtea bisericii  pe două rânduri la căpătâi cu părinţii lor, adevărate 

monumente ale durerii. 

Din presa vremii care ne-a lăsat mai multe mărturii, redau un scurt citat: "O femeie îşi pierduse toţi cei cinci copii ai săi. 

Aliniase cadavrele pe iarbă, în ordinea vârstei. Iaca pe Ancuţa, spunea ea, asta e Mărioara, el e Nicolae. Ancuţa nu avea 

cap, o bucată din şira spinării ieşea din gulerul bluzei. Marioara avea numai craniul. Nicolae avea ţeasta capului spartă, 

fără creier. Şi femeia se silea, în halucinaţia ei, să dovedească cu fotografiile aduse de acasă că aceia şi nu alţii sunt 

copiii ei".  

Înmormântarea a avut loc în a doua zi de Paşti şi a fost susţinută financiar de autorităţi 

Multe zile au răsunat strigatele de jale  ale întregului  sat rămas fără copii, până când treptat oamenii s-au istovit 

plângând. S-a aşternut apoi o tăcere grea, apăsătoare şi orice activitate a încetat. Timp de mulţi ani, la Costeşti, horele 

satului sau cele tradiţionale în duminica Paştelui, nunţile sau alte petreceri s-au ţinut în satele vecine. 

E lesne de înţeles că această tragedie din Costeşti a făcut înconjurul pământului. Au venit ajutoare din toată ţara şi din 

întreaga lume. Regina Maria şi principele Mihai au venit la înmormântarea celor dispăruţi.  

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca în fiecare luni după Paşti să se facă pomenirea celor arşi în 

biserica din Costeşti. 

Pe locul tragediei  s-a ridicat imediat o capelă, iar în 2003 s-a construit o biserică mică din piatră, iar locul unde a fost 

biserica de lemn este împrejmuit cu un gărduleţ. Dupa cinci ani oamenii aveau o biserica nouă şi încăpătoare. 

Astăzi sunt din ce în ce mai puţini oamenii care-şi mai amintesc această tragedie. Ar fi un mare păcat să lăsăm să cadă 

sub peceţile uitării această întâmplare care a atins fibra cea mai sensibilă din străfundul inimilor omeneşti,  motiv pentru 

care am aşternut  cu emoţie aceste rânduri.  

Închinându-le şi lor un gând, ne vom petrece Sfintele Sărbători ca în toţi anii  în pace şi liniste, rugându-ne ca Cel de 

Sus să ne fereasca  de urgii care pot veni şi din senin şi trimiţând   o urare creştinească tuturor semenilor noştri: 

HRISTOS A ÎNVIAT! 
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Rue Gabrielle 107, 1180 Bruxelles 
Tel : +32 2 344 41 45 
Fax : +32 2 344 24 79 

www.crib.mae.ro  

COMUNICAT DE PRESĂ 

 
Galeria Plan B participă în premieră la cel mai important târg de 

artă contemporană din Belgia 
 

Spre difuzare imediată                                                                                                     Bruxelles, 9 aprilie 2012  

 

Cu sprijinul ICR Bruxelles, GALERIA PLAN B din Cluj  participă în premieră la cel mai mare târg internaţional de artă 

contemporană din Belgia. ART BRUSSELS se desfăşoară în perioada 19 - 22 aprilie şi reuneşte sub cupola celui mai 

mare spaţiu expoziţional din Bruxelles 182 galerii din întreaga lume. Vor expune peste 2000 de artişti recunsocuţi şi 

apreciaţi sau tinere talente. Galeria PLAN B va participa la categoria First call, alegerea fiind făcută ca urmare a unei 

selecţii riguroase a comitetului curatorial. 

 

Cei peste 30000 de vizitatori ai târgului vor putea admira lucrările artiştilor români expuşi la standul Galeriei PLAN B : 

Ioana Bătrânu, Belu-Simion Făinaru, Adrian Ghenie, Ciprian Mureşan, Navid Nuur, Miklos Onucşan şi Şerban 

Savu. În avanpremieră, puteţi descoperi o selecţie din operele artiştilor prezenţi la ediţia din acest an a târgului de artă 

contemporană aici. 

Deschisă în 2005 la inţiativa lui Mihai Pop şi Adrian Ghenie, Plan B a organizat pavilionul românesc la bienala de la 

Veneţia din 2007. In 2008 a deschis un spaţiu expoziţional permanent la Berlin, o premieră pentru o galerie românească 

în străinătate. In 2009, a fost unul dintre iniţiatorii proiectului Fabrica de Pensule din Cluj, un exemplu de reconvertire a 

unui fost spaţiu industrial în beneficiul artei contemporane. 

Cu o reputaţie de leader european în experimentarea celor mai îndrăzneţe forme de expresie artistică pe piaţa artei 

contemporane, ART BRUSSELS este locul de întâlnire a artiştilor consacraţi, care se bucură de o solidă reputaţie 

internaţională, dar şi a celor tineri, aflaţi la început de drum şi carieră. Alături de târgul de artă de la Köln, ART 

BRUSSELS este una dintre cele mai cunoscute manifestări internaţionale dedicate artelor vizuale din Europa. 

 

Sfârşit 

 

Informaţii suplimentare despre ediţia din acest an a ART BRUSSELS, galeriile participante şi programul târgului puteţi 

găsi la www.artbrussels.be sau pe pagina de facebook a ICR Bruxelles. 

Notă pentru ziarişti: informaţii suplimentare, fotografii sau cereri de interviu la ICR Bruxelles: crib@icr.ro. 

 

 

Romanian Cultural Institute - member of EUNIC in Brussels  

Phone: + 32 2 3444145 

Fax: + 32 2 3442479 

Email: crib@icr.ro 

www.crib.mae.ro 

 
 

http://www.plan-b.ro/
http://www.artbrussels.be/
http://www.artbrussels.be/en/~/media/Files/Documents/General%20Documents/Art-Brussels/Pressfiles/PressImages.pdf
http://www.artbrussels.be/
mailto:crib@icr.ro
http://www.eunic-brussels.eu/
http://us.mc1616.mail.yahoo.com/mc/compose?to=crib@icr.ro
http://www.crib.mae.ro/


 

99                      Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 3(5), Martie 2012 

 

 

La 7 aprilie 2012, Amza Pellea ar fi împlinit 81 de ani 

 

AMINTIRI DESPRE 

AMZA PELLEA UN ACTOR CELEBRU ŞI INEGALABIL 

 
Despre personalitatea şi activitatea celebrului actor de teatru şi film Amza Pellea, s-

au scris multe pagini dar nu destul de suficiente faţă de statura sa câştigată în cultura şi arta 
românească. 

Eu încerc în paginile de faţă să îmi aduc o mică contribuţie în cunoaşterea mai bună a inegalabilului actor român. 
Mă voi referi la Amza Pellea ca artist şi director al Teatrului Naţional din Craiova, roluri interpretate şi piese jucate, 

marea sa figură din filmele româneşti de la Decebal la Mihai Viteazul şi alte filme istorice şi politice şi sociale, celebritatea lui 
„nea Mărin” mereu pus pe şotii, cinstirea sa sub diferite forme, moartea prematură, înfiinţarea „Casei memoriale Amza 
Pellea” din Băileşti şi altele. 

Desigur că este puţin dar sunt pagini sincere şi respectuoase şi prieteneşti ce se adaugă la amintirea sa luminoasă, 
cuvinte încrustate în conştiinţa românilor. 
 

* 
*          * 

 

Amza Pellea este unul din marii actori ai scenei şi cinematografiei româneşti. Cei ce l-au cunoscut în perioada anilor 

'60-'80 nu-l vor uita niciodată, iar cei ce nu l-au cunoscut ar trebui să-l cunoască. Aceştia din urmă o pot face, prin 

vizionarea filmelor în care marele actor a interpretat roluri de seamă, din lecturarea cărţilor şi articolelor ce s-au scris 

despre ei, din povestirile altora care l-au văzut şi l-au auzit şi rândurile de faţă îşi propun, pentru toţi aceştia, să le aducă 

în memorie câteva aspecte din scurta sa viaţă încununată însă de o mare creaţie actoricească. 

Dar, să reamintim, mai întâi cine a fost şi va rămâne, Amza Pellea, actor de teatru şi film. 

S-a născut la 7 aprilie 1931, în oraşul Băileşti, din judeţul Dolj şi a decedat la 12 decembrie 1983 în Bucureşti răpit de o 

boală nemiloasă. 

A urmat cursurile primare în localitatea natală, Băileşti. A continuat studiile liceale la Colegiul Carol I din Craiova şi la 

şcoala Medie de Electrotehnică Craiova, pe care le-a terminal în anul 1950. 

S-a înscris la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, pe care l-a absolvit în anul 1956. 

Din anul 1957, este repartizat la Teatrul Naţional din Craiova, împreună cu alţi colegi: Silvia Popovici, Sanda Toma, 

Gh. Cozorici, Constantin Rauţchi, Dumitru Rucăreanu, Victor Rebengiuc, care au devenit mari actori ai scenei şi 

cinematografiei româneşti. Ei au fost însoţiţi de profesorul lor, Călin Florian, regizor de teatru şi împreună, în următorii 

ani au reuşit să ridice tot mai mult prestigiul teatrului craiovean. Aci a interpretat peste 30 de roluri importante cu înaltă 

ţinută artistică şi cu o densitate de modalităţi artistice: Jack în ”Bunbury” de Oscar Wilde, Hlebnikov din „O chestiune 

personală” de Al. Stein, Dodoloi din „Ultima generaţie" de Vasile Nitulescu, Farfuridi din „O scrisoare pierdută" de 

Ion Luca Caragiale etc. 

Între anii 1959 - 1961, a jucat pe scena Teatrului „Constantin Nottara", apoi la Teatrul de Comedie şi Teatrul Naţional 

din Bucureşti. 

Amza Pellea a interpretat o serie de roluri în filme pentru micul şi marele ecran, intrate în cinemateca de aur naţională... 

Astfel, aş cita rolurile interpretate de el în filmele: Tudor, Neamul Şoimăreştilor, Răscoala, Haiducii, Dacii, Camera 

Albă, Columna, Mihai Viteazul, Puterea şi adevărul, Atunci i-am condamnat pe toţi la moarte, Săgeata căpitanului Ion, 

Ora ş.a 

A interpretat magistral pe Mihai Viteazul în film şi pe Vlad Ţepeş din piesa lui Marin Sorescu, eroi de epopee 

naţională, pe care i-a trăit în transpunerea lor. 

Amza Pellea a fost şi profesor de teatru la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti. 

În anul 1973, odată cu inaugurarea noii clădiri a Teatrului Naţional din Craiova, a primit să îndeplinească funcţia de 

director al acestei prestigioase instituţii. 

A decedat la 12 decembrie 1983 şi este înmormântat la cimitirul Belu din Bucureşti 



 

100                      Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 3(5), Martie 2012 

 

Pentru cinstirea memoriei a fost înfiinţată Fundaţia Enciclopedică „Amza Pellea” din iniţiativa şi sub conducerea lui 

Ilarian Ştefănescu, un om de cultură şi un împătimit al lumii teatrale. 

Datorită iniţiativei sale, s-au organizat Zilele Amza Pellea, care intrând în tradiţie, în anul 2001, au ajuns la a treia 

ediţie. 

Astfel, în zilele 3-7 aprilie 2001 au avut loc o serie de manifestări prilejuite de împlinirea a 70 de ani de la naşterea 

marelui artist-cetăţean Amza Pellea. 

Organizatorul şi respectiv sufletul acestor manifestări a fost ing. Ilarian Ştefănescu, preşedintele Fundaţiei 

Enciclopedice „Amza Pellea” care a beneficiat şi de spijinul autorităţilor locale şi a altor instituţii iubitoare de teatru. 

Programul manifestărilor a debutat cu proiecţiile filmelor „Mihai Viteazul” şi „Dacii” ce au avut loc în sala 

cinematografului „Modern” şi a filmelor „Atunci i-am condamnat pe toţi la moarte" şi în sala „Marin Sorescu" a 

Teatrului Naţional din Craiova 

 

1. Dezvelirea unor plăci memoriale 
 

În ziua de 6 aprilie 2001 au avut loc trei activităţi importante: a fost dezvelită o placă memorială dedicată lui Amza 

Pellea, s-au desfăşurat lucrările simpozionului „Amza Pellea '70" şi a avut loc premiera spectacolului „Petrecere cu 

lăutari", un recital extraordinar dat de actorul şi cântăreţul Tudor Gheorghe. 

Fundaţia „Scrisul Românesc" din Craiova a luat iniţiative de a se realiza unele plăci memoriale pentru a cinsti memoria 

unor personalităţi legate de Craiova, a căror activitate s-a încrustat în istorie, cultură sau ştiinţa românească. 

Una dintre aceste plăci memoriale a fost făcută pentru Amza Pellea. În acelaşi timp însă, au fost realizate şi plăcile 

memoriale pentru actorii Remus Comăneanu, Artist al Poporului, Manu Nedeianu, Artist Emerit şi Madeleine 

Nedeianu, precum şi pentru scriitorul Eugen Constant, fost secretar literar al Teatrului Naţional din Craiova. 

La propunerea preşedintelui Fundaţiei Enciclopedice „Amza Pellea”, Ilarian Ştefănescu şi în înţelegere cu acesta, 
s-a stabilit ca aceste plăci să fie amplasate cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la naşterea marelui actor Amza 
Pellea. 
Aş menţiona faptul că în primele trei luni ale anului 2001, Fundaţia „Scrisul Românesc” a realizat plăci memoriale 
legate de trecerea prin Craiova a poetului naţional Mihai Eminescu şi existenţa Teatrului Teodorini, privind 
înfiinţarea Liceului „Elena Cuza" şi prezenţa lui Tudor Vladimirescu în casele Glogoveanu. 
 

     Întâlnire prietenească la redacţia revistei „Flacăra”: Victor Parhon, Petre Gigea, Adrian Păunescu, Amza Pellea 
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Amza Pellea întruchipând figura măreaţă a lui Mihai Viteazul în filmul cu acelaşi nume 
 

Solemnitatea dezvelirii acestor plăci comemorative a avut loc în prezenţa şi cu sprijinul organelor locale, respectiv a 

Primăriei şi a Consiliului municipal Craiova, cu participarea unor oameni de cultură, actori, ziarişti, cetăţeni ai oraşului. 

Dar să revin la ziua de 6 aprilie 2001; fiind a patra zi din cadrul manifestărilor denumite „Zilele Amza Pellea”. 

La orele zece dimineaţa, cu un autobuz pus la dispoziţie de Primăria municipiului Craiova, ne-am deplasat în str. 

Caracal nr. 30, aici unde actorul Amza Pellea a locuit o perioadă de timp, în casa în care se născuse şi crescuse soţia sa, 

Domnica. 

Au fost prezenţi la dezvelirea acestor plăci: Nicoleta Miulescu, secretar al Primăriei municipiului Craiova, prof. Florea 

Miu, din partea Comisiei de cultură şi artă a municipiului, Ilarian Ştefănescu, preşedinte al Fundaţiei Enciclopedice 

„Amza Pellea”, prof. Tudor Nedelcea, preşedinte executiv al Fundaţiei „Scrisul Românesc”, Nicolae A. Andrei, Petre 

Gigea şi Ilarie Hinoveanu, vicepreşedinţi ai Fundaţiei „Scrisul Românesc”,Gheorghe Dindere, prof. Alex. Firescu, 

secretar literar al Teatrului Naţional din Craiova, actorii Emil Boroghină (fost director al Teatrului Naţional din 

Craiova), Ilie Gheorghe, Vasile Cosma, Petre Iliescu-Anatin, Lucian Albanezu, graficianul Gabriel Bratu; prof. 

Alex. Stuparu, director al Casei de Cultură „Traian Demetrescu'', ziariştii Liliana Hinoveanu, Diana Nedelcu, 

Benone Dascălu, Gheorghe Mertescu, Crina Dobrişan, George Mitricof, Simona Lica, reprezentanţi ai Studioului 

de radio, de la televiziune, de la ziarele locale, cetăţeni ai oraşului. 

Primul popas pe care l-au făcut cei de mai sus a fost în strada Caracal nr. 30. 

Aci, s-a dezvelit placa de marmură închinată actorului Amza Pellea, pe care au fost încrustate cu litere aurii, cuvintele: 

„În această clădire a locuit actorul AMZA PELLEA (1931-1983), interpret de seamă a unor roluri memorabile în 

teatru şi film, fost director al Teatrului Naţional din Craiova”. 

Cu acest prilej au luat cuvântut Nicoleta Miulescu, Petre Gigea, Alexandru Firescu şi Ilarian Ştefănescu. 

În cuvântul său, Nicoleta Miulescu, secretar al Consiliului municipal Craiova, a evocat personalitatea actorului Amza 

Pellea, şi legătura sa sufletească cu oraşul în care şi-a făcut studiile liceale, a fost actor şi director al Teatrului Naţional 

din Craiova. El a rămas viu în conştiinţa craiovenilor, prin dăruirea sa faţă de artă şi public, fiind un adevărat artist 

cetăţean. 

A evocat apoi unele roluri interpretate de marele actor care au rămas în conştiinţa poporului român. 
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A adus mulţumiri Fundaţiei „Scrisul Românesc" şi Fundaţiei Enciclopedice „Amza Pellea”, pentru realizarea acestei 

acţiuni de cinstire a memoriei sale. 

Totodată, a dezvelit placa memorială amplasată pe peretele casei unde a locuit Amza Pellea. 

A luat apoi cuvântul Petre Gigea, vicepreşedinte al Fundaţiei „Scrisul Românesc" care a spus: 

Mâine, Amza Pellea, dacă ar fi trăit ar fi împlinit 70 de ani. Dar o moarte nedreaptă l-a luat în plenitudinea forţelor 

sale de creaţie... Probabil că, acolo în Paradis, Dumnezeu a avut nevoie şi de marea lui personalitate. 

Săvârşirea din viaţă a lui Amza Pellea a afectat mult teatrul şi publicul craiovean, laolaltă cu toţi oamenii acestei ţări. 

El face parte din acea categorie de oameni care ar trebui să nu moară niciodată. Acum, el însă, trăieşte mereu în 

mintea şi în inimile românilor şi pe măsură ce timpul trece, statuia lui de om şi actor va fi tot mai înaltă. 

Aş aduce acum, înaintea dumneavoastră cu prilejul acestei manifestări omagiale câteva din caracterizările ce i-au fost 

făcute în diferite ocazii. 

Amza Pellea era energic, era puternic ca un zeu. 

Amza Pellea are ochii mari de cerb pe care nu-i poate confisca nimeni. 

Nimeni, niciodată, nu îl va putea înlocui pe Amza Pellea în inima poporului român.                                                                     

El este o legendă, un mit, una dintre florile rare care au răsărit pe pământul românesc.                                                                        

El este unul din monumentele acestui popor. Este o comoară naţională.                                                                                                                               

El avea o înţelepciune care venea de departe din străbuni, o cinste şi o curăţenie morală fără nici o umbră. Era generos şi bun 

ca pâinea de la ţară, scăpărător de inteligenţă, plin de fantezie şi de farmec.                                                                         

Printre actori, Amza Pellea se prezintă cu un nimb special şi specific, suculent şi profund naţional.                                              

.Amza Pellea, un artist mistuit de nelinişti şi incertitudini, de o mare fineţe şi o mare nobleţe sufletească.                                          

Amza Pellea un prinţ al spiritului, o fiinţă de o delicateţe suavă.                                                                                                                 

Amza Pellea a fost un om de care fiecare dintre noi avea  nevoie.                                                                                                                        

Când ne gândim la marele dispărut Amza Pellea, noi îl vedem şi pe Mihai Viteazul şi pe Decebal şi pe „nea Mărin”.                                                                                                                                                                                                        

Acolo sus, undeva, Nea Mărin care ne-a bucurat de atâtea ori sufletul, ne priveşte cu grijă, cu sfială, pe noi cei de azi, care 

am cam uitat să râdem. El ne zâmbeşte pe sub mustaţa lui Amza Pellea şi ne salută din mers, din mersul lui spre infinit. Poate 

ne şi dojeneşte.                                                                                                                                                                                                   

Aş putea să redau în continuare sute şi sute de alte caracterizări care i s-au făcut, dar mă opresc aici.                                                        

L-am cunoscut îndeaproape, am fost prieteni apropiaţi, am scris despre el mai multe pagini şi voi mai scrie încă.                                       

Omagiul pe care îl aducem astăzi lui Amza Pellea la această placă memorială realizată de Fundaţia „Scrisul Românesc", ca 

şi altele ce se vor realiza în oraşul nostru, este unul de bună credinţă şi izvorât din dorinţa da a cinsti memoria înaintaşilor cu 

care ne mândrim. 

Ea se înscrie în cadrul „Zilelor Amza Pellea”, organizate de Fundaţia Enciclopedică „Amza Pellea”- purtătoare a numelui său; manifestare 
de prestigiu şi de suflet. 

În continuare, a luat cuvântul Ilarian Ştefănescu, preşedintele Fundaţiei Enciclopedice „Amza Pellea” evocând personalitatea 
marelui actor a spus: 

„M-am legat sufleteşte de marele actor, cred printr-un destin anume.Amza Pellea este un talent plurivalent, manifestându-

se cu egală vocaţie în teatru, în film sau televiziune. 

Prin directoratul său, aci, în Cetatea Banilor, el a marcat începutul epocii moderne a Teatrului Naţional din Craiova. 

El are o operă literară care nu este suficient studiată şi pusă în valoare. Am înţeles că domnul Alexandru Firescu are 

un studiu întocmit despre actorul Amza Pellea, intitulându-l, „Amza Pellea, un Creangă al Olteniei”. Salutăm din 

inimă această iniţiativă. În cadrul Festivalului care îi poartă numele, căutăm să eternizăm memoria marelui dispărut, 

acest festival având o continuitate, o permanenţă, care a intrat în tradiţie. Pe această linie se înscrie şi aceste „Zile 

Amza Pellea” care cuprind o serie de manifestări în oraşele Craiova şi Băileşti. 

Amza Pellea a murit nedrept în anul 1983 în apogeul creaţiei sale artistice. 

Ne propunem acum, continuând visul lui Amza Pellea, ca România să devină, prin forţa artistică şi organizatorică a 

Craiovei, un pol european şi mondial al creaţiei comice, prilej de destindere şi meditaţie într-o epocă dominate de 

conflicte, încordare, deznădejde şi violenţă. 

Această placă memorială este un semn de iubire şi de dragoste al nostru al oltenilor pentru marele Amza Pellea, care 

aminteşte că aci, o perioadă de timp el a locuit în această casă”. 

 

VA URMA…. 
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DETALIU CARTE                                                                       COMANDA CARTEA 

Asa cum sugereaza si titlul, Devino ceea ce esti reprezinta o colectie de scrieri ale lui Alan Watts care trateaza dilema celui ce se 

cauta pe sine, cautare pe care adeseori o facem sacrificandu-ne capacitatea de a ne vedea viata "exact asa cum este". Dupa cum 

scrie Alan Watts: 

Se spune ca cea mai inalta forma de intelepciune este detasarea, in sensul continut in cuvintele lui Chuang-Tzu,: "Omul perfect isi 

foloseste mintea precum o oglinda; nu se ataseaza de nimic; nu respinge nimic; percepe fara a pastra." Detasarea inseamna sa nu ai 

nici regrete legate de trecut, nici temeri legate de viitor; inseamna sa lasi viata sa isi urmeze cursul fara a incerca sa intervii in felul 

in care ea curge si se schimba, neincercand sa prelungesti momentele placute si nici sa grabesti trecerea celor neplacute. Asta 

inseamna sa te misti in pas cu viata, sa fii in perfect acord cu muzica ei schimbatoare, asta se intelege prin ceea ce numim 

Iluminarea. Pe scurt, inseamna detasarea atat de trecut, cat si de viitor si a trai in eternul Acum. 

Si asta pentru ca in realitate nici trecutul si nici viitorul nu au o existenta independenta de acest Acum; ele insele sunt doar niste 

iluzii. Viata exista doar in acest moment, iar in acest moment ea este infinita si eterna. Si asta intrucat momentul prezent este infinit 

de scurt; inainte sa-l putem masura el a trecut, dar cu toate acestea va persista pentru eternitate. Aceasta miscare si schimbare a fost 

numita de chinezi Tao, desi in realitate nu exista nici o miscare, intrucat momentul este singura realitate si nu exista nimic in afara 

de el in functie de care putem spune ca acesta se misca. De aceea putem spune despre moment ca este in acelasi timp in continua 

miscare si intr-un continuu repaus. 

Ce putem face pentru a fi in acord cu acest Tao? Un intelept a spus odata: cu cat vom incerca sa fim in acord cu Tao, cu atat ne 

vom indeparta de el. Doar ca nu avea pe de-a-ntregul dreptate. Lucrul curios e ca nu putem fi in dezacord cu Tao nici daca vrem; 

chiar daca gandurile pot fugi in trecut sau in viitor, ele nu pot evada din momentul prezent. Oricat de departe in trecut sau in viitor 

incearca sa scape, niciodata nu se pot separa de momentul actual, deoarece gandurile insele apartin prezentului; ele formeaza, la fel 

ca toate celelalte lucruri existente, miscarea continua a vietii care este Tao. 

Tu poti crede ca esti in dezacord cu viata si cu eternul Acum; dar nu poti fi, intrucat tu esti viata si existi Acum - altfel nu ai fi aici. 

Astfel, acest Tao infinit e ceva de care nici nu poti sa fugi, nici nu il poti prinde; nu e ceva de care te poti apropia sau departa; el 

este si tu esti el. Asadar, devino ceea ce esti. (Alan Watts) 

 

http://www.libraruliscusit.ro/vmag/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=411&mailid=42&subid=22503
http://www.libraruliscusit.ro/vmag/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=411&mailid=42&subid=22503


 

104                       Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 3(5), Martie 2012 

 

Descrierea bibliografica: 

Alan Watts, Devino ceea ce esti, Prefata de Mark Watts, Traducere din limba engleza: Mihai Popa-Radu, Editura Herald, Colectia 

Metanoia, Bucuresti, 2012, 160 p.                                  CUPRINS 

 
 

Prefata editorului 5 

Paradoxul negarii de sine 13 

Devino ceea ce esti 23 

Degetul si Luna 25 

Importanta 33 

Tao si Wu-Wei 35 

Atingerea diafana 43 

Pasari pe cer 45 

Mergand pe roata 53 

Limbajul experientei metafizice 55 

Intentii pozitive 73 

Zen 75 

Unul 83 

Exista un inconstient? 91 

 

Acel indepartat eveniment divin 98 

Parabola despre coada vacii 106 

Al doilea nemuritor 111 

Credinta si faptele in buddhism 118 

Maine nu vine niciodata 144 

Ce este Realitatea 147 

Nasterea Fiului divin 150 

 

 

Despre autor:  

Alan Watts s-a nascut in Londra, in anul 1915. Devine fascinat de Orient si incepe sa 

publice in Journal of the London Buddhist Lodge mai inainte de a scrie prima sa carte. Se 

muta la New York in 1938 si apoi la Chicago, unde va functiona ca preot timp de sase ani 
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Humpreys. Ulterior ii va cunoaste pe Joseph Campbell si pe compozitorul John Cage. Alan 

Watts a fost profund atasat de filosofiile indiene (in special Vedanta si buddhismul), precum 

si de gandirea taoista. Scrierile lui vorbesc in special despre buddhismul Zen. Devenit decan 

al Academy of Asian Studies din San Francisco, tine regulat conferinte si are emisiuni 

frecvente la radio. In anii ce vor urma, face numeroase calatorii in Japonia si Europa, unde 

sustine conferinte la cele mai importante universitati. Cu aceasta ocazie se intalneste cu C. 

G. Jung. In anii 1970, Alan Watts devine cel mai renumit interpret al gandirii orientale in 

Occident, atat prin cartile sale cat si prin numeroasele sale emisiuni tinute la radio si 

televiziune. Moare in 1973 dupa ce a lasat o opera vasta.  
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La sfinţirea unui templu, la o mare sărbătoare, 

Lumea a adus podoabe -  ea, bătrână, slabă, 

oarbă, 

Văduva Anastasia - şi-a făcut cu greu cărare, 

Şi în curtea lui de aur, a adus un fir de iarbă – 

 

Şi-i era aşa ruşine, că şi bruma ei de bine, 

De pe-o pajişte vecină cu bordeiul ei, furase – 

Să aducă - pentru boii, cei lăsaţi de fiecine 

Lângă templu - mângâiere, pentru câte duc pe 

oase - 

 

LUMEA DE AUR 
 

Pe frontonul de intrare în Biserică, tocmise 

Împăratul, să îi scrie, al lui nume, un fruntaş - 

Dar un Înger şterse toate cele-atât de scumpe zise, 

Şi-a cioplit: "Anastasia a plătit  acest lăcaş!" 

 

Şi-au văzut, miraţi, minunea, Împăratul, şi curtenii, 

Şi-au cătat-o pe bătrâna mult prea bună, şi prea 

oarbă – 

Căci un Rai întreg, de aur, n-are preţul, prin 

milenii, 

Cât o inimă, ce–n zdrenţe, îi aduce-un fir de 

iarbă… 
 
 

 

 
 



 

106                      Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 3(5), Martie 2012 

 

 

 

Primul vals... 
 

este o duminică, 

răsplată pentru toate absențele 

anotimpurilor. 

A întins șansele pe creștetul 

nostru, 

nu mai căutăm sens dimineții 
în clipe sterile, 

duioșie, fluturi, 

atârnați ca pietrele 

în pieptul unui vis nătâng. 

 

Primul vals, 

este o călătorie iubite, 

într-o lacrimă bolnavă de atâta 

așteptare... 

În marsupiul stejarului, prea 

înverzit,, 

ascultăm acorduri line, 

aici nu mai simțim aerul gri 

al secundelor... 

 

Iubitule, 

nu mai sunt singură, 

în pielea așteptării unui 

mâine... 

Primii pași de vals, 

se ridică deasupra 

incertitudinii. 

Plouă cu verde... 

Clarul luni este mugur… 
 

Îmi cad din ochi păsări  

   

 albe, verzi,  

 albastre...  

 ce nu-ți pot atinge nupțiala 

lumină...  

 Lângă culorile cărții,  

 cenușiul își ține ofrandele în 

mâini...  

 Trimiți aripi  

 tăiate de ghilotina   

 încercărilor sterile...  

   

 Între noi,  

 culorile se deșiră,  

 nu știi face diferența,  

 nu știi colora în ce culoare vrei.  

 Penelul e colțul buzei drepte,  

 pe un talger,  

 nu-i poți schimba drumul...  

 De ce ești orb,  

 iubite?  

 *  

 Se veștejesc   

Ai spus...  

   

 Ai spus că pe partea mea de cer,  

 ai desenat o floare albastră  

 și că i-ai împrumutat culoarea 

gândurilor mele!  

 dar nu e...e tăcere...  

 Desculță, pășesc nesigură prin 

iarbă,  

 nu ating tăcerea,  

 caut cu privirea cerul...cerul meu...  

 sub aripă văd cum se revarsă bătaia 

inimii...  

   

 Aș vrea,  

 să trec ca prin gând,  

 petalele ei să-mi fie tâmplă,  

 peste care să-ți treci căldura 

albastrului...  

 Iubite,  

 cerul meu are chip de iguană,  

 floarea ta,  

 împrumută verdele,  

 verdele gândurilor mele...  

 
 

Să vii în liniștea nopții! 
 

În partea ta de noapte, 

culorile se spală-n vin, 

și împing agale semne spre răsărit... 

Le aștept! 

Le aștept înainte de miezul nopții, 
când fereastra este întredeschisă 

spre albul din inima 

peste care mucegaiuri și-au întins 

tranșee, 

și când vei trece pervazul, 

te vei albi, 

alb vrăjitor, 

vei trece de voaluri și dantele, 

fără iluzii căzând în palme... 

 

Nu mai vreau ca mările, 

pe muchii de cuvânt să-și caute umbra! 

Nu mai vreau răsuflarea, 

lăcașuri sacre în urma unei destăinuiri... 

Iubite, 

O să las peste umărul tău să cadă, 

mușchii și lichenii zidului, 

brume și mucegaiuri, 

iar noi, 

vom atinge frunțile albite de ghiocei, 

(chiar dacă sunt amenințate de căderi) 

cu frunțile cele mai roșii ale merelor... 

* 

Semne nepământene, 

mi s-a lipit de trup... 

Vreau și eu cântecul aripilor! 

* 

Când adun cerneala din coaja merelor, 

știu,  

că sunt vie!... 
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. Liniştea iernii 

   

 Privirea-mi alunecă uşor pe 

liniştea aleii zugrăvită-n alb.  

 S-a-nserat şi e rece.  

 Peste multe tentative de a păşi, 

 frunzele stoarse de vlagă,  

 atârnă cu ochii închişi de 

ciochinii remuşcării… 

  Pe margini de drum, protector 

felinare ard.  

 Golul din mine creşte, creşte...  

 

 De-a lungul toamnei declamam 

versată teorii  

 despre monotonie, nisip...  

 Gura ardea... 

 Acum  

 în liniştea duioasă,  

 fulgii se aşează pe frunte, sâni, 

coapse... 

 -Eu îi pun nasul şi bujorii! strigă 

Călin…  

 Ochii lui negri încă păşesc 

primele pagini ale primăverii.  

 Paralel cu clinchetul de zurgălăi, 

liniştea pare resemnată.  

 O să fac un pas înapoi pe aleea 

îngustă, să culeg lăstari, 

să-i înclin în ce parte vreau,  

 să arăt nonacţiunii că iarna are 

suflet, arde şi ninge...  

 Sunt de neoprit!  

 Colinda pune zilei de mâine  

 masca,  

 mimând porţii egal între 

anotimpuri.  

   

 Peste reveria ultimei opriri,  

 înăuntrul din mine aprinde 

istovitor 

poarta liniştii iernii... 

  * 

Prin seva gorunului 

trece nisipul frunţii, 

preaplinul de nea al cuvântului. 

fulg alb… 

* 

Din iarnă 

rămâne doar suspinul… 

Sunetul liniştii mă veghează 

strivindu-mă... 

Candela arde… 
 

Crini  

   

 Odată  îmi era teamă de fulgii albi, pufoşi,  

 să nu-mi atingă faţa, buzele, 

 nu ştiam ce gânduri au, că poartă câmpul în 

palme … 

 Sângele urca în bujori, în privire - 

Evanghelia era sacră,  

 erai aşa aproape, vroiam să-mi dai sărutul, să 

mă conving că are culoarea macului,  

 dar ca într-un slow motion infinit, pierdusem 

pariul cu focul chemării…  

 Trecător, peste creştetul anilor,  

 visul a uitat să prindă rădăcini, ştia ce ştia… 

 Veni-va timpul ca pământul, ascuns între 

şoapte,  

 să se scurgă latent, mimând pofta de 

mărinimie… 

 Nu mai dau satisfacţie încrederii,  

 privesc chipul tău blând cum imploră în 

absida dimineţii… 

 Cobor hotărâtă, las strânsoarea pieptului gaj 

sorţii  pofta de împărtăşire evadează  

 să ştiţi şi voi că roşul îmi dă târcoale ca o 

haită flămândă...   

 Azi  eu şi cu tine- un oarecare-  am terminat 

de numărat cele o mie de clipe ce ne 

despărţeau, trăiri încolăcite, înfiorate, ca o 

primă atingere a fulgilor de nea, ne şoptesc 

poveşti…  

 Aşa de mult vreau să te sărut, încât buzele 

caută să-ţi atingă chipul,  

 lumina lunii intră ca o avalanşă pe geam, 

deschizând porţi,  

 totul în odaie se preschimbă-n crini oriunde 

privesc, în frunte, buze deschise ahotnic spre 

prea mult alb…  

În pământul scurs spre nicăieri, se prind 

rădăcini adânci,  îmi strânge pieptul,  

 şoaptele-ntre noi respiră sacadat,  

 crinii cresc, mai mult, mai mult,  

 se lipesc de cer,  iubire,  alb  

 ...  

 Zbor  

 între luceferi cu liniştea sub braţ,  

 caut cu privirea o margine de crin, 

 nu mai ştiu să găsesc resturi printre raze,  

 aud doar cum se scriu cuvintele, 

renegând visul sub care se întorc în somn 

fiori… 

   Numai eu şi macul flămând   

 mai stăm între pietre  la pândă… 
 

Ajung întrebările,  

   

 să măsoare totul... 

Sărutându-mi fruntea 

părintește, 

Dumnezeu m-a oprit... 

Nu mai întreb ce culoare sau 

gust are tihna cerului...  

 O să-i dau un design  

 încrustat în lentile de contact 

albastre,  

astfel n-o să mai fiu 

amenințată cu diferite 

abordări, 

va fi doar una limpede: 

Se deschide albastrul în 

palmă, 

când aduce răsăritul în 

poveste, 

 când fuioare torc trăiri în 

gheme colorate  

 țesând cel mai deosebit 

borangic, 

 când săgețile șoaptelor   

 îți deșiră simțurile în tablou 

și melodia lunii e stratificată 

între albul și roșul rugului... 

   

 Într-un final,  

 pe tâmpla copacului curățat 

de frunze uscate   

 atârn căpșuni și pot spune:  

 dragoste îți simt gustul!...  

 

* 

 

Tu nu poți face asta, 

nu poți să asculți 

când cu nepăsare strivești 

cântecul!... 

O fi altă abordare... 
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Entre 14 e 21 de Abril de 2012 terá lugar em Ponta Delgada a edição inaugural do Panazorean – Festival Internacional de 

Cinema / Migrações e Interculturalidade, organizado pela AIPA – Associação de Imigrantes dos Açores, em parceria com 

várias instituições portuguesas e internacionais. 

O cinema romeno será representado pela curta-metragem “Silent River” da realizadora romena Anca Miruna Lăzărescu, 

incluida na Competição Internacional. 

Ao convite dos organizadores, em representação do Instituto Cultural Romeno de Lisboa participará  o seu director, 

Doutor Virgil Mihaiu, que proferirá uma palestra sobre o cinema romeno actual.  

 

O objectivo principal desta primeira edição do festival é desenvolver um espaço privilegiado para o público em geral, 

artistas e investigadores, propício aos  encontros e debates sobre as migrações e interculturalidade.  

Para mais informações: http://www.panazorean.com/. 

 

"Apele tac" ("Silent River"): Nos anos 80, ao longo da cortina de ferro entre a Roménia do Ceausescu e a Jugoslavia, a maneira 

mais promissora de escapar para o oeste era a travessia do Danúbio.  

 

O filme gozou de grande successo no Festival Internacional Curtas Vila do Conde, onde foi distinguido com dois prémios: 

Prémio do Público "Mateus Rosé Sparkling" e Prémio da RTP 2 Onda Curta, constando na aquisição dos direitos de exibição 

para o programa Onda Curta, da RTP 2. 

 

 

Data e local da projecção: 
Quinta-feira, 19 de Abril, 17h30 

Teatro Micaelense  

 

 

 

Endereço: INSTITUTO CULTURAL 

ROMENO 

Rua Dr. António Cândido, nº 18, 

1050-076 Lisboa 

Tel.: 00351 21 353 70 60  

Fax: 00351 21 357 32 07 

e-mail: icrl.ref@mail.ptprime.pt  

              icrl.ref2@mail.ptprime.pt 

página web: http://www.icr.ro/lisboa/ 

 

Segue-nos 

TWITTER: @icrlisboa 

FACEBOOK: 

http://www.facebook.com/icrlisboa  

Teatro Micaelense Centro Cultural e de Congressos, SA 
Largo S. João  

9500-106 Ponta Delgada 

S. Miguel - Açores - Portugal 

 

Preço normal do bilhete - 3€ 

http://icrl.ref2@mail.ptprime.pt/
https://twitter.com/#%21/ICRLisboa
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          POEME DE CREDINTA 
Poem de credinţă   

 
Fiecare pas ce-l fac,   

Mi-e călăuzit de Tine.   

Cu viaţa mă împac   

Şi simt, Doamne, ce e bine!   

  

Orice gând pe care-l am,   

Îl trimit întâi la Tine.   

Ca o pasăre pe ram,   

Ciripind voios, revine.   

  

Fiecare vorbă-a mea   

Tot cuprinde şi răsfaţă,   

Fiindcă ştiu, că are-n ea   

De la Tine, multă viaţă!   

  

Fiecare întâmplare   

Ce mi-ai dat-o, a trăi,   

Are-o pildă de-nchinare   

Şi-i izvor de bucurii.   

  

Şi-apoi oamenii îi simt,   

Că-s trimişi în calea mea   

De la Tine. Ca pe daruri   

Să-i primesc, cu inima.   

  

Apa, focul şi pământul,   

Cerul, soarele şi luna   

Ai trimis, să-mi fie sprijin,   

Vieţii întotdeuna!   
 

Dumnezeire   

 
Pe aripi de lumină 

TU mi-ai trimis iubirea 

Şi am primit-o-n suflet, 

Adânc, odihnitor.   

 

Rămâi aici, minune 

Să înfloresc prin tine 

Şi să-mi aflu menirea, 

În graiul stelelor!   

 

Şi de va fi ca timpul 

Vrăjmaş să se arate 

Atunci când anotimpul 

Va ninge peste toate,   

 

Tu, flacară încinsă 

Să-i stai mereu în cale 

Cu inima patrunsă 

De toate ale sale.   

 

Să îi rămâi oglindă 

Fidelă peste veac 

Acestui suflet care 

Îşi caută un leac.   
 

Rugăminte  
  

Lasă-mă,   

să-ţi mai fiu,   

Doamne,   

o floare   

înflorită-n câmp!   

Să mă mai legăn,   

de-ncântare   

sorbind din ochi,   

al tău pământ!   

  

Mai lasă-mă,   

să gust   

splendoarea,   

ce o reverşi   

în zori de zi!   

Şi lasă-mă,   

să fiu eu, floarea   

plină de vers   

şi armonii!   

  

Mai lasă-mă,   

să cânt   

în soare,   

minunea vieţii   

de a fi   

şi darul tău   

plin de culoare   

şi cântece   

de ciocârlii!   
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HRISTOS A ÎNVIAT! 

 

Hristos a înviat! Iisus există, 

Cu „Pace vouă” o să vină iar, 

Să nu fie creştin cu faţa tristă, 

Nici cel fără de Paşti în calendar. 

 

Hristos a Înviat! Lumina mea, 

Cu tine-n veşnicie mă voi duce- 

Cei însetaţi de Adevăr să bea 

Din apa vie izvorând în cruce. 

 

Frate-al meu de-aici, de oareunde, 

Primeşte-mi, dar, salutul cel mai 

sfânt- 

Hristos a Înviat! De crezi, 

răspunde- 

E „bună ziua” mea de pe pământ... 
 
 

IUDA... 
  

Umblă prin cuvânt un fel de iudă, 

Înveşmântat ca noi cu-aceeaşi haină, 

În zadar trudeşte şi asudă, 

Nu e încă Cina cea de taină... 

 

Prietenii mei, să nu vă întristaţi, 

Acum e vremea să rostiţi poeme, 

Aici în Umbra Flăcării de staţi 

E linişte şi încă e devreme... 

 

Când o fi acolo în pustie 

Să vă pună sufletul în cui, 

Mâna voastră Adevăr să scrie! 

Feriţi-vă de ispitirea lui... 

 

Şi stăpâniţi de-a patimilor trudă, 

Să nu uitaţi cereştile porunci, 

Umblă prin cuvânt un fel de iudă, 

Cum prin Grădina Getsimani 

atunci... 
 

Ce este Adevărul? 

 

„Ce este Adevărul?”  Nu-mi 

răspunde, 

Şi eu  îl simt, precum Pilat atunci, 

E Întrebarea care mă ascunde 

În ochii tăi dumnezeieşti şi-

adânci... 
 

Nu-ţi fie teamă, de o fi să tac, 

Ascultă-mă, iubito, niciodată, 

De acum şi până-n veac de Veac 

El, Adevărul lumii nu se gată... 
 

„Ce este Adevărul?”  Înţeleg... 

Privirea ta e-atâta de fierbinte, 

Dar nu-l atinge, lasă-mi-l întreg 

În Umbra lui, aici între cuvinte... 
 

„Cine-i Adevărul?”  Da, îl ştiu, 

L-am întâlnit în Calea mea prin 

Viaţă, 

În tot ce sunt aici din tot ce scriu 

El îmi va fi de-a pururea povaţă! 
 

Cu faţa spre Tine... 

 

De copil ştiam de unde îmi vine 

Atâta lumină-n  poemele mele, 

M-a născut mama cu faţa spre Tine 

Acolo în Munţi, pe o cergă de stele... 

 

Cu faţa spre Tine de-atunci am rămas, 

Oricâte tăceri mi s-au pus înainte, 

Ascultă-mi Iubirea curată din glas- 

Nu mă lăsa, Doamne, orfan de cuvinte! 

 

Niciunul din ele nu-i de vândut! 

Până-mi va curge cerneala prin vine, 

Aici, pe hârtia aceasta de lut 

Aşa o să scriu, cu faţa spre Tine... 
 
 

Luaţi lumină... 

 

Aşa se pogoară în mine 

Cuvântul 

Precum Lumina 

Pe Mormântul Lui 

Din Noaptea 

Învierii! 

Flacără mistuitoare, 

Nu vă temeţi 

De ea, 

Nu vă arde 

Nici nu vă doare 

POEZIA 

Mea... 

De fiecare dată  

Cum vine 

Clipa aceea anume 

Nu ştiu, 

Luaţi Lumină- 

Sunt 

Înviatul din lume 

Când scriu... 
 

Hainele Lui... 

 “Şi-am auzit glasul în grădină, şi 

mi-a fost frică,  

pentru că eram gol, şi m-am 

ascuns” 

Genesa 3, 10 
 

Mereu mă gândesc la hainele Lui, 

şase la număr, 

cele purtătoare aici, 

pe pământ... 

De la haina 

cea strălucitoare, 

până la fâşiile de pânză  

de in... 

Garderoba ta, 

de câte costume, pândite de molii, 

nu e ticsită acum? 
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Predica de pe Munte... 
 
 

  

„S-a isprăvit!” Aceste cuvinte 

Pe Golgota lumii sângeră iar. 

Doamne, din calea pe care merg înainte 

Câţi paşi am făcut în zadar? 

 

Eu, călătorul acesta pe Vale, 

Mă întreb, oare unde-am ajuns? 

Fericit sunt de toate Fericirile Tale, 

Niciuna din ele nu-i fără răspuns... 

 

Când aud Predica Ta de pe Munte, 

Cea mai deplină din toate mereu, 

Sunt ca un Râu cu doruri de punte 

Şi se-nfioară sufletul meu... 

 

Comorile mele, acestea sunt, iată, 

Nici molia, nici rugina nu mi le strică! 

Tot ce mi-ai dat n-am ascuns niciodată, 

De furii Veacului nu mi-e mai frică... 

 

Sunt mulţumit cu ce am şi-i al meu, 

Mi-e limpede Ochiul, vederea e clară, 

Predica Ta de pe Munte mereu 

O aud, Doamne, iară şi iară... 

 

Vă îndemn şi pe voi, fraţii mei de 

departe, 

Fraţii mei din aproape, de Sus şi de jos, 

Predica aceasta e fără de moarte, 

Ascultaţi-o, în toate v-aduce folos! 

 

Învăţaţi pe de rost cuvintele ei, 

Înţelesul e Unul, obiceiuri sunt multe 

De la palate, până-n bordei, 

UNA e Predica Lui de pe Munte... 
 

 


