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Au scris și vor scrie istorie 

 

În 28 iunie 2019, la București, în Sala Constantin Brâncuși de la 

Palatul Parlamentului, a fost celebrată pentru a cincea oară Ziua 

Ziaristului Român ce a devenit deja o tradiție a Uniunii Ziariștilor 

Profesioniști din România. Cu prilejul acestui eveniment Uniunea 

Ziariștilor Profesioniști din România a acordat și Premiile 

„Eminescu Ziaristul”, premii aflate la cea de-a șaptea ediție. 

Festivitatea moderată de președintele UZPR Doru Dinu Glăvan 

și de ziaristul Ovidiu Zanfir, fotoreporter Florin Eșanu, a avut două 

părți. În prima parte au fost acordate trofee, iar în a doua parte 

distincții. 

După ce președintele UZPR, Doru Dinu Glăvan a ținut un 

cuvânt în deschiderea evenimentului, s-a intonat imnul jurnaliștilor 

din România pe versurile lui Miron Manega și muzica lui Mihai 

Napu. Versurile imnului sunt foarte sugestive. Ele stau mărturie  

că, pentru toată dăruirea jurnalistică, istoria va fi cea care-i va 

păstra mereu vii pe ziariști, la loc de cinste, „istoria va fi plata ta“. 

Înainte ca festivitatea de acordare a premiilor „Eminescu 

Ziaristul” să înceapă, președintele UZPR Doru Dinu Glăvan, l-a 

invitat pe prof. univ. dr. Nicolae Georgescu, jurnalistul care este 

totodată și un mare eminescolog, să spună câteva cuvinte despre 

însemnătatea zilei de 28 iunie pentru presă.  

Cei prezenți la eveniment au putut afla că 28 iunie a fost ziua 

când jurnalistul și scriitorul Mihai Eminescu a fost scos din viața 

civilă, ziua în care, prin ultimul material publicat, jurnalistul Mihai 

Eminescu pledează pentru libertatea presei și a jurnaliștilor, 

aratându-și încrederea că presa nu va putea să fie influențată 

politic. 

În prima parte a festivității au fost acordate cinci trofee 

intitulate „Izvorul traversând pădurea”. Președintele UZPR Doru 

Dinu Glăvan aduce la cunoștință celor prezenți că „Izvorul 

traversând pădurea se numește lucrarea ce am început să o dăruim 

celor distinși încă din anul 2013. Este o lucrare inspirată din poezia 



Din tiparnițele presei / Publicistică / Ana-Cristina Popescu 

 

5 

marelui Mihai Eminescu unde tema izvorului apare ca un Eden 

obsesiv, purtând nostalgia anilor copilăriei fericite petrecute la 

țară, în preajma codrului. Constrâns de forma cilindrică a 

trunchiului de copac, cu mijloace nonverbale ale sculptorului, 

artistul Doru Băieșuț a voit să sugereze curgerea lichidă a apei, 

dorind totodată să includă și ideea de sursă, obârșie, punct de 

plecare, naștere, început de drum, șuvoi nestăvilit. Lucrările 

artistului Doru Băieșuț sunt oferite în fiecare an pentru 

eminescologii noștri.” 

Primul trofeu a fost înmânat scriitorului și jurnalistului Aurel 

Ștefanachi din Iași care are în desfășurare un proiect important 

pentru cultura română „200 de ediții Eminescu“, ajuns în prezent 

la 80. 

Al doilea trofeu a fost acordat jurnalistului ieșean Emilian 

Marcu. Despre Emilian Marcu ca ziarist și eminescolog a vorbit 

jurnalistul Ștefan Mitroi. Ștefan Mitroi, în cuvântul său, a mai 

subliniat că ziua de 28 iunie, deși simbolizează prima moarte a lui 

Eminescu, moartea civilă, ea semnifică și o naștere, aceea a 

profesiei de jurnalist după cum a avut încredere Mihai Eminescu și 

pentru care s-au adunat toți cei prezenți în Sala Constantin 

Brâncuși de la Palatul Parlamentului. Prin urmare Eminescu poate 

să fie numit și întâiul jurnalist, nu doar întâiul poet, a mai precizat. 

Despre jurnalistului ieșean Emilian Marcu aflăm de la ziaristul 

Ștefan Mitroi, că a reușit să publice primul volum „Amiaza 

câmpiei“ înainte de revoluția din 1989, când foarte greu reușeai să 

publici, dar și că au ucenicit împreună la revista „Opinia 

studențească“. Lui Emilian Marcu îi este lăudat și devotamentul 

față de patrie prin cărțile ce le-a publicat despre domnitori, ca de 

exemplu despre Ștefan cel Mare și îl numește simbolic 

Evanghelistul Marcu de la Heleșteni. 

Jurnalistul și scriitorul Emilian Marcu a mulțumit președintelui 

UZPR Doru Dinu Glăvan pentru premiu și distincție, dar și 

jurnalistului Ștefan Mitroi pentru prezentare, după care a citit un 

poem intitulat „Dor de Eminescu“, numind sugestiv „Biblie a 

limbii române este Eminescu astăzi [...] Eminescu este cartea de 

citire dusă-n brațe [...]“. A mai menționat că este foarte preocupat 
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să demonstreze că jurnalistul Eminescu nu s-a născut pe 15 

ianuarie 1850, ci pe 20 decembrie 1849, la Dumbrăveni și nu la 

Botoșani, după cum însuși poetul a scris cu propria lui mână. 

Înainte de acordarea celui de al treilea trofeu, jurnalistul Sergiu 

Cioiu, a rostit câteva versuri din poezia eminesciană „Eu nu cred 

nici în Iehova“, „Odă în metru antic“ și „Floare albastră“. 

Jurnalistul profesor Tudor Nedelcea de la Craiova a primit al 

treilea trofeu și o distincție. Despre el a vorbit jurnalistul Miron 

Manega menționând că a publicat mai multe lucrări despre Mihai 

Eminescu, numind unele dintre ele „Eminescu istoricul“, „Pentru 

mine Eminescu“, „Doina lui Eminescu“, „Viziunea lui Eminescu“. 

Premiul primit, Tudor Nedelcea, l-a dedicat editorului Dimitrie 

Vatamaniuc ce a scos la lumina tiparului publicistica eminesciană, 

volumele IX-XIII, mulțumind de asemenea și președintelui UZPR, 

Doru Dinu Glăvan, ce a finanțat un Atlas al Văii Timocului, 

demonstrând că în Valea Timocului se vorbește limba română. 

Un alt trofeu a fost acordat jurnalistului prof. universitar de la 

Timișoara Adrian Dinu Rachieru care a vorbit celor prezenți 

despre dualismul eminescian încheind cu un citat despe Eminescu 

dintr-un volum propriu „Conviețuirea cu Eminescu“. 

Înainte de acordarea ultimului trofeu, tânăra artistă din 

Republica Moldova, Lenuța Burghilă, a cântat în limba română 

poezia „De ce nu-mi vii?“, iar spre finalul festivității, în limba 

japoneză (niponă) „La steaua“. 

Al cincilea trofeu a fost acordat în memoria președintelui Ligii 

Culturale a Românilor de Pretutindeni, Victor Crăciun. Despre 

Victor Crăciun a vorbit vicepreședintele Ligii Culturale a 

Românilor de Pretutindeni, Ilie Cristescu. 

În partea a doua a festivității au fost acordate distincțiile 

„Credință și loialitate” mai multor jurnaliști,  care s-au remarcat 

printr-o activitate bogată și de calitate, în spiritul credinței și 

loialității pentru valorile naționale în presa scrisă, în presa on-line, 

în radio, televiziune, prin publicarea unor volume de publicistică în 

anul 2018. Jurnaliștii ce au primit distincții sunt Ioan  Vulcan 

(Sibiu), Valentin Uban (București), Dumitru Manolache 

(București), Ana-Cristina Popescu (Caransebeș), Maria Pândaru 
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Bârgău (Deva), Marin I. Ștefan (Șimleul Silvaniei), Nicolae 

Grigorie-Lăcrița (Craiova), Maria Crețu-Graur (Sf. Gheorghe), 

Ana Alina Ciorici (Sf. Gheorghe), Laurian Stănchescu (București), 

Tudor Chirilă (București), Ștefan Iovan (București), Adela Cristina 

Munteanu (Pitești), Karen Atilla Sebeni (Cluj-Napoca), Marin 

Găbudean/ Cristina  Magearu (București), Mihai Buznea (Bacău), 

Eugen Verman (Bacău), Livia Ciupercă (Iași), Marian Nencescu 

(București), Corneliu Cârlan (București), Nicolae Badiu (Pitești), 

Cristina Sava (Tg. Mureș), Firiță Carp (București), Emil Talianu 

din Giurgiu, de la Radio România Antena Satelor, Mihaela 

Gabriela Helmis de la București, redactor șef adjunct la Radio 

România Actualități, prof. univ. de la Timișoara Ilie Cristescu, de 

loc din Băile Herculane, primul doctor în turism care a publicat 17 

volume de publicistică și i s-au jucat 12 piese de teatru, jurnalistul 

Ioan Tița-Călin de la Eforie, sociolog și membru al Uniunii 

Epigramiștilor Români, Cristian Tabără, jurnalist și prezentator de 

televiziune român, în prezent director al departamentului de Film 

al TVR 1, Laurian Stănchescu, pentru cartea sa „Eminescu, un 

Dumnezeu rănit”, părintele Valer Constantin Necula de la Sibiu ce 

a recitat poezia „Rugăciune“ a scriitorului Mihai Eminescu, ca o 

binecuvântare pentru cei prezenți,  

 Celebrarea Zilei Ziaristului Român, ediția a V-a, a coincis și cu 

un alt moment important în istoria jurnalismului, Centenarul 

Uniunii Ziariștilor Profesioniști, 1919-2019. 
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Din tiparnițele presei codrene și chiorene 

Anul acesta am primit o invitație de colaborare la 

o revistă de cultură, literatură, artă, religie și tradiții 

din nordul țării, din Maramureș, de la directorul 

general al revistei, Radu Botiș, o colaborare ce mă 

bucură, dat fiind faptul că publicația este extrem de 

valoroasă, promovând valorile culturale românești. 

Revista „Izvoare codrene și chiorene“ apărută sub egida Uniunii 

Ziariștilor Profesioniști, a fost fondată în mai 2010 de poetul 

Vasile Dan Marchiș și a biruit timpul datorită unor oameni de 

cultură, mereu în slujba condeiului, literaturii și artei, Radu Botiș, 

director general, Gelu Dragoș, director executiv, Olimpia Mureșan, 

director cultural-artistic, Mihai Zimcală, redactor șef, Mircea 

Botiș, Vasile Bele, șefi departament publicații, Maxim (Iulian-

Maxim) Morariu, editorialist și fondatorul Vasile Dan Marchiș. 

 Colegiul de coordonare al revistei, alcătuit din preoți, profesori, 

iubitori ai cuvântului, au dat glas publicisticii literare, istoriei, 

tradițiilor și obiceiurilor din Țara Codrului și Țara Chioarului și nu 

numai, făcând înconjurul țării și adunând în paginile ei nestemate 

culturale, literare și artistice ale oamenilor de litere, științe și arte. 

Nr. 16-17 din 2019 al revistei a adunat în rândurile ei autori de 

renume și publicații valoroase menite să străbată veacurile prin 

informațiile oferite, prin talentul artistic ce a stat la baza apariției 

lor pe hârtie prin îmbinări de sunete și litere în cuvinte cu suflet, în 

cuvinte potrivite să atingă și să miște inima și mintea cititorului. 

Despre Simpozionul „Centenarul Marii Uniri“ din cadrul 

Festivalului „Toamnă someșeană“ de la Ulmeni – Maramureș a 

vorbit în paginile revistei Olimpia Mureșan promovând viața 

culturală și tradițiile zonei. Totodată apar informații și despre 

premiile Uniunii Ziariștilor Profesioniști pentru Anul Centenar 

2018, dar și despre Centenarul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 

România 1919 - 2019. 

Revista ce însumează 242 de pagini are un conținut istoric și 

etnografic bogat. Astfel cititorul se bucură să obțină informații 
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despre viața socială, economică și culturală a oamenilor din 

diferite regiuni, într-o anumită perioadă de timp ca de exemplu 

mărturiile despre Țara Năsăudului în perioada Primului Război 

Mondial sau despre localități din nordul țării, localități bogate în 

istorie și tradiții precum Lucăcești, situată în nord-vestul Țării 

Chioarului sau Pribilești, comuna Satulung unde se află și Castelul 

Teleki, despe satul Tohast, localitatea natală a scriitorului Petru 

Dulfu, despre satul Țiclău, despre frumoasa Țara Codrului, mai 

multe materiale, printre care se numără și frumoasele rânduri 

dedicate orașul Ulmeni din Țara Codrului de către Andreia-

Roxana Botiș, despre bogatele tradiții din Chiuzbaia, într-un alt 

material despre bogatele tradiții din Vișinelu, judeţul Mureș, dar și 

o călătorie pe urmele lui Dumitru Fărcaș în localitatea Groși, 

Maramureş. 

Cititorul se mai poate documenta din rândurile revistei și în 

legătură cu alte zone din țară, zone bogate în tradiții, istorie și 

cultură, datorită reportajelor, datorită recenziilor făcute unor 

lucrări științifice de către autorii ce au pus umărul prin slove aurite 

la apariția revistei. 

Tot în acest număr al revistei întâlnim materiale despre 

dezvoltarea personală prin prezentarea volumului „Arta de a 

învinge“, autor Minodora Ion, teologice și filosofice „Mi-ka-El 

(cine e ca Dumnezeu)“, Angela-Monica Juncan, didactica, „Școala 

între motivație și motivare“, prof. Mircea Botiș și pr. Radu Botiș, 

editoriale, poezie, proză. 

Este lăudabilă munca depusă în sprijinul apariției revistei 

menite să poarte prin cuvânt istoria, tradițiile românești, valori 

literare, culturale  și artistice, după cum frumos spune Marian 

Malciu în rândurile publicației prin „Sonetul cuvântului“, 

„Cuvântul e deasupra mea și-n mine, / În toate cele pe pământ 

lăsate / Și-n lucrurile nevăzute, toate, / În râuri, mări, oceane 

cristaline.“ Prin cuvânt iau ființă toate și el poartă cu sine 

bucuriile, durerile, toată învățătura, arta și știința lumii. Prin 

cuvintele revistei vor gusta eternitatea obiceiuri, tradiții, istorii și 

mărturii și se vor bucura de aprecierea multor generații. 
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Întâlnirea jurnaliștilor din Banatul Montan 

pentru a sărbători  

100 de ani de presă profesionistă în România 

 

Miercuri, 9 octombrie, la 

Reşiţa, membrii Uniunii 

Ziariştilor Profesionişti din 

România, Filiala Caraş-Severin, 

care începând cu anul 2018 

poartă denumirea unui mare 

jurnalist, Ştefan Naciu, s-au 

întâlnit cu preşedintele Uniunii, 

Doru Dinu Glăvan. 

Tema întâlnirii a fost „Ziaristul – Promotor al Marii Uniri. 

Sărbătorirea a 100 de ani de jurnalism profesionist în România!“, 

fapt pentru care fiecare jurnalist prezent a primit câte un ecuson. 

Totodată, jurnaliștii prezenți, au primit și o mapă cu publicații 

conform cărora se poate observa ce rol important a avut presa de-a 

lungul timpului. Noul număr al revistei UZP ce se regăsea în mapa 

fiecărui membru al filialei prezent la întâlnire a îmbrățișat sloganul 

„Împreună scriem istoria clipei!“, 1919 – 2019 și a adus în paginile 

ei informații despre istoricul Uniunii Ziariştilor Profesionişti din 

România, amintind atât membrii fondatori, cât și personalitățile 

marcante ale presei românești. Nu a lipsit din paginile revistei nici 

„Imnul Jurnalistului“, versuri de Miron Manega ce arată că presa 

este cea care a scris istoria de-a lungul vremurilor „Tu ești 

mărturia / Clipei – veșnicia, / Istoria / Te trage după ea, / Ia-ți 

zălog doar conștiința ta, / Jurnalistule“ 

Preşedintele Uniunii, Doru Dinu Glăvan, a prezentat 

jurnaliștilor din Banatul Montan principalele obiective ale 

asociației profesioniste de creație publicistică, jurnalistică a 

ziariștilor din România  în anul Centenarului 1919-2019, 

îndemnându-i printre altele să acceseze proiecte cu finanțare 

europeană ca ajutor în desfășurarea activității publicistice. 
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Jurnalistul, scriitorul, criticul literar și editorul Gheorghe Jurma, 

născut în Banat, în localitatea Bobda, comuna Cenei, judeţul 

Timiş, redactor-şef al ziarului „Timpul” între 1990 şi 1993, 

director al Editurii „Timpul”, redenumită Tim, din 2004 a vorbit 

celor prezenți despre jurnalism, jurnalişti şi profesionişti afirmând 

că „în momentul de față există o ofensivă a jurnaliștilor din Caraș 

Severin“ prezentând și recomandând un volum de reportaje despre 

localitatea Anina a scriitorului și jurnalistului Nicolae Sârbu „La o 

vânătoare de dinozuri“, apărută la Editura Tim, dar și un volum de 

beletristică, un roman, al scriitorului și jurnalistului Victor Nafiru, 

„ce atacă unele probleme ale trecutului și prezentului“ ziariștilor, 

menționând totodată și pe unii jurnaliști care au publicat cărți, 

pășind de la presa scrisă spre creație literară, spre carte, cu 

profesionalism, Adrian Crânganu, Daniel Botgros,  Titus Crisciu, 

Jenică Munteanu, Nicolae Irimia, Nicolae Pătruţ etc. 

Despre un manuscris al Dorinei Sgaverdia, dar și despre unele 

volume publicate ale jurnalistei și scriitoarei „Jocuri în imperiu de 

cenușă“ ce însumează comentarile politice, dar și culturale de la 

Radio România Reșița, câteva interviuri, „Sub povara vorbelor“ a 

vorbit același mare jurnalist și scriitor Gheorghe Jurma. 

Preşedintele Uniunii, Doru Dinu Glăvan i-a înmânat Dorinei 

Sgaverdia „Distincția Credință și Loialitate“ pentru abnegația, 

dăruirea, talentul și priceperea puse în slujba jurnalismului, în 

întreaga carieră. 

Întâlnirea ce a avut ca scop principal discuții pe tema 

jurnalismului, importanța presei în folosul comunității, pasul de la 

presa scrisă la creație literară, la carte, după cum marii scriitori au 

fost înainte de toate și jurnaliști așa cum a mai spus preşedintele 

Uniunii, Doru Dinu Glăvan „Cititorii, publicul în general, trebuie 

să înţeleagă că suntem o breaslă foarte importantă, alcătuită din 

oameni valoroşi, din tot timpul, pentru că dacă ne uităm la marii 

scriitori români, cu toţii au fost mai întâi jurnalişti, iar din rândul 

lor au fost şi prim-miniştri, şi miniştri şi ambasadori, iar acest 

lucru ne dă încredere în viitor“ s-a finalizat cu o poză de grup și 

schimburi de impresii între ziariștii prezenți.  
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Pe urmele ziaristului Pamfil Șeicaru 

la Mănăstirea Sfânta Ana de la Orșova 

 

 

Printre obiectivele turistice ce le-am vizitat vara aceasta se 

numără și Mănăstirea Sfânta Ana de la Orșova, din defileul 

Dunării. Situată pe un loc înalt, pe coama Dealului Moșului, oferă 

tuturor celor ce-i trec pragul o priveliște unică ce aduce după sine 

liniște, împăcare, meditare. Mănăstirile sunt acele locuri unde poți 

să te detașezi de toate și să te reîncarci energetic, spiritual, însă 

Mănăstirea Sfânta Ana are un atu în plus datorită locului în care a 

fost construită. Cei care nu au avut încă ocazia să ajungă la această 

frumoasă mănăstire poate se întreabă care este acest atu. Atuul este 

Dunărea,  fluviul ce izvorăște din Munții Pădurea Neagră, 

Germania și străbate zece țări înainte înainte de a se vărsa în Marea 

Neagră, dar și localitatea Orșova și dealurile împădurite din jurul 

Dunării ce pot să fie admirate din pridvorul aflat în spatele 

mănăstirii. 

Pentru a ajunge la mănăstirea situată pe strada Pamfil Șeicaru, 

Nr. 6, e necesar să urci un kilometru și jumătate drumul numit 

Drumul Eroilor ce pornește din centrul Orșovei, de pe DN 57 

(Orșova – Moravița) și ajunge până în Dealul Moșului. A fost 

numit Drumul Eroilor în amintirea regimentelor care au participat 

la luptele din Primul Război Mondial de la Alion, Cerna şi Orşova 

în 1916, lupte conduse inițial de generalul – erou Ioan Dragalina 

de la Caransebeș. Acest drum construit în 1935, cu un an înainte 

de a se începe ridicarea mănăstirii, pentru a permite accesul la ea, a 

fost străjuit până în anul 1960 de șapte troițe și bănci din lemn. 

Ctitorul Mănăstirii Sfânta Ana de la Orșova, construită între 

anii 1936-1939, a fost jurnalistul interbelic Pamfil Șeicaru, pe 

atunci director la ziarul „Curentul“ și deputat în Parlamentul 

României. 
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Așezământul monahal este o mănăstire de maici. Ghidul 

mănăstirii, Maica Stareță Iustina Popovici Stavrofora, a prezentat 

celor veniți în vizită și pentru rugăciune istoricul acesteia. 

Mănăstirea a fost ridicată de ziaristul Pamfil Șeicaru ca prinos 

de mulțumire lui Dumnezeu pentru grija ce i-a purtat-o în luptele 

din Primul Război Mondial ce s-au dat în zona Orșovei în 1916. Pe 

atunci ziaristul Pamfil Șeicaru a fost un tânăr sublocotenet al 

Regimentului 17 Infanterie. Pe Dealul Moșului, în toamna lui 

1916, în urma exploziei unui obuz aflat la mică distanță de ei, 

Pamfil Șeicaru și camaradul lui Petre Găvănescu, au fost acoperiți 

cu pământ. Atât el, cât și camaradul său au scăpat cu viață. Această 

întâmplare ce l-a marcat profund pe ziaristul Pamfil Șeicaru, l-a 

făcut să promită că va ridica pe locul în care Bunul Dumnezeu l-a 

protejat împreună cu tovarășul lui de arme o mănăstire, un locaș 

pentru rugăciune și regăsire de sine. Totodată mănăstirea a fost 

ridicată și în memoria eroilor care au căzut pentru o Românie 

Unită, o Românie Mare așa cum a menționat ctitorul în actul de 

donație a mănăstirii către Mitropolia Olteniei. Actul de donație a 

fost adus la cunoștință în  data de 24 martie 1975 la Munchen. 

Deloc de neglijat este și faptul că mănăstirea este un dar făcut de 

ziaristul Pamfil Șeicaru oamenilor spre a se putea apropia de 

Dumnezeu, spre a descoperi acea pace deplină ce nu o poți afla 

decât în comuniune cu divinul. 

Mănăstirea Sfânta Ana de la Orșova își sărbătorește hramul în 

25 iulie, de Adormirea Sfintei Ana, mama Fecioarei Maria. Mama 

ziaristul Pamfil Șeicaru a purtat numele de Ana, numele unei femei 

sfinte. 

Sfințirea mănăstirii a fost amânată o perioadă bună de timp, căci 

a izbucnit Al doilea Război Mondial, iar ctitorul ei, ziaristul Pamfil 

Șeicaru, care s-a dovedit și un mare patriot ce a fost trimis de 

Mareșalul Antonescu la data de 10 august 1944 la Madrid într-o 

misiune ce viza pregătirea armistițiului cu puterile aliate, a fost 

nevoit să ia drumul exilului timp de treizeci și șase de ani. Astfel 

data de 23 august 1944 îl găsește în Spania, în timp ce în țară este 

condamnat la moarte sub acuzația de „crimă de înaltă trădare“. 

Un timp mănăstirea a fost făcută restaurant de comuniști. 
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În anul 1990, în 2 decembrie, P.S. Episcop Damaschin 

Severineanu a sfințit mănăstirea. 

În incinta mănăstirii se află un muzeu dedicat ctitorului Pamfil 

Șeicaru, muzeu inaugurat în anul 1995, în fostul restaurant ridicat 

de comuniști, dar și o bibliotecă. Tot în incinta mănăstirii, în 

pridvorul acesteia, se află mormântul ctitorului ce a fost reînhumat 

la data de 20 octombrie 2015. 

Patriotul și ziaristul Pamfil Șeicaru este și ctitorul 

Monumentului Eroilor de la Mărășești. 

În anul 1919 ziaristul Pamfil Șeicaru a întemeiat alături de 

scriitorul Cezar Petrescu o revistă literară „Hiena“ și tot alături de 

Cezar Petrescu și alți jurnaliști a participat la 11 ianuarie 1919 la o 

adunare ce a avut ca scop unirea gazetarilor din România ce a fost 

reîntregită, pentru a le da șansa să-și exercite meseria liber, 

devenind  unul din membrii fondatori ai Uniunii Ziariștilor 

Profesioniști de astăzi. 

Anul trecut am vizitat Mănăstirea Sfânta Ana de la Orșova când 

iarna bătea în retragere. Indiferent de anotimp, mănăstirea este un 

loc de o deosebită frumusețe, însă consider că și istoricul 

Mănăstirii Sfânta Ana ar trebui mai mult promovat, iar mănăstirea 

să fie vizitată și datorită istoriei sale bogate, nu doar pentru liniște, 

meditație și rugăciune, pentru natura edenică în mijlocul căreia își 

află locașul. 
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Cei care pot să mute munții 

 

Poate fiecare dintre noi s-a întrebat la un moment dat cum poate 

un om cu o credință puternică să mute munții. Răspunsul este că 

poate să-i mute, dar depinde de munții ce-i mută. Fiecare poate 

muta muntele potrivit personalității sale. Tâmplarul poate ciopli 

palate de lemn și ajunge la stele, sculptorul poate ridica coloane de 

piatră și zbura printre perinițele pufoase ale norilor, pictorul poate 

aduce verdeața în plină toamnă, poate alunga bătrânețea și boala 

prin culoare, poetul poate cânta prin versu-i toate cercurile 

universului, medicii prin pricepere, prin dăruire, pot readuce 

răsăritul în viața celui ce-a fost rănit etc. 

Munții pot să fie mutați din loc. Ai nevoie de credință și vei 

descoperi acel foc tainic ce mută cele mai înalte forme de relief. 

După ce vei descoperi acel foc tainic ai nevoie de pricepere și vei 

reuși să faci minuni. 

De-a lungul timpului s-au remarcat mulți oameni de știință, 

mulți artiști ce au mutat munții. Eu o să fac un popas la cei ce au 

mutat munții în ale presei, mari scriitori și jurnaliști. Firește că nu 

o să-i pot menționa pe toți, sunt foarte mulți, dar mă voi apleca 

asupra unora care mi-au zâmbit într-un mod mai deosebit prin 

meajul zgâriat prin scheletele bine conturate ale literelor. 

Voi începe cu Cezar Petrescu. De ce Cezar Petrescu? Ei bine, 

acest mare scriitor și jurnalist, mi-a încântat copilăria prin 

„Romanul lui Eminescu“, romanul scriitorului meu preferat la 

vârsta adolescenței și el la rândul lui un mare publicist și aș 

continua cu George Călinescu, marele scriitor, critic literar și 

jurnalist ce a scris la rândul lui despre marele Eminescu „Viața lui 

Eminescu“, cel ce în poemul filosofic „Scrisoarea I“, în poemul 

„Luceafărul“ sau în nuvela „Sărmanul Dionis“, a purtat omul, o 

umbră trecătoare, prin universul infinit, l-a făcut părtaș la nașterea 

acestuia dintr-un punct, dintr-un cerc ce a putut zămisli alte infinte 

cercuri, ca mai apoi să le-nghețe pe toate, să le afle sfârșitul, 

odihna. 
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Și dacă tot am amintit de marele scriitor și jurnalist Mihai 

Eminescu și m-am oprit la ideile lui filosofice despre nașterea și 

moartea universului, aș face un popas și asupra unei alte teme 

importante în creația sa, timpul. Poezia Glossă are ca temă 

scurgerea ireversibilă a timpului, repetarea de la o generaţie la alta 

a aceloraşi fapte, surprinzând mesajul Eclesiastului, deşertăciunea 

aspiraţilor şi ambiţiilor omeneşti după cum constată şi filozoful 

Emil Cioran în încercarea sa de a desluşi misterul acestei vieţi şi 

idealurile omeneşti în „Silogismele amărăciunii“: „Ai năzuit să dai 

foc universului întreg şi n-ai izbutit nici măcar să aprinzi, de la 

flacăra ta, cuvintele, să faci ca măcar unul singur să ardă.“ Atunci 

când un singur cuvânt poate să ardă, ai mutat cu adevărat munții 

din loc. Până a nu face cuvintele să ardă ești asemenea unei umbre 

lăsate într-un colț al camerei până ce te vei întoarce asemenea lui 

Dionis din excursia ta pe lună. 

Când reușim să aprindem un singur cuvânt și să mutăm munții 

cu tainele lui, căci prin Cuvânt a luat foc viața, ne detașăm de 

lumea dezordinii în care este condamnat omul să trăiască, ne 

depărtăm de banaliatatea vieții și ne vom adăpa cu puterea 

munților. „Umbre suntem, şi jocul nostru supremă amăgire este. 

Din timp purcedem; în el ne mişcăm şi lui ne închinăm.“ spune 

scriitorul și jurnalistul Emil Cioran în „Cartea amăgirilor“. Se 

poate observa că motivul umbrei adesea întâlnit în romantism și 

firesc și în opera eminesciană e preluat de filozoful Cioran pentru 

a-l substitui morţii, pentru a-l substitui absolutului descoperit prin 

moarte. „Unde sunt parfumurile îmbătătoare, să uit atâtea 

irezolvabile şi să-mi adorm inima la adăpostul umbrelor? Şi unde-i 

otrava care, spulberând amintirile, să-mi ajute să fug de 

Dumnezeu?“ (Lacrimi și sfinți, E. Cioran) Adăpostul umbrelor e 

de fapt paradisul, veşnicia. Pentru a ajunge în acest univers al 

umbrelor, în ținutul întunecat a lui Hades, pentru a gusta calea spre 

veşnicie, omul e dator să găsească parfumurile îmbătătoare şi 

otrava ce-i vor înlesni trecerea dincolo de prag, dincolo de cercul 

în care își duce vremelnica existență. Fuga de Dumnezeu e o 

înșelătorie, o depărtare de absolut pentru a cădea pradă umbrei. 
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Dacă omul ar putea să guste timpul ar reuşi să-l îngheţe 

asemenea bătrânului dascăl din poemul Scrisoarea I a scriitorului 

Mihai Eminescu şi ar câştiga veşnicia. Dar omul nu poate face 

acest lucru, nu a găsit încă esenţa timpului, căci esența timpului se 

ascunde în veșnicie, iar veșnicia e Dumnezeu. Emil Cioran a 

alergat toată viața să apuce o bucată de timp, să guste o bucată de 

nemurire, pentru a nu se pierde în nimicul acestei vieţi trecătoare și 

astfel aduce în față în „Silogismele amărăciunii“ chipul unei 

bătrâne nebune ce se străduiește să prindă timpul, o bucățică din el. 

Bucățica de timp nu ar fi fost altceva decât muntele eternității ce ar 

fi reușit să-l miște. 

Scriitorul și publicistul Alexandru Macedonski a înţeles că 

bucățica de timp după care aleargă bătrâna lui Emil Cioran sau 

dascălul din Scrisoarea I a lui Mihai Eminescu, e Dumnezeu și a 

arătat acest lucru în psalmul Doamne, Toate... Prin mesajul poeziei 

toate câte există îi sunt atribuite lui Dumnezeu, tot universul 

infinit. El e conştient de faptul că doar Dumnezeu ştie ce e mai 

bine pentru fiecare fiinţă umană, dându-i câte un talant după 

puterile sale: „Doamne, toate sunt prin tine; / Şi averea, şi puterea, 

/ […] Ce ne trebuie ştii bine. / Dai cu dreaptă socotinţă; /  

Mulţumiri şi suferinţă: / Lui Iisus I-ai dat o cruce / Căci ştiai c-o 

poate duce; / Când dureri ne dai şi nouă / Ne dai plânsul ca o rouă; 

/ Când dai marilor puterea, / Nu le dai nicio plăcere, / Eşti puterea 

înţeleaptă / Şi justiţia cea dreaptă; / Fă oricând ce vrei din mine. / 

Doamne toate sunt prin tine...“ Aşadar poetul și jurnalistul 

Alexandru Macedonski se lasă cu totul în grija Divinităţii, fiind 

conştient că doar Ea este aceea care îi va putea călăuzi paşi în 

această lume a deşertăciunilor, că doar Ea îi va fi alături la bine şi 

la rău. 

Și aș mai aminti dintre personalitățile marcante ale presei 

românești un alt condei ce încerca să guste apa eternității, apa din 

care bea curcubeul, pe Lucian Blaga, dar exemplele ar fi 

nenumărate. 

Pentru a muta munții e bine să gustăm o bucățică din timp, să 

bem o picătură de rouă de pe aripile curcubeului și să ardem 

cuvintele alungând umbrele deșertăciunii. 
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O copilă ce a gustat nectarul cuvintelor 

 

La doar 14 ani, Andrada 

Brîndușa Keszeg, are publicate 

cinci volume de autor, două 

antologii și trei volume de 

beletristică, volumele de 

beletristică au fost publicate anul 

acesta, în vacanța de vară.  

Andrada a debutat în volum în anul 2017 cu antologia de 

poezie, eseu și proză „Momente“, iar anul următor a publicat 

volumul „Călătorind printre gânduri“ o antologie de poezie, eseu, 

proză și teatru, ca în 2019 să publice la Galați, la Editura 

InfoRapArt, trei volume de beletristică, unul de poezie 

„Metaforele copilăriei“, unul de proză „Lumea sufletului meu“ și 

un volum de teatru „Pe scena vieții“.  

Atât volumul de poezie, cât și cel de proză și teatru duce 

cititorul în lumea plină de culoare a copilăriei, o lume în care totul 

are o rezolvare. În poezia „Ariciul“, Andrada încearcă să-și 

găsească și un altfel de prieten, un prieten plin de ace „M-am uitat 

la el mai bine, / Dar s-a speriat de mine, / Într-o minge s-a 

transformat, / Când l-am atins, m-a înțepat. / Ace are, cred că o 

mie,  / Parcă-s scoase din cutie, / Puse unul lângă altul, / Așa-i 
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protejat, săracul.“ Rezolvarea situației, transformarea mingii de ace 

în micuțul mamifer, un posibil prieten, a fost posibilă datorită 

răbdării. Așa cum Micul Prinț din povestea scriitorului Antoine de 

Saint-Exupėry a avut răbdare să îmblânzească vulpea și Andrada a 

avut răbdare cu ariciul. „După mai bine de-un ceas, / Crezând că 

singur a rămas, / Țepii el și i-a retras / Și-am văzut doi ochi și un 

nas. / Ce frumos este ariciul! / Dacă nu și-ar scoate acul, / Prieteni 

buni am rămânea, / Dacă nu ar înțeapa.“ În proza „Rândunelele“, 

păsările călătoare ce-și făceau cuibul primăvară de primăvară în 

grajdiul casei întârzie să ajungă „Într-o primăvară rândunelele nu 

au mai venit. Le așteptam cu nerăbdare, dar în zadar. Cuibul era tot 

gol. Îmi imaginam că rătăciseră calea, dar cel mai greu de suportat 

era gândul că ele pieriseră pe drum. Astfel au trecut doi ani, ani în 

care cuibul rămas gol s-a degradat și a căzut. Nimic nu mai 

amintea de adăpostul rândunelelor, dar eu mă gândeam la ele. “ Și 

aici totul are o rezolvare plină de lumină și speranță, așa cum 

numai sufletul unui copil poate să o zărească când „În primăvara 

următoare două rândunele au apărut în grădina mea. Ușa grajdiului 

era închisă, dar ele au intrat pe fereastră. Au intrat și au ieșit de 

câteva ori, apoi s-au apucat de treabă. În câteva zile cuibul era 

gata. Îmi puneam mereu întrebarea: „Oare erau rândunelele 

crescute aici sau erau altele?“ Își construiseră cuibul în același loc, 

chiar dacă din cel vechi nu mai rămăsese nimic. Coincidență sau 

nu, pentru mine nu mai conta. Mă bucuram că aveam rândunelele 
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din nou aproape și speram din tot sufletul meu de copil să revină 

mereu aici, în cuibul lor cald.“ Și în piesa de teatru „Ilie“ tot ce 

părea greu se rezolvă simplu, frumos, liniștitor. Copilul orfan, Ilie, 

este ajutat de preotul din sat și la rândul lui devine preot și slujitor 

în biserică. 

Atât poeziile, cât și proza, dar și teatrul tinerei scriitoare 

abordează diferite teme precum copilăria, viața, dragostea față de 

locul natal, față de țară, dragostea față de de mamă, de familie, de 

bunici,  natura, credința și tradițiile strămoșești. Multe din scrieri 

sunt moralizatoare, sunt realiste, inspirate din experiențele de viață 

și aici aș putea enumera piese de teatru precum „În încercarea de a 

pierde timpul / Despre rolul părinților în educația copiilor“, „Actor 

în rolul vieții “, „Lovindu-te de faima lumii “. 

Foarte mult m-a impresionat și poezia „Dascălul“, în care 

Andrada aduce un omagiu celor care dăruiesc suflet din sufletul lor 

micuțelor vlăstare „Dascălul e omul care / Te-nconjoară cu 

răbdare, / El îți dă zilnic povaţă, / Lucruri bune te învață. / [...] / 

Dascălul e omul care / Vrea să te vadă om mare, / Pentru asta mai 

concret, / Merită doar respect.“ 

Sunt convinsă că Andrada, fetița îndrăgostită de cuvinte după 

cum ea însăși mărturisește, peste ani și ani, o să fie printre acei 

iubitori ai condeiului ce se fac remarcați în literatură datorită 

muncii sale, talentului, răbdării, iubirii ce o are pentru lectură, 

pentru tainele cuvintelor, datorită încrederii că poate gusta și ea 

asemenea poetului Lucian Blaga „apa din care bea curcubeul. / [...] 

apa / din care curcubeul / își bea frumusețea și neființa.“ 

Totul în viață se realizează prin multă muncă, dăruire, încredere 

în proprile abilități, că indiferent de obstacole, te poți ridica 

deasupra lor și zâmbi altor raze de soare. 
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Buruienile indiferenței 

 

Fiecare om e dator să se cerceteze pe sine, să privească cu 

atenție la propria lui făptură și să observe locul unde rugina a 

început să mănânce din scoarța cândva netedă sau cum iarba cea 

rea și-a făurit rădăcină săpând cât mai adânc urme, ca mai apoi să 

se înalțe biruitoare spre soare. Dacă omul observă răul ce încearcă 

să păteze, ce se străduiește să facă rădăcină și îl retează, urâtul nu 

mai poate fura din albul primăvăratic al veșmântului vieții. 

De curând am fost pe Semenic, la Schitul Sf. Prooroc Ilie, locaș 

ridicat într-un cadru natural de o deosebită frumusețe. În 

apropierea așezământului se află Piatra Nedeia, Baia Vulturilor. 

Depresiunea Gărâna – Brebu Nou din apropierea Vârful Piatra 

Semenicului deschide în fața turiștilor o panoramă încântătoare. 

Localitatea Gărâna ce îți zâmbește în drumul spre Schitul Sf. 

Prooroc Ilie se afla în apropierea lacului Trei Ape. 

Poate nu întâmplător schitul de pe Semenic are hramul Sf. 

Prooroc Ilie, proorocul aducător de ploi în vreme de secetă, fiindcă 

pe acest munte, care a fost numit și „Turnul de apă al Banatului“ 

își au sălașul Izvoarele Timișului, Bârzavei și Nerei care în drumul 

lor creează văi de o neasemuită splendoare ce șerpuiesc printre 

pantele împădurite, dar și lacul Baia Vulturilor. 
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Am avut bucuria odată ajunsă la Schitul Sf. Prooroc Ilie să-l 

ascult pe părintele Porfirie Nica povestind despre milostivirea lui 

Dumnezeu față de fiecare dintre noi. Părintele Porfirie Nica a venit 

de la mănăstirea Săraca, la Schitul Sf. Prooroc Ilie de pe Semenic 

după evenimentele politice din 1989 și a reușit să ridice un corp de 

clădire ce adăpostește șase chilii, un arhondaric, trapeza, o 

bucătărie, o baie. 

Printre învățăturile părintelui se afla și o istorioară a Sfântului 

Efrem Sirul numită „Păcatul indiferenței“ din care aș aminti 

următoarea frază  „Aşa cum buruienile năpădesc o grădină 

neîngrijită, tot astfel păcatele pun stăpânire pe sufletul omului 

rău.“ Și cum nu ar fi astfel aș întreba eu pe fiecare om? Indiferența 

aduce după ea toate relele. Acolo unde indiferența a prins rădăcini, 

apare și pata de rugină, se ivește și iarba cea rea. 

Să încercăm puțin și să aruncăm o privire spre efectele 

indiferenței. O să încep cu cele mai vizibile. Să presupunem că 

afară e foarte frig, dar indiferent cum ești, nu te deranjezi să îți 

arunci o haină pe umeri și atragi după sine o răceală zdravănă. Să 

ne uităm la cei care uită să își netezească părul, să-și pună o 

cămașă potrivită, să se îngrijească mai exact de aspectul fizic, cum 

sunt ocoliți de alți oameni. Indiferența la locul de muncă poate 

duce până la pierderea acestuia. Indiferența față de familie poate 

duce la o ruptură dureroasă. Dar indiferența față de suflet la ce 

duce? Când uiți de rugăciune, de dragostea față de Dumnezeu și 

semeni, de milostenie, te pierzi printre ierburile ce au cuprins 

treptat ființa ta indiferentă la chemarea luminii. 

Cum ar putea un om indiferent să ajute pe aproapele aflat în 

neputință? Cum să meargă el în gradina altuia și să o curețe de 

iarba cea rea, când propria lui grădină e plină de buruieni? Este ca 

și atunci când zărește paiul din ochiul aproapelui, dar bârna din 

ochiul lui nu o zărește. 

E bine să întindem o mână salvatoare, o mână de ajutor 

aproapelui, dar trebuie să o facem cu înțelepciune, să îl putem 

înălța pe acela spre care întindem mâna, să-l ajutăm să stârpească 

buruiana ce i-a cuprins viața. Ca să putem face acest lucru trebuie 

să ne cercetăm cu atenție și să curățim tot ce-i murdar, tot ce-i 
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buruienos. Doar așa putem să fim un model pentru cel nepriceput 

asemenea părintelui Trandafir din nuvela „Popa Tanda“ a 

scriitorului Ioan Slavici. 

Buruienile indiferenței alungă însă rodnicia și aduc întunericul 

cel rece ale neajunsurilor. 

Pentru a putea să fim împăcați cu noi înșine trebuie să smulgem 

aceste buruieni ale indiferenței și să dăm glas hărniciei și roadelor 

ei. 

Cu toată indiferența noastră Bunul Dumnezeu e Milostiv, are 

răbdare și așteaptă să ne trezim și să înecepem să smulgem 

buruiana, să curățăm grădina sufletului nostru și să aducem roade 

bogate.  

Bogăția roadelor nu e altceva decât efectul miraculos al unei 

grădini îngrijite, a unei grădini în care hărnicia a alungat lenea, a 

alungat indiferența, a stârpit iarba cea rea. 

 

 

 

 
 

 

 



Din tiparnițele presei / Publicistică / Ana-Cristina Popescu 

 

24 

 

În căutarea unei minuni 

 

De multe ori observ că oamenii aleargă din loc în loc în 

speranța unei minuni. Împovărați de probleme sau de neputințe 

trupești aud de câte o icoană făcătoare de minuni sau de câte un 

locaș unde preoții se roagă cu râvnă. Toate sunt bune, nimic de 

spus, dar omul uită ce este mai important, uită să privească spre 

adevărata minune ce se înfăptuiește în Sfânta Biserică, în timpul 

Sfintei Liturghii. 

Am fost întrebată de un cunoscut când mă aflam în vizită la una 

din mănăstirile din Nordul Olteniei dacă cred în minuni, întrebare 

la care am răspuns cu da. Surprinsă, acea persoană m-a întrebat 

dacă am văzut vreo minune. Răspunsul meu a fost afirmativ. I-am 

explicat că cea mai mare minune se desfășoară sub ochii fiecăruia 

dintre noi, se petrece în timpul Sfintei Liturghii, în momentul 

prefacerii pâinii și vinului în Trupul și Sângele Mântuitorului, la 

Sfânta Epicleză, când Duhul Sfânt coboară la invocarea preotului 

peste Sfintele Daruri și acestea se preschimbă tainic din pâine și 

vin, în Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos. 

Ce minune poate să fie mai mare ca Jertfa Euharistică? Fiul lui 

Dumnezeu s-a jertfit pentru fiecare dintre noi ca prin El să gustăm 

veșnicia. El a biruit moartea și prin El, prin jertfa Lui, am biruit-o 

și noi. 

Minunile sunt în jurul nostru la tot pasul, dar noi nu avem ochi, 

nu mai avem nici timp să le observăm. În Sfânta Biserică sunt 

nenumărate, de la Sfintele Taine ce revarsă asupra creștinilor 

daruri și har, la slujbe pentru diferite trebuințe, la sfințirea apei 

până la mărturii ale oamenilor ce au primit ajutor de la Bunul 

Dumnezeu în urma rugăciunilor săvârșite cu multă credință. Văd 

pe stradă oameni trecând grăbiți. În graba lor uită să mai privească 

în stânga și în dreapta, uită să mai observe un mugur, o frunză, o 

floare. Anotimpurile trec cu miracolul lor, primăvara cu pomii ei 
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ninși cu flori, vara cu verdeața ei bogata, toamna cu arămiul ce 

pictează chipuri de frunze ce încearcă să sperie printr-o limbă de 

foc clipa supremă, iarna cu ornamentele-i de cristal și omul grăbit 

uită să le mai adune în suflet. 

Ce frumos cântă păsările în zorii zilelor călduroase, dar omul 

zilelor noastre pare că nu mai aude și aleargă în treaba lui! 

Atât de abătuți sunt oamenii, încât adesea trec pe stradă pe 

lângă alți oameni și nu-i observă. Trec de parcă ar fi trecut pe 

lângă niște pietre neînsemnate. Adesea se întâmplă să aud pe câte 

cineva reproșându-i cuiva că a trecut pe lângă el fără să-i dea 

binețe, reproș la care vinovatul îi explică că din cauza prea multor 

griji zilnice nu l-a observat. 

Așa este. E suficient să privești în jur și să observi oameni 

trecând pe lângă oameni fără să tresară, fără să întoarcă privirea. 

Merg repede spre a îndeplini o mulțime de sarcini și uită să 

trăiască cu adevărat, uită să se mai bucure de minunile ce se 

întâmplă zilnic în jur, de la prima rază a răsăritului de soare, de la 

bobița de rouă pe care alunecă o insectă, până la râsul cristalin al 

unui copil, până la bucuria că exiști, că respiri, că te miști, că ești 

sănătos. 

La sat mai zărești câte un bătrân la poartă cum privește cu 

blândețe, cu sufletul cald, câte un trecător și îi urează „ziua bună“, 

chiar de e un străin. Cândva, la sat, lucrul începea în zori. Până să 

mângâie prima rază de soare văzduhul, bărbații au doborât deja 

iarba cu coasa, iar femeile au terminat de gătit prânzul și de îngrijit 

animalele ca să poată merge și ele să lucreze pământul. Urmau alte 

etape ale lucrului, dar nimeni nu era încruntat, toți erau plini de 

viață, se bucurau de fiecare miracol din jur. Acum nu mai știu câte 

case mai respectă la sat același ritual, poate doar bătrânii ce așa au 

fost deprinși. Lumea e într-o continuă schimbare. Nu e rău nici 

așa, rău este când de dragul așa numitului modernism, uiți să 

trăiești, uiți să te bucuri de viață, uiți să mai alergi desculț pe iarbă 

și să simți energia scoarței terestre cum îți pătrunde treptat prin 

piele în toată făptura învăluindu-te cu bună dispoziție, cu sănătate. 

Totul e bun, dar nimic în exces. Așa cum băutura și mâncarea fără 

cumpătare te poate îmbolnăvi, tot așa și goana după a aduna bani 
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peste bani și a-ți mări mereu și mereu „hambarul“ de parcă a-i trăi 

eternitatea pe acest pământ, te poate distruge.  

Știința a făcut progrese mari, un lucru extraordinar de util. 

Munca omului se desfășoară mult mai ușor sub soare, dar omul nu 

e mulțumit cu liniștea colibei sale și se împovărează peste puterile 

lui. Așa uită să se mai bucure că trăiește sub soare. Atunci când 

neputința îi atinge ființa se uită speriat în jur, observă că e tare 

târziu. Nici nu știe cum a trecut timpul pe lângă el, cum a trecut 

prin primăvară, prin vară, prin toamnă. Ar vrea să se poată bucura 

puțin de razele de dimineață ale soarelui și de cântecul păsărilor 

din zori și întinde mâinile rugător după o minune. 

Cât de repede trec toate! Mereu căutăm câte o minune, dar 

suntem orbi. În jurul nostru totul e o minune, până și simplul fapt 

că existăm e o minune. 
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Călăuza omului în viață 

 

Omul nu este o ființă care să iubească singurătatea. Până și 

oamenii singuratici își caută o alternativă a socializării prin 

lucrurile materiale din jurul lor. Pentru a rezolva problema 

solidarității și nu doar aceasta, ci a oricărui vârf de stâncă ce se 

ivește în urcușul spre înălțimea idealizată, fiecare ființă rațională 

are nevoie de o călăuză, de un îndrumător. Adesea se lasă înșelat 

că diferiți povățuitori, învățători, întâlniți pe cărarea vieții sunt 

adevărata călăuză. Acei înțelepți întâlniți pe cale se depărtează la 

un moment dat și nu sunt altceva decât rezultatul năzuinței 

fiecăruia, a rugăciunii interioare ce dă puterea de a te ridica din 

orice groapă sau pată de noroi. Adevărata călăuză a omului în viață 

nu e altcineva decât rugăciunea care pentru oamenii nereligioși aș 

putea să o asociez cu dorința inimii, iar pentru oamenii religioși o 

permanentă legătură cu sacralitatea, cu dorința de a se împărtăși 

din Absolut. 

Rugăciunea este acea legătură a omului cu divinitatea. Prin 

rugăciune omul reușește să se detașeze de lucrurile profane și să se 

împărtășească din sacralitate.  

O să mă opresc pentru început la două alimente, pâinea și vinul. 

Pâinea și vinul sunt două elemente ce leagă omul de pământ și 

totuși pot să fie și scară spre cele înalte. Pâinea se obține din făină, 

iar pentru a avea făină de calitate, e necesar să ai grâu de calitate. 

Grâul pentru a fi recoltat putrezește în pământ, pe urmă crește și 

rodește. Și omul este asemenea bobului de grâu. Pentru a guta 

eternitatea e necesar să se reîntoarcă în pământul din care a fost 

făcut. Vinul e băutura ce se obține din fructul viței de vie. Dacă 

pâinea leagă omul de pământ, de bobul de grâu sortit 

descompunerii spre a rodi, vinul leagă omul de sacralitate, de 

Taina Împărtășaniei, de rugăciune, de taina a unirii omului cu 

Dumnezeu prin jertfa euharistică. 
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Rugăciunea este ca un curcubeu ce alungă norii după furtună și 

aduce liniște și pace. Lumina rugăciunii poate alunga norii 

încărcați de furtuni din viața fiecăruia, poate face soarele să 

strălucească din nou, poate aduce iarăși dulceața mierii 

binecuvântate, bogăția darurilor în viața fiecăruia. 

Nimic nu este mai dulce ca mierea, nimic nu este mai dulce și 

mai înălțător ca rugăciunea spusă din suflet, rugăciunea ce se înalță 

din suflet ca un uragan și urcă spre cer. O rugăciune spusă din 

inimă atinge perfecțiunea și se împlinește. Dacă privim spre 

lucrurile profane, descoperim că fagurele creat de albine este 

imaginea perfecțiunii. Această insectă, mică, neînsemnată la o 

primă privire, albina, reșește să facă un lucru atât de perfect în care 

să depoziteze cel mai dulce aliment și medicament, mierea. De 

multe ori o rugăciune scurtă, micuță asemenea insectei  

matematicean ce modelează hexagoane, spusă din suflet, cu 

credință, poate să atingă perfecțiunea și să străbată universul. 

Omul de-a lungul vieții întâlnește ploi line, dar și furtuni, poate 

să întâlnească și soarele. Toate aceste bucurii sau necazuri se pot 

citi pe chipul lui care a adunat de-a lungul timpului oglinda acestei 

lumi terestre. La bătrânețe, după ce omul a văzut toate, își poate 

privi în oglindă obrajii zdrențuiți asemenea unui prapur ponosit și 

să spună că a trecut timpul și peste el. 

Toată viața omul se roagă. Unii pot spune că nu e adevărat, dar 

țin să-i contrazic. Să presupunem că omul trebuie să bată la o ușă 

ivită în drumul lui spre a putea rezolva ceva important pentru 

existența sa. Atunci, în cugetul lui, își spune câteva cuvinte de 

îmbărbătare, ca să reușească să ducă la bun sfârșit ceea ce are de 

rezolvat. Sau mai putem să presupunem că omul pleacă de acasă și 

se încurajează printr-un „Doamne, ajută“ că o să treacă cu bine o zi 

istovitore de examene ale vieții. Chiar și cei nereligioși își spun 

alte cuvinte de îmbărbătare și încredere în ei înșiși. Rugăciunea îl 

însoțește pe om mereu, deși el de multe ori nu înțelege acest lucru. 

Rugăciunea îl ajută să treacă peste cele mai grele momente, îl 

îmbărbătează. Și totuși, cea mai profundă rugăciune izvorăște 

atunci când omul încearcă să se detașeze de cele materiale pentru a 
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se uni cu sacrul și a gusta adevărata lumină binefăcătoare. Aceasta 

este rugăciunea sufletului la ieșirea din trup. 

Dacă omul religios simte puterea rugăciunii, devine asemenea 

unui preot care cunoaște cât de important este să se roage la altar 

cu blândețea unui sfânt părinte și cu ce vuiet urcă cuvintele inimii 

spre cer. Omul nereligios în schimb se vede pe el în absența 

rugăciunii, neștiind ce medicament poate fi aceasta pentru suflet, 

nici măcar nu e conștient că și el adesea se roagă, dar în felul lui. 

Doar prin rugăciune, omul aflat în mijlocul unei lumi materiale, 

poate să-l întâlnească pe Dumnezeu, rugăciunea fiind o expresie a 

sacrului. 

Nu trebuie să ignorăm sau să nesocotim faptul că rugăciunea nu 

este altceva decât călăuza fiecăruia spre scopul suprem, spre 

definirea noastră. Ea aduce liniște în ființa fiecăruia, libertate, îți 

îndrumă pașii spre adevăratele valori ce nu pot să înflorească decât 

prin tine, prin credința, nădejdea și dragostea din care izvorăște 

rugăciunea ta, crezul tău. 

Adesea suntem sfătuiți de sfinții părinți când ajungem la o 

cumpănă în viață să ne rugăm. Și ei la rândul lor au fost îndemnați 

spre rugăciune. Oare de ce? Vă spun eu de ce. Doar prin rugăciune 

te înalți, devii mai puternic, ai mai multă încredere în tine și poți să 

pășești pe drumul tău fără să te mai poticnești la tot pasul. Prin 

urmare să nu uiți niciodată că oamenii puternici au călăuză în viață 

rugăciunea. 
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Dincolo de întuneric se ascunde lumina 

 

La început Bunul Dumnezeu a văzut dincolo de întuneric și a 

creat lumina „Întuneric era deasupra adâncului şi Duhul lui 

Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor. / Şi a zis Dumnezeu: Să 

fie lumină! Şi a fost lumină.“ (Facere c. 1, v. 2, 3) Când vezi 

dincolo de întuneric poți realiza lucruri minunate. 

Fiecare început e greu. Există mereu teama de necunoscut, de 

neșansă, de acel întuneric ce se așază peste toate, încât nu poți 

observa limpede finalul. Chiar și pe parcursul muncii începute apar 

obstacole, se ivesc capcane întunecate ce te descurajează, așa că 

ești la un pas să renunți la luptă. Cine se pierde pe drum ca într-un 

labirint întunecat, nu se va putea bucura niciodată de roadele 

luminii. 

Întunericul este acela care aduce după sine neliniște, 

nesiguranță, neîncredere, teamă. În întuneric se spune din bătrâni 

că se petrec lucruri rele, de aceea omul evită să pornească la drum 

de noapte, căci nu știe ce poate să-i aducă bezna în cale sau ceasul 

cel rău ori blestemat. Lucrul cel bun se începe ziua, pe lumină și 

până la apusul soarelui el ar trebui să fie înfloritor. 

Și totuși sunt oameni ce se pierd în întuneric, oameni ce nu pot 

vedea cu ochii trupești lumina. E înfiorător numai gândul că 

vreodată te-ai putea cufunda într-o astfel de mare de întuneric. Ce 

ai putea face în astfel de situații? Dacă am închide ochii și am 

încerca să ne orientăm am eșua imediat. Dacă ne-am afla într-un 

loc întunecat, am încerca să căutăm o cale spre o rază de lumină, 

ne-am ascuții simțurile, am încerca tot felul de metode de a evada 

din acea închisoare. Da. Oamenii ce nu au acces la lumină prin 

ochii trupești își dezvoltă alte simțuri, intuiesc pericole, ocolesc 

obstacole pe care un om ce are ochii deschiși, dacă i-ar închide, nu 

ar putea să le depășească. Cei condamnați la întuneric fizic, după o 

luptă crâncenă, dacă sunt puternici, coboară în interiorul ființei lor 
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și află acolo atâta lumină. Află lumina lumii lui, liniștea, 

bunătatea, acea pace înălțătoare. 

Jurnalistul și scriitorul Matei Vișniec în piesa de teatru 

„Mansardă la Paris cu vedere spre moarte“ aduce în scenă un 

personaj ce se afla mereu în căutarea luminii, un orb cu o lunetă. 

Orbul cu luneta căuta în fiecare seară, în Piaţa Fürstenberg de la 

Paris, să vadă luna și stelele printr-un telescop. Telescopul era de 

fapt încercarea orbului de a atinge lumina, cerul cu luminoșii aștri. 

În seara când orbul din piesa de teatru menționată l-a întâlnit pe 

filosoful Emil Cioran, de această dată și el personaj, cerul era 

vitregit de luminători „Cerul mi se pare cam pustiu în noaptea asta. 

Nu tu lună, nu tu stele. Bizar. Nu. Nimic. Numai un tavan gros de 

nori şi care se lăsa tot mai jos.“ Absenţa aștrilor și lunii 

simbolizează absenţa luminii din viaţa Orbului cu luneta. Tavanul 

gros de nori este imaginea vieţii orbului. Datorită tavanului gros de 

nori orbul se adânceşte în întuneric, însă trăiește cu speranța că 

poate seara următoare stelele și luna vor lumina și pentru el. De 

aceea lumina o poți găsi și în tine însuți. Fiecare om e făcut după 

chipul și asemănarea lui Dumnezeu, iar Dumnezeu e lumină, El e 

cel care a risipit întunericul și a adus lumina și viața.  De fapt am 

putea spune că toți suntem orbi în căutarea luminii, în căutatrea lui 

Dumnezeu, însă ne rătăcim adesea în întuneric și nu înțelegem ce 

căutăm. Cel mai tragic pentru orbul din piesa dramaturgului Matei 

Vișiniec era faptul că tavanul de nori se lăsa tot mai jos ca să nu 

permită trecerea luminii. 

E grav când tavanul de nori apasă din ce în ce mai greu și nu îți 

permite să vezi lumina mult căutată. Atunci ești pierdut, dacă 

renunți. Te pierzi într-un întuneric fără ieșire. 

Fără lumină ești pierdut. Întinzi brațele și aștepți să bei picuri de 

rouă de pe raze de soare, lacrimi de cristal de pe colțuri de lună și 

stele. 

Cândva am stat seara pe malul mării. Întunericul cădea treptat. 

În scurt timp fâșia de apă ce părea nesfârșită a fost cuprinsă de 

întuneric. La un moment dat vizualul a fost acoperit de vaietul 



Din tiparnițele presei / Publicistică / Ana-Cristina Popescu 

 

32 

apei. Totul devenise înfricoșător. Vaietul acela părea că te 

îmbrățișează, că te sufocă sub imperiul întunericului, iar apa părea 

că dă năvală peste toate. 

În zori, sub ploaia primelor raze de soare, valurile înspumate ale 

mării ce și-au păstrat cântecul de peste noapte păreau mai blânde. 

Da, așa este. Când e lumină lucrurile înfiorătoare nu par așa de 

rele, până și valurile par mai blânde. 

Lumina este aceea care alungă teama, e cea care-ți este călăuză 

pas cu pas până în momentul trecerii dincolo de prag. Ea este cea 

care deschide calea veșniciei. 

Niciodată nu trebuie să-ți fie teamă de întuneric. Întunericul 

poate să fie biruit în orice situație. E necesar să nu renunți la luptă, 

pentru că dincolo de întuneric se află lumina, dincolo de orice 

obstacol se află soarele mult căutat. E greu, aproape pare imposibil 

uneori, dar nimic întunecat nu dăinuiește, căci suntem „fii ai 

Luminii“, Cât aveţi Lumina, credeţi în Lumină, ca să fiţi fii ai 

Luminii. (Ioan 12, 36) 

 

 



Din tiparnițele presei / Publicistică / Ana-Cristina Popescu 

 

33 

Lada de zestre 

 

Nimic nu-i mai important pentru un om decât credința, 

obiceiurile și tradițiile strămoșești. 

A-ți cunoaște obiceiurile și tradițiile, a-ți respecta și a-ți păstra 

cu sfințenie credința, este sinonim cu a-ți cunoaște originile, locul 

de care aparții, locul ce-ți aminteșe de privirea dulce a mamei sau 

mângâierea bunicii, de povața tatălui și de graiul bunicului. 

Arta populară este asemenea unui duhovnic ce te îndeamnă să 

păstrezi mereu vii datinile, indiferent de locul în care viața îți 

poartă pașii. Poți duce cu tine comori precum graiul, obiceiurile și 

tradițiile, portul, meșteșugurile pentru a le face cunoscute și altora 

și de ce nu, apreciate și chiar împrumutate. De la costumul popular 

țesut manual, la lemnul sculptat cu forme tradiționale migăloase, 

de la doina ce hrănește sufletul, la limba strămoșească, toate 

trebuie cultivate, promovate și nu exagerez deloc când spun trăite. 

Tot ceea ce moștenim de la părinții noștri, de la strămoși, este 

lada noastră de zestre pe care suntem datori să o păstrăm cu 

sfințenie oriunde ne duc pașii în această lume. 

Un om care uită locul de unde a plecat este un om sărac, este 

asemenea unui orfan vitregit de dragostea familiei, de bucuria de a 

zâmbi când își întoarce privirea spre casă, de fericirea ce-i face 

inima să tresalte când este așteptat de toți ai lui, dacă se întoarce în 

bătătură. 

Pentru credința strămoșească, pentru graiul și pământul 

strămoșilor sfânt și-au dat viața mulți iubitori de neam. 

Lada de zestre e cu atât mai mare, cu cât duce cu ea tot ceea ce 

avem noi mai autentic, tot ce ne reprezintă ca națiune. 

Se spune că există atâtea obiceiuri, câte bordeie sunt. Și acest 

lucru este adevărat. Așa cum e personalitatea omului, așa e și 

bordeiul, însă un lucru este cert, toate bordeiele au ceva comun, 

bucuria de a aparține aceleiași națiuni și de a respecta și iubi tot 

ceea ce este tradițional. 

Lada de zestre nu e altceva decât înțelepciunea strămoșească. 
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Nu pot să-i înțeleg 

 

Nu o să înțeleg niciodată de ce foarte mulți tineri preferă să-și 

petreacă timpul în malluri în defavoarea unui colț de natură. Mall-

ul este locul lor de întâlnire. Aici se plimbă, mănâncă, fac 

cumpărături, vizionează un film, merg la coafor, la o librărie, dacă 

cumva dorul de lectură mai bate pe la poartă, rezolvă probleme 

mărunte în funcție de firmele ce au închiriat acolo un spațiu. Vor 

să se odinească pe o bancă și să asculte murmurul apei, nu se mai 

duc pe cărări bătătorite de soare și ploi, ci se duc la mall. Vor să 

mângâie privirile ființei dragi cu o floare, calcă pragul unei florării 

ce s-a pierdut printre alte multe spații comerciale și birouri. De 

fapt se pierd într-o cutie unde găsesc tot ceea ce consideră că e 

necesar. Unii pasionați de artă pot să viziteze o expoziție. Există și 

locuri de joacă pentru copii. Faci câțiva pași și găsești tot ce vrei și 

ce nu vrei, un bâlci mai modern. 

Și mașina se poate parca la orice etaj al unui mall. Sunt malluri 

în care poți să pătrunzi doar dacă folosești ascensorul, să nu cumva 

să obosești prea tare sau să pierzi timp prețios când tu alergi să 

rezolvi cine știe ce problemă într-un birou rătăcit al unui mall. 

Mall-urile sunt adevărate furnicare unde unii oameni se pierd 

zilnic, cu rost sau fără rost. 

Prin mall-uri s-a încercat atragerea omului spre dorința de a 

cumpăra. Pentru a-i ține captivi, le-a adus câte o fântână ce pare să 

imite răcoarea apei din natură, câte un loc de relaxare, de joacă, un 

loc unde își poate potoli setea sau foamea. 

Unii sunt de părere că cei ce nu iubesc mallul nu suportă a se 

afla într-un spațiu închis unde sunt foarte mulți oameni. Posibil să 

fie unii intimidați de prezența unei mulțimi de oameni într-un 

spațiu închis, însă aceștia sunt după părerea mea puțini. 

Și până la urmă ce poți să iubești la mall? Să iubești artificialul? 

Să iubești bazarul sau bârfa? 
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Cât de plăcut este vântul ce-ți mângâie obrazul când alergi pe 

afară spre a-ți rezolva cele necesare! Cât de ocrotitor își aruncă 

copacii crengile încărcate de frunze formând un scut protector și 

aducător de răcoare atunci când cauți o clipă de odihnă! 

Să privim și din alt punct de vedere mallul, cel al libertății. 

Oamenii ce se lasă vrăjiți de farmecul artificialului, pe urmă de 

dorința de a cumpăra, apoi pierd noțiunea timpului, sunt de fapt 

prizonierii unui loc, a unei clădiri uriașe în care ei cred că se simt 

bine, unde au impresia că au găsit tot ceea ce caută. 

Nu, nu pot să-i înțeleg pe cei care se cred fericiți într-o cușcă. E 

atâta libertate afară și ei preferă să se frământe printre betoane. 

Poate se simt protejați de colosul acela prin care se plimbă, unde 

își fixează un punct de întâlnire zilnic. Chiar dacă ar fi o catastrofă, 

aș prefera să alerg liberă pe afară, decât să mă agăț de câte o bară 

metalică strigând printre betoane, asta dacă mai ai timp să culegi o 

bară metalică, căci într-o cușcă, indiferent cât de mică, drumul spre 

evadare, spre libertate, e foarte lung, e plin de obstacole. 

Să aruncăm și o altfel de privire asupra mallului. Să îl privim ca 

pe viața omului pe acest pământ, a omului ce refuză să se înalțe 

spiritual și se leagă de lucruri materiale, devine robul banului sau a 

altui viciu, alege calea ocolită, preferă un chilipir și nu mai poate 

să vadă adevărata libertate, „Meka cerească“ gustată de emirul din 

poemul lui Alexandru Macedonski. 

Pe cei pentru care mall-ul a devenit o rutină nu pot să-i înțeleg. 
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Dincolo de vârful dealului 

 

Niciodată nu poți să știi sigur ce se află dincolo de vârful 

dealului. Dincolo de vârful dealului poți să găsești acea oază de 

lumină pentru care te-ai trudit să urci un drum anevoios sau poți să 

ajungi în fața unui obstacol de netrecut. 

Vârful dealului e o enigmă. El poate deschide alte drumuri, dar 

poate să fie și o capcană în același timp. Îți trebuie mare prudență, 

dacă dorești să cercetezi ce se ascunde dincolo de creștetul unei 

ridicături a scoarței pământului. 

Nu demult m-am aflat la volanul unei mașini, pe un drum 

forestier, un obraț ce delimita holdele împărțindu-le în stânga și în 

dreapta. Drumul era cu denivelări, curbe și la un moment dat a 

început să urce. Vizibilitatea era redusă, așa că nu puteai să știi ce 

se află dincolo de vârful rampei. Precaută am hotărât să opresc 

mașina și să cercetez zona. În vârful rampei era o adevărată 

capcană. Drumul nu continua în pantă pe alte văi, ci se frângea în 

fața unui hău de aproximativ 8-10 metri pe fundul căruia se afla un 

lac, o pescărie. Partea pozitivă era că în vârful povârnișului se afla 

un drum în palier, foarte îngust, drum ce se întindea paralel cu hăul 

la stânga și la dereapta câțiva zeci de metri fiind înăbușit mai apoi 

de arbori.  Trist este că nu au delimitat zona cu un gard sau cu 

niște pari legați între ei cu sârmă sau, de ce nu, cu un indicator de 

avertizare, cu toate că nu era drum public. Dacă un teribilist ce nu 

cunoaște locurile se avântă cu un vehicol sau autovehicol spre 

vârful rampei, nu mai poate opri la timp și cade în hăul de dincolo 

de ea, ce pățește? Cred că e de la sine înțeles ce poate să pățească. 

Spre dreapta, la poalele dealului, un alt obraț te purta spre malul 

aceluiași lac la coada căruia câțiva pescari își încercau norocul. 

Nu despre acest drum ce sfârșește printr-un pericol ce ar trebui 

semnalizat doresc să vorbesc, dar acest drum poate să fie o pildă în 

ceea ce vă voi spune. 
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Să începem prin a analiza puțin dacă e bine sau nu să urcăm 

fără teamă până în vârful dealului spre a trece dincolo, spre altă 

etapă a vieții noastre, una mai superioară. 

Dincolo de vârful dealului poate continua un drum lin ce 

coboară către o așezare înfloritoare, dar la fel de bine poate să se 

ascundă și o prăpastie. Totul este să fim prudenți, să fim răbdători, 

să urcăm cu grijă, iar în vârf să fim atenți înainte de a păși pe un 

nou drum. Nu e recomandat să nu lupți pentru a ajunge în vârful 

dealului de teamă că nu știi ce se ascunde dincolo de acest obstacol 

ivit în cale, cum nu e recomandat nici să te avânți spre a trece 

dincolo de vârful dealului fără a analiza drumul ce se deschide în 

fața ta. 

Omul de când se naște urcă. În viață poate urca nu doar un deal, 

ci zeci de ridicături. Primul deal îl urci când înveți să faci primii 

pași. Dacă te-ai opri acolo, ai trăi degeaba. Cu fiecare examen al 

vieții, mai urci un deal. Ajuns în vârful lui trebuie să fii foarte atent 

la drumul pe care dorești să pășești. Dacă știi să alegi calea, fiecare 

vârf al unui deal e o victorie, dacă nu știi să alegi ce e bine te poți 

afunda într-un hău adeseori fără ieșire. 
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Viespile nu fac miere 

 

Viespile, deși au un aspect asemănător cu unele specii de 

albinele, un corp de culoare galbenă cu dungi negre, doar că puțin 

mai mari, nu fac miere. Ele trăiesc în colonii și în cuib care are 

formă fagure. Și albinele trăiesc în colonii sau familii, în stupi și 

cuibul lor are tot formă de fagure, atâta doar că fagurii plămădiți 

de albine sunt din ceară, în timp ce fagurii constriuți de viespii sunt 

din lemn mărunțit. Albinele sunt blânde, ajută la polenizarea 

plantelor, adună nectar, iar produsele lor sunt medicamente și 

alimente totodată, fie că vorbim de miere, polen, păstură, propolis, 

lăptișor de matcă sau de venin ori ceară. Viespile sunt agresive. 

Înțepătura lor are o cantitate de trei ori mai mare de venin decât a 

unei albine și adesea provoacă probleme de sănătatea. Albina își 

pierde acul și moare în urma înțepăturii, căci e o insectă pașnică ce 

a dorit să se apere, viespea nu își lasă acul în corpul victimei, doar 

veninul și astfel poate înțepa de mai multe ori, iar înțepăturile ei 

pot să afecteze sănătatea celui atacat. Albinele sunt harnice și își 

adună pe iarnă provizii, viespile nu adună nimic și iarna le e fatală 

celor din urmă. Viespilor le place să fure dulceața albinelor, 

nectarul fructelor, a florilor, să se bucure de tot ceea ce e mai 

dulce, sunt curioase, se simt mari și puternice, însă vara trece 

repede și tronul lor se șubrezește până ce slăbesc și închid ochii 

pentru totdeauna. 

Zilnic în jurul nostru roiesc viespii sau albine cu ochi, nas, buze 

și urechi. Unii oameni sunt asemenea albinelor. Își văd de rostul 

lor în viață. Din munca mâinilor lor curge nectar și miere. Sunt 

adesea mai neînsemnați, mai mărunți, dar plini de energie, de voie 

bună, pricepuți în meșteșugul lor, modești, dar cu răsunet mare în 

urma muncii depuse. Alții sunt asemenea viespilor. Se cred 

puternici, mari, regi, stăpâni peste toate. Încearcă să se impună 

prin constituția lor. Le place să se bucure de nectarul florilor, dar 



Din tiparnițele presei / Publicistică / Ana-Cristina Popescu 

 

39 

nu îl fructifică. Știu să obțină dulceață fără prea mult efort și fără 

muncă. Tot ce e mai bun cercetează plini de curiozitate și asupresc, 

dacă e nevoie, cu forța. Se bucură de toate comorile, dar timpul 

înălțării lor e limitat, iarna bate la ușă pe neașteptate și ei cad din 

măreția ce i-a orbit. 

E bine ca în viață omul să aleagă calea albinei pentru a putea 

gusta fericirea din roadele muncii lui. E bine să nu se însoțească cu 

viespea la niciun lucru, căci rămâne fără el, deși munca cea mare el 

a depus-o. E la fel de bine să stea departe de viespea ce nu se va 

dovedi un prieten adevărat și un model de urmat. Oricât de 

frumoasă, de mare, de elegantă ar fi viespea, oricât de mult îți fură 

privirea, de aproape că începi să crezi că nimeni nu e ca ea în 

perfecțiune, că nimeni nu o întrece, trebuie să fii înțelept, să 

cercetezi ce se ascunde în spatele fațadei și să înțelegi că indiferent 

de statura și haina-i aurită, viespea nu face miere, iar cei ce nu fac 

miere, nu au un scop în această lume, trăiesc și ei rătăciți printre 

alte mii de frunze. 

Omul ca și albina se cunoaște în viață după mierea lui și e bine 

să stea departe de mărul cel putred care nu face miere pentru a nu 

ne lăsa și el pradă stricăciunii. E bine de știut că niciodată, oricât 

de atrăgătoare sunt, viespile nu fac miere, ele doar fac gălăgie, se 

impun, își însușesc roadele cele dulci și pleacă. 
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Nota de plată 

 

Adesea auzim în jur că totul se plătește, că orice acțiune pe care 

o întreprindem are plata sa și dacă ne oprim o clipă pentru a 

cerceta atent ceea ce suntem descoperim că rezultatul e suma a 

ceea ce am făcut până în prezent. 

Un medic este ceea ce este datorită efortului muncii sale, un om 

supraponderal nu se mai încadrează în standardele estetice, că a 

mâncat fără cumpătare, un consumator de alcool primește ca plată 

distrugerea sănătății, un om blând atrage prieteni, liniște, este un 

izvor de pace în jurul său, în timp ce un om mânios sau violent 

atrage o cu totul și cu totul altă plată, căci adesea faptele rele aduc 

după sine nenorociri și neliniște. 

Să presupunem că doi oameni au mers într-un restaurant. Unul a 

consumat o ciorbă, iar al doilea cele mai alese mâncăruri și 

băuturi. La final nota de plată a fost în funcție de ceea ce a 

consumat fiecare. 

Nimeni nu poate să consume mai mult decât poate să plătească. 

În viață trebuie să ne asumăm fiecare acțiune, să o cântărim, să o 

analizăm, căci în funcție de fiecare pas făcut, nota de plată o să 

bată la poartă și nimeni nu va scăpa fără să o achite. 
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Adesea întâlnim nemulțumiți de locul de muncă, de diverse 

situații în care au ajuns, de sănătate, de singurătate etc. Dacă 

analizăm cu atenție fiecare situație și facem o călătorie în trecut 

vom sesiza că totul este rezultatul faptelor noastre, a gândurilor 

noastre. Poate mulți se întreabă de ce și a gândurilor? Atunci când 

gândul omului e rugăciune, aduce după sine liniște și pace. Atunci 

când gândul omului este dragoste, aduce după sine lucruri bune, 

dar atunci când gândul omului e ca o săgeată otrăvită, lovește în 

jur, emană tot ceea ce e negativ și ofilește. 

Pentru ca omul să fie pe deplin liniștit, împlinit, fericit, e bine să 

fie mulțumit cu „liniștea colibei sale“, să încălzească totul în jur 

prin dragoste și bunătate, să muncească pentru ca talentul lui să 

înflorească și să se poată împodobi cu dânsul, dar să nu uite că 

indiferent de situație, totul, atât cele bune, cât și cele rele, totul are 

o plată. 

Când ospățul e la final nota de plată va bate la poarta fiecăruia. 
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Dragostea este cea care te ridică 

 

Zilele acestea am trecut pe lângă un bătrân și o bătrână. Femeia 

ținea bărbatul de braț și îl sprijinea în mersul greoi, deși și aceasta, 

la rândul ei, își ținea cu greu, drept, trupul gârbovit de bătrânețe și 

boală. 

Cum trece viața peste om! Astăzi omul e o floare îmbujorată, 

parfumată, nici nu simte cum timpul zboară pe lângă el, nici nu 

încearcă să strângă în pumni clipe supreme, ci de fiecare dată 

zburdă grăbit spre alte zări, ca mâine să întindă mâinile după 

fiecare surâs al unei clipe, să-și arunce privirile după câte o rază de 

soare și să n-o găsească. La bătrânețe fiecare secundă trece mai 

greu, adesea ea trece cu încordare, cu teamă, cu neputințe și cu 

lacrimile speranței ce tânjesc după lumina fiecărui răsărit, fie el cât 

de noros, important este să existe. 

Cât timp există dragoste, acel răsărit sperat de cel neputincios 

nu întârzie să apară. De multe ori o strângere de mână cu căldură 

ajută enorm pe cel de lângă tine, asemenea și o vorbă bună, o 

privire blândă, o mângâiere. Bătrâna îl sprijinea pe bărbatul 

neputincios, deși nici ea nu era prea puternică. Puterea îi era 

alimentată de dragoste. 

Da, dragostea, ea este cea care îți dă putere să ajuți pe alții, să te 

ajuți pe tine să treci peste toate greutățile și neputințele. 

Acum, când scriu aceste rânduri, îmi vin în minte cuvintele 

pline de înțelepciune dintr-o pildă din Sfânta Scriptură în care un 

samarinean a ajutat un om neputincios ivit în drumul lui și care a 

căzut cu ceva momente înainte pradă unor tâlhari. Pe acest om 

lovit, jefuit, căzut pe drum, l-au ocolit un preot și un levit care se 

gândeau doar la propria lor persoană. Departe de orice dragoste, l-

au ocolit în egoismul lor. Samarineanul s-a apropiat de cel căzut și 

l-a ridicat, l-a putut ridica datorită puterii dragostei, i-a salvat viața, 

i-a oferit o nouă rază de soare. 
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Oare preotul sau levitul, când la rândul lor ar putea să cadă 

pradă unor neputințe și ar fi nevoiți să întindă mâinile în speranța 

unui ajutor, ar înțelege taina dragostei? 

Poate c-ar înțelege-o în clipa când vântul ar încerca să-i smulgă 

de pe ramura copacului vieții ca pe-o frunză, dacă la căpătâiul lor 

ar ajunge un samarinean, o ființă plină de dragoste care încălzește 

prin energia ei totul în jur. 

Neputințele nu iartă pe nimeni în această vremelnicie, însă, 

când aproapele te înconjoară cu dragoste, treci mai ușor peste 

toate. Singurătatea doare, dar dragostea te încălzește, te însoțește, 

te păzește, te ajută. 

Poate ne întrebăm cine este el, aproapele, cine este? Cine este 

cel pe care-l iubesc? 

Cel pe care-l iubești este aidoma ție, tu ești asemenea lui. 

Numai pătrunși de dragoste putem străbate cărările vieții, putem să 

zâmbim o clipă fericirii. 

Numai dragostea este cea care te ridică de câte ori întinzi 

mâinile sau ridici ochii, doar ea este cea care te ridică de câte ori îți 

înalți glasul strigând aproapele în ajutor. 
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Toate trec 

 

Am privit cu nostalgie spre teiul din fața casei. Era obosit 

asemenea unui om care a trudit o zi, pe urmă două, trei, ca mai 

apoi să se frământe o viață. Un timp a zâmbit soarelui și în durere 

și osteneală a născut muguri. Fiecare, în funcție de pricepere, de 

talent, de efortul depus, creează inițial muguri, apoi prinde roade, 

roade ale ostenelii lor. Prin voință și multă muncă mugurii se 

transformă în frunze. Fiecare frunză e o cunună pe fruntea celui ce 

a făurit-o. Într-o viață aduni zeci, sute, mii de frunze. Pentru 

fiecare frunză creată e nevoie să rupi o părticică din tine, să scapi 

câte o lacrimă, să îmbrățișezi câte o rază de lumină. La un moment 

dat te vei încununa de frunze, vei simți acea împlinire după care ai 

alergat în fiecare secundă fără să te gândești o clipă că e prea mult 

și că e timpul să te oprești. 

Toamna este cea care vine după ce copacul tău e desăvârșit și 

începe să muște din frunze. Într-o dimineață răcoroasă se 

îmbolnăvește cea mai mare frunză. Te lupți ca să o salvezi, te 

încăpățânezi să urci pentru ea muntele cel sfânt, dar ea se stinge 

treptat. Pe zi ce trece e tot mai palidă până ce într-o seară se 

desprinde de pe ram și cade. Ea a fost prima frunză ce a plecat 

lăsând în urma ei o durere vie, însă răcoarea dimineților ce vor 

urma va mușca fața altor frunze și ele își vor lua zborul spre 

drumul celei dintâi. 

Treptat te vei obișnui. La un moment dat, după o trudă 

zadarnică depusă pentru a salva frunzele, te vei găsi gol în fața 

iernii asemenea teiului ce îmi zâmbea trist din fața ferestrei. 

Nimic nu e veșnic în aceasă lume. Toate trec. Atât lucrurile 

frumoase, cât și cele otrăvitoare trec. Totul este într-o continuă 

mișcare. Totul aleargă, nimic nu stă pe loc. Ieri am înmugurit, azi 

am înflorit, iar mâine ardem încercând să oprim timpul. 
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Să ne cunoaștem propria muzică! 

 

Dacă privim în jur cu atenție vom observa că totul are un 

zâmbet colorant, viu. Dacă încercăm să ascultăm glasul fiecărui 

zâmbet, murmurul fiecărei culori, am afla un minunat concert, căci 

tot ce se rotește în jurul nostru, tot ce mișcă în univers, cântă. 

Fiecare lucru, fiecare ființă, fiicare punct își cunoaște muzica. 

Soarele, luna și stelele cunosc muzica luminii, adâncul văzduhului 

cunoaște muzica sferelor, lacrima norilor cunoaște muzica apei, 

apele cunosc muzica vieții și-a morții, pământul cunoaște muzica 

verdelui, plânsul este o muzică a sufletului etc. Muzica este ochiul 

viu al eternității. Totul e o armonie. 

După ce înveți să asculți muzica ce roiește în jurul tău, după ce 

te apleci cu înțelegere spre ea, vei încerca să pătrunzi în tine, să 

afli ce glas mocnește acolo, în interiorul ființei tale. Când vei 

desluși glasul din interiorul tău vei înflori. Ce muzică superbă 

curge primăvara din muguri și flori! Încet, încet vei crește și vei 

aduce roade. Doar propria ta muzică te va purta spre absolut, spre 

liniște, spre perfecțiune. Totul este perfect când cunoaștem propria 

muzică și ne lăsăm purtați. Așa urcăm munții și culegem stelele. 

Omul pătrunde în această viață plângând. Cântecul și-l începe 

printr-un scâncet. Omul părăsește această lume vremelnică însoțit 

de bocetul specific ritualului de trecere din folclorul românesc. 

Prin urmare muzica este o legătură tainică între viaţă şi moarte. 

Totul începe cu un cântec ca într-o piesă de teatru. Acum se aude 

primul scâncet, pe urmă orchestra începe valsul. Omul ascultă și 

dansează. Astăzi pictează o floare, mâine construiește o casă, iar 

orchestra cântă. Undeva, în centrul existenței lui se află o scenă, iar 

pe scenă muzica curge. Ea curge până ce vioarele încep să rămână 

fără coarde. Atunci muzica te conduce spre un alt prag și bocetul 

îți deschide poarta. Toţi artiştii care au arătat prin operele lor că 

muzica e acea forță vie care uneşte viaţa cu moartea au avut 

dreptate.  
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Spre exemplu muzica este o modalitate simbolistă întâlnită şi în 

lirica bacoviană. Poetul percepe lumea la nivel auditiv, iar această 

percepere auditivă este susținută de prezența instrumentelor 

muzicale precum: ţambalul, goarna, flautul, clavirul, vioara, 

buciumul, talanga, fluierul, lira, harfa, compoziţii muzicale: valsul, 

simfonia, marşul funebru, zgomote diverse: scârţâituri, foşnete, 

trosnete, plânsete, plânsete, gemete, şoapte, suspine, oftaturi, tuse, 

pocnete, ecouri, verbe auditive care exprimă durerea, spaima, 

starea de nevroză, melancolia interioară a versurilor. În poezia 

Marş funebru, Bacovia  arată cum plâng trist instrumente muzicale 

precum clavirul şi violina. 

Și totuși viața și moartea nu cântă la aceeași vioară, chiar dacă 

se întâlnesc una cu alta pe drum. Fiecare muzică are misterul ei, iar 

misterul îl poți afla căutând corzile nemuritoare ale lirei ce pot să 

ofere nemurirea. Aurel Cioran în volumul Cioran și muzica spune 

„Mă încântă şi mă omoară de bucurie misterul muzical care zace în 

mine […] Extazul muzical este o revenire la identitate, la originar, 

la rădăcinile primare ale existenţei.“, iar filosoful Emil Cioran 

observă că divinitatea își are originea în muzică, ca și cum totul, 

lumina cu muzica ei, ascultând glasul divinității, a săgetat 

întunericul. „Când asculţi Bach, vezi cum se înfiripă Dumnezeu. 

Căci muzica este generatoare de Divinitate. O viziune plastică a 

fiinţei divine ţi se desfăşoară în faţă şi creşte Dumnezeu sub ochii 

tăi.“ spune filosoful în volumul Lacrimi și sfinți și tot el mai afirmă 
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în Silogismele amărăciunii că „Dacă ar dispărea muzica, toate 

bucuriile şi durerile pământului n-ar putea stoarce o lacrimă de 

esenţa celei izvorâte de ea.“ Da, toate bucuriile și durerile lumii 

sunt o muzică, o muzică vie. Dacă muzica ar înceta, ar înceta totul. 

Muzica începutului este atât de enigmatică și melodioasă. Oare 

sfârșitul ce ar fi? Poate ar fi încetarea oricărui freamăt. Fără 

muzică nimic nu ar exista. Nici timpul nu ar mai rătăci inconștient 

în haos. 

Filosoful Emil Cioran mai observă că atunci „Când melodiile ne 

copleşesc într-o invazie de fericire dureroasă, am vrea o moarte 

parfumată. Sfinţii au atâta muzică în ei încât să o opună disoluţiei 

corpului. Cadavrul lor nu miroase. “ (Lacrimi și sfinți) și se 

întreabă „Voi avea atâta muzică în mine, ca să nu mor niciodată? 

Sunt momente, după care nu mai poţi putrezi.“ Câtă taină ascunde 

parfumul vieții unui sfânt, muzica păcii ce l-a călăuzit spre 

Lumină. Ea l-a transformat atât trupește, cât și spiritual pe cel ce a 

știut să-și poatre pașii pe cărările dreptății. 

Muzica te întoarce la început, la primii pași ai creației, la 

primele acorduri „De nu am fi avut suflet, ni l-ar fi creat muzica.“ 

(Cioran și muzica, Aurel Cioran) și tot ea te poartă spre 

deplinătate, spre definirea ta. Cel care nu-și cunoaște muzica e 

pierdut pentru totdeauna. 

Haideți să ne cunoaștem propria muzică și să o lăsăm să ne 

poarte pe culmile însorite ale desăvârșirii! 
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Ia aminte cu cine-n viață te însoțești, 

ca mulțumire în toate să dobândești! 

 

Dacă pui într-o ladă niște mere frumoase ce le-ai putea savura 

numai privindu-le și în mijlocul lor un măr supus putreziciunii și 

le-ai lăsa așa un timp, o săptămână, două, ai observa că toate acele 

prințese ce fermecau privirile și-ar schimba înfățișarea după mărul 

cel buruienos. 

În urmă cu un an un grup de elevi au plecat într-o tabără. O 

parte din ei puneau accent pe lucrurile materiale, se comportau ca 

și cum fericirea ar consta în tot ceea ce e mai luxos. Posibil au 

văzut în jurul lor acest comportament al omului care nu se mai 

satură să adune din cele lumești. Sunt oameni care au de toate și 

tot adună. De multe ori dau la o parte lucruri bune, utile și își 

zidesc altele ca să fie în pas cu noua modă. Printre acei copii se 

aflau și câțiva copilași modești ce obișnuiau să ofere din puținul 

lor și altora. La un moment dat, simțindu-se inferiori celor ce-și 

etalau luxul, au început să își schimbe atitudinea, să adune cu 

lăcomie de la alții tot ce se putea, să-și umple bagajul, să facă 

economii exagerate fără să ofere nici măcar un zâmbet unui 

neputincios, ce să mai vorbim de un colț de pâine sau un pahar cu 

apă. Doreau să pozeze și ei în „oameni“ bogați în cele materiale 

ale acestei lumi. I-am întrebat pe acei copii ce au început să-și 

schimbe înfățișarea asemenea merelor proaspete ce s-au lăsat 

copleșite de mărul problemă, dacă banii, luxul, îi fac fericiți și mi-

au răspuns fără să gândească că da, cele materiale îi fac fericiți. I-

am întrebat și pe cei care erau de la început orbiți de aurul lumesc 

ce-i face pe ei fericiți și răspunsul nu m-a surprin deloc când s-a 

înclinat tot spre averile lumești. Atunci i-am rugat pe fiecare să 

renunțe la un lucru la care ține și să meargă cu mine inițial într-o 

casă unde își duceau traiul de pe o zi pe alta mai mulți bătrâni 

abandonați, pe urmă într-o casă unde locuiau copii de vârsta lor. 

Au putut observa că unii bătrâni ce au muncit toată viața, ajunși 



Din tiparnițele presei / Publicistică / Ana-Cristina Popescu 

 

49 

neputincioși, au fost abandonați într-un loc al uitării. În timp ce 

copiii lor se bucurau de nectarul celor pământești, bătrânii 

plângeau în singurătate, boală, sărăcie. I-am întrebat dacă ei ar 

putea să fie fericiți, dacă ar cunoaște faptul că unul din membrii 

familiei sale nu ar avea ce mânca, ar fi bolnav, ar fi lipsit de 

mângâiere și m-am bucurat că răspunsul majorității a fost că nu ar 

putea să fie fericiți, mai mult decât atât au încercat să aducă o 

mângâiere celor în suferință și au simțit că fericirea e cu totul 

altceva, că fericirea nu e un lucru material, că fericirea e vie, că ea 

vine din dragoste, că ea vine din a dărui și a primi. La fel s-a 

întâmplat și în cazul copiilor abandonați. S-au întrebat de această 

dată cum pot să trăiască părinții copiilor abandonați știindu-i pe 

aceștia plânși, nemâncați, nemângâiați, pe urmă au înțeles că nu e 

bine să judecăm neștiind cauzele ce au dus la asemenea tragedii. 

E bine că au înțeles majoritatea că fericirea nu e ceva material, 

că ea vine din a te dărui, din a primi și oferi dragoste, din bucuria 

prieteniei adevărate, dezinteresate. Au înțeles că nu trebuie să 

copieze hambarele celui bogat și să putrezească în interiorul ființei 

lor, ca să nu trăiască degeaba. Puțini, doi, trei, au refuzat să vadă 

adevărata fericire din prea multă iubire de sine. Egoismul închide 

sufletul și acesta rămâne orb. Fiind orb, sufletul nu poate să 

cunoască lumina dragostei, a fericirii, se zbate într-un întuneric ce 

nu-i va aduce mulțumire niciodată. Acești doi, trei copii, vor fi 

asemenea lui Dinu Păturică din „Ciocoii vechi și noi“ a lui Nicolae 

Filimon. Nu-și vor mai recunoaște tatăl, vor mușca mâna celui ce 

le-a întins o pâine până îi vor lua totul. Vor aduna atât de mult în 

căutarea fericirii, încât nu vor constata când, într-o noapte, totul se 

va prăbuși și vor închide ochii în nefericire pentru totdeauna. 

Înainte de a închide ochii vor simți durerea pierderii tuturor 

lucrurilor pământești pentru care au trecut peste tot ceea ce ar fi 

putut să fie frumos, fără remușcări, toată viața. Vor înțelege că au 

alergat degeaba, că nu au avut nimic niciodată, că totul a fost o 

părere, o iluzie. Așa sunt averile pământești, o iluzie. 

De câte ori trec pe lângă cimitirul din Ohaba, Oțelu Roșu, nu 

pot să nu citesc ce scrie deasupra porții. Cândva părintele Simion 

Stanca a scris niște cuvinte care au rămas și astăzi ca o pildă, ca un 



Din tiparnițele presei / Publicistică / Ana-Cristina Popescu 

 

50 

avertisment pentru cei care iubesc atât de mult cele trecătoare ale 

lumii. „Aici începe veșnicia și în pulberea pământului se prefac 

averile lumești.“ 

O mână de lut și niște oase poate să mai rămână de pe urma 

celui ce a adunat argiți. De aceea e bine ca omul să nu devină robul 

argintului, să fie dragoste, dăruire, bunătate, să lase în urma lui 

comori ale dragostei, ale înțelepciunii, prin dăruirea lui față de 

familie, față de aproapele, comori ale științei sau artei. Arginții se 

risipesc. Așa cum s-au risipit la înmormântarea lui Hagi Tudose, 

personajul zugrăvit de Barbu Ștefănescu Delevrancea ca să rămână 

pildă de neurmat în zgârcenie, tot așa se vor risipi toate cele 

materiale, ascunse sau neascunse. „Nu vă adunaţi comori pe 

pământ, unde molia şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le 

fură. Ci adunaţi-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le 

strică, unde furii nu le sapă şi nu le fură. Căci unde este comoara 

ta, acolo va fi şi inima ta. “ (Matei 6, 19-21) 

În viață omul trebuie să știe cu cine se însoțește. Dacă se 

însoțește cu omul bun, bun este, dacă se însoțește cu cel rău, ca el 

o să devină. Mărul cel bun de se însoțește cu cel rău va fi lovit și el 

de putreziciune. Fructele rele, legumele sau zarzavaturile, le strică 

pe cele bune, așa este și cu oamenii, iar mulțumirea sufletească sau 

fericirea nu înseamnă a primi sau a aduna, ci a dărui. 

 

 

 

 



Din tiparnițele presei / Publicistică / Ana-Cristina Popescu 

 

51 

 

De câți măgari am nevoie? 

 

Cred că expresia „a fi măgarul cuiva“ e cunoscută multora. 

Când cineva aduce servicii umilitoare unei persoane, inevitabil 

ajunge la urechile celor din jur că acea persoană e măgarul lui X 

sau Y. 

Adesea se poate observa în jur câte un om care are averi 

nenumărate cum își adună cât mai mulți „măgari“ pe care să pună 

poveri și de la care să obțină foloase. Măgarii suportă sărăcuții 

poveri nenumărate, muncesc. De primit, dacă primesc câteva paie 

sub zâmbetul ironic al celui ce a pus jugul pe grumazul lor. 

Am văzut multe astfel de situații de-a lungul timpului. Nici nu 

știu dacă să-mi pară rău de bieții măgăruși sau să simt doar revoltă 

față de asupritorul lor. 

Cu ani în urmă oamenii bogați din mediul rural, cu pământ, 

animale, gospodărie, își luau câte o slugă pe timp de vară ca să-i 

ajute la toate muncile, iar iarna ca să cureți la animale, să le 

îngrijească, să taie lemne. Muncea omul acela din zori și până-n 

noapte pentru un blid de linte și pentru un culcuș, adesea într-un 

grajdi. Accepta omul, că era sărac, nu avea unde să pună capul și 

după ce să bea apă. Bogadul aduna averi peste averi din munca 

celui ce-i era ca un animal de povară. Când îl lovea neputința era 

alungat. Nu tu un ban în buzunar, nu tu un culcuș, un muritor de 

foame pe drumuri. 

Astăzi boierii s-au schimbat, dar oamenii sărmani au rămas la 

fel. Pentru un bănuț unii aduc arginți nenumărați în vilele și 

firmele celor avuți. 

Atât de isteți sunt cei care știu să se folosească de alți oameni, 

încât lasă impresia adesea că le sunt prieteni, că le acceptă servicii 

din prietenie, ca după ce-și rezolvă treaba să uite de măgărușii ce 

au tras pentru ei. Își mai aduc aminte de ei, doar dacă naivii mai 

cad în altă capcană a muncii. 
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Ce nu pot să pricep este cum unii cară poverile altora. Înțeleg că 

greșesc și tot nu se opresc să muncească pentru ei. Dacă ar munci 

pentru ei într-o colibă închiriată, în timp ar reuși să se ridice din 

neputință. Ei muncesc pentru o bucată de pâine aruncată ca unui 

câine. Se întâmplă să greșeșeti, dar te oprești, remediezi greșeala și 

mergi înainte. Mulți nu fac acest lucru și în timp sunt vrednici de 

toată mila. 

Măgărușii sunt demni de dispreț, dar și de compătimire, însă 

asupritorii lor provoacă dezgust, scârbă. 

Să ne gândim numai câte planuri își face un asupritor de 

măgăruși. Are de dus la capăt o anumită sarcină care să-l înalțe în 

plan social. Caută persoane ce-l pot ajuta. Ca un bun orator le 

promite avantaje, glumește, se arată un prieten de încredere, după 

care adună nectarul muncii altora pentru el, își rezolvă problema, 

se înalță, ca mai apoi să-i ignore pe măgărușii ce au purtat povara, 

să nu-i mai recunoască, să se minuneze când ei ar îndrăzni să 

ridice glasul, să-i trateze cu ironie. 

Cel obișnuit să-și rezolve problemele prin intermediul altora, ca 

să mai crească o treaptă în societate, de câte ori are nevoie de ceva 

se întreabă de câți măgari are nevoie, de unul, doi, trei, zece, își 

caută victimele, acționează, plasează sarcini, iar la final își rezolvă 

problemele. Cel obișnuit să se folosească de măgăruși și după ce 

duce o afacere la bun sfârșit, nu se poate opri, caută alte afaceri, îi 

vin alte idei, cheamă alți măgărușii, poate și dintre primii naivi. 

Măgărușii sunt frumușei, blânzi, smeriți, naivi, gata să poarte 

poveri ale celor ce-i asupresc. Oare când se vor sătura de asuprit 

măgărușii cei mari? Poate nu se vor opri niciodată. 

Îmi amintesc o epigramă a lui Dan Căpruciu „Frustrare“ „ De la 

viaţă nu poţi cere / Avantaje foarte mari, / Când visezi la cai putere 

/ Şi puterea-i la măgari.“ Întrebarea se pune oare cine sunt caii și 

cine sunt măgarii? Caii se bucură de toată mărirea, dar măgărușul e 

cel ce poartă povara. 
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De nu întinzi undița după pește, nu prinzi nimic 

 

Toți cunoaștem povestea ursului păcălit de vulpe a scriitorului 

Ion Creangă, a naivului ursuleț care a rămas fără coadă ascultând 

cuvintele viclene ale vulpii. Mulți sunt asemenea vulpii. Obțin 

pește fără muncă, pe urmă râd de cei care nu au la rândul lor măcar 

o coadă de pește. Nu ar da din ce au obținut ei fără niciun efort, ci 

doar prin viclenie, nici măcar un os. 

Vulpea e imaginea omului care obține multe, a omului ce se 

înalță doar prin viclenie, a omului ce râde de necazul altuia, a 

omului ce profită de alți oameni pentru a-și umple vizuina. 

Ursulețul e naivul ce-și prinde coada în capcanele altora și mai 

rămâne și fără ea, că i-o mănâncă, nu peștii, nici apa înghețată, ci 

aceia care știu să profite de pe urma altora. 

Astăzi e plin de undițe. Ele sunt aruncate pe toată întinderea. 

Trebuie să știi cum să înoți printre ale vieții undițe pentru a nu 

cădea victima unui cârlig și a-ți pierde coada. 

Cei care vor să pozeze în oameni cu greutate, dacă nu întind 

undița, nu prind nimic. Cum ar fi să vezi un mare baron fără 

undiță? Ai putea să dansezi în fața lui ca peștii în lac, dând și din 

codiță ironic, dar baronii nu-și uită undița niciodată, poate doar 

atunci când sunt vânați de alți baroni. 

Da, baronii nu-și uită undița. Fără undiță nu ar mai fi ceea ce 

sunt, nu și-ar mai păstra fotoliul păzit de săgeți solare sau vânt și 

ploi sub cel mai des arbor. Poate s-ar rătăci un ursuleț să-i ocupe 

locul. 

Nu prea au șanse ursuleții, ei mereu confundă piciorul vulpii cu 

rădăcinile puternice ale scorburei. Nu deosebesc undița de prins 

pește de propria coadă. 

În viață dacă nu întinzi undița, nu prinzi nimic. 

Pescarul, dacă nu aruncă unealta în apă, degeaba se duce la râu, 

poliția rutieră, dacă nu se duce pe un drum public, nu poate agăța 

în cârligul undiței căluții de mare ce nu respectă codul rutier, 
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vânătorul dacă nu întinde lațul, rămâne fără mistreți, pădurarul de-

și uită drumul codrului, ajunge să nu mai zărească copacii, că au 

alții grijă de ei, pădurarul de-și întinde undița, salvează copacacii 

pădurii etc. 

Ca să străbați desișurile, să treci mările, să urci munții acestei 

lumi, nu trebuie să uiți să întinzi undița. Cel ce nu întinde undița, 

nu prinde pește. Cel care nu încearcă să urce dealul, nu reușește să 

vadă luminișul din spatele lui. Cel care nu are răbdare să stea în 

trestii pe marginea lacului până ce undița e zguduită cu putere, nu 

se va bucura de roadele trudei lor. Cel fricos rămâne fără pește, 

asemenea și cel fără răbdare sau cel leneș. 

În viață există tot felul de undițe. Unele sunt întinse de vulpițe 

ce doresc să iasă în față prin viclenie, ce se hrănesc cu putere și 

ajung pe locuri moi și înalte, dar altele sunt întinse de oameni 

cumpătați, de oameni ce au descoperit în ei o vocație, de oameni 

care prin istețime, muncă și răbdare adună roadele talentului lor. 

Mai există și ursuleți care știu că balta are pește, dar nu au 

descoperit niciun talent în ei încă, că nu-și cunosc nici undița, ba 

mai mult decât atât, rămân și fără coadă. 
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Gropile adânci răpesc bucuria luminii 

 

Niciodată nu e bine să întinzi piedici, să pregătești capcane 

aproapelui, fiindcă vei ajunge să fii înghițit de proprile tale 

uneltiri. 

Niște copii au construit într-o zi geroasă de iarnă un zid din 

zăpadă. Au făcut bulgări uriași și cărămizi din zăpadă, pe urmă au 

început să-l clădească. Din când în când, printre bucățile mari de 

zăpadă puneau și câte o bucată de cărămidă din lut. Odată 

finalizată construcția, se credeau niște prinți apărați de cea mai 

puternică cetate. Pe lângă zidul proaspăt construit a trecut un alt 

copil de vârsta lor ce avea rezultate bune la învățătură. L-au 

observat de când a ajuns în colțul străzii și au început să-și facă 

semne unii altora. Au început să se pregătească de atac, căci doar 

pentru astfel de prilejuri au realizat contrucția. Când băiatul s-a 

apropiat, grupul de constructori și viitori războinici s-au ascuns în 

spatele zidului ca să nu știe victima cine-i autorul loviturilor și au 

început să arunce cu bulgări de zăpadă și cu bucăți de cărămidă 

crudă smulse din zidul abia finalizat. Băiatul ce se afla în trecere se 

ferea de lovituri, nereușind să-și mai continue drumul. La un 

moment dat, zidul de zăpadă vitregit de cărămizile de lut și-a 

pierdut echilibrul și a căzut peste cei care au întins o capcană 

trecătorilor. Acoperiți de zăpadă, aruncați unii peste alții, cu 

mâinile sau picioarele îndoite, cei care au pregătit groapa 

aproapelui, au căzut singuri în ea, căci de fiecare dată, după cum 

spune un proverb românesc „Cine sapă groapa altuia, cade singur 

în ea.“ 

De câte ori încearcă cineva să țese o pânză asemenea unui 

păianjen, să arunce fire pentru a prinde câte o făptură rătăcită, 

ajunge să se înece în propriul venin. Păianjenii pirat fură pânza 

altor păianjeni. Inițial le mișcă plasa făurită pentru victime, pe 

urmă îi pândește să apară, le strecoară venin omorându-i și pun 

stăpânire pe pânza țesută de aceștia. 
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Dacă invidia roade pe cineva și se apucă să taie pomii din 

livada vecinului, că-s mai roditori, riscă să ajungă sufocat sub 

coroana unui cireș bătrân sau unui nuc ce stătea de strajă. Orice 

faptă necugetată se întoarce împotriva celui ce o face. S-a 

întâmplat ca socrul să fie supărat pe ginere și să-i pună în cafea 

laxative, dar cafeaua a fost băută de fiica lui ce trebuia să-l ducă în 

acea zi la târgul de vite. Firesc că nu au mai putut ajunge. 

Există legi nescrise în acest univers infinit și toate se rotesc spre 

cel care a făcut o faptă necugetată, făcându-l să guste propria-i 

momeală. 

Nu e bine să pui foc, ca să nu te arzi, nu e bine să lași apele fără 

stăvilar, căci tu poți să fii primul care să fie luat de vâltoare. 

De ce să nu trăiești în liniște și pace cu toți și cu toate? Când în 

jurul tău e armonie, nu te poți agăța în lațul întins pentru iepuri. 

Nu săpa gropi și galerii adânci la adăpostul întunericului 

asemenea cârtiței ca să distrugi semănăturile grădinilor și să 

împiedici plantele să-și făurescă rădăcină și să crească, căci vei 

ajunge să te lovești de lumină în propria ta moviliță și această 

lovitură să fie ultima ta acțiune! 

O groapă săpată pentru a întinde o capcană celui ce se află pe 

cale, mai devreme sau mai târziu poate să devină o capcată și 

pentru tine. Ploaia o poate umple de apă, iar tu poți să-i uiți locul. 

Iarba poate crește în juru-i, o poate acoperi și tu ajungi să pici în 

capcana întunericului strigând din cursa făurită de tine pentru alții 

după o rază de lumină, dar din păcate nimeni nu te aude, fiindcă 

nimeni nu cunoaște locul vicleșugului tău spre a se milostivi de 

neputințele ce te-au ajuns. 

Înainte de a face ceva necugetat trebuie să știi că gropile adânci 

răpesc întotdeauna bucuria luminii. 
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Aplauze 

 

Viața fiecărui om e asemenea unei piese de teatru. Te ivești 

într-un colț al universului aruncat pe o scenă ca într-o gară pustie 

prin care nu mai circulă de foarte mult timp niciun tren și trebuie 

să alergi spre a căuta raze de soare, trebuie să alergi pentru a 

culege raze de lumină. Încerci să prinzi un tren, dar te împiedici și 

cazi printre ierburi. Nu te oprești și alergi din nou după alte trenuri. 

Culegi margarete și flori îmbujorate de mac pe drumu-ți, te lupți 

cu vântul ce prinde de păr macii și le fură petalele. La un moment 

dat te uiți în jur. Observi că nu mai ești cel de ieri, nu mai ești cel 

verde și falnic. Ești mărunt, alb ca un fulg pierdut în văzduh care-

și așteaptă sfârșitul sub ploaia unei clipe calde. Privești și observi 

aceeași gară pustie. Nu cunoști cum te-ai întors în același punct de 

unde ai plecat. Ai făcut o rotație în jurul axei tale și ai cam sfârșit 

ziua. Ești pe aceeași scenă, dar altfel. Ești istovit de alergătură, de 

scenele și actele cărora le-ai făcut față ca un adevărat războinic. Ți-

ai dus rolul la final. Te așezi într-un colț și aștepți aplauze. Ceasul 

vechi începe să bată miezul de noapte și e frig. Piesa a ajuns la 

final. Tu aștepți aplauze, aștepți ropotul bătăilor de palme în semn 

de apreciere. Oare te-ai făcut înțeles în scurta-ți călătorie? Oare 

aplauzele vor veni? Oare publicul se va ridica în picioare în fața 

ta? 

Tu ești cel care a jucat rolul vieții tale pe o scenă. Tu ești cel ce 

a animat totul în jurul tău. Tu ești cel responsabil de aplauzele de 

la final. 

Aplauzele vin atunci când omul e mulțumit cu ceea ce a făcut în 

viața sa. Omul ce și-a descoperit talentul, cel care a muncit pentru 

a-l fructifica e cel ce se bucură de aplauze. Atunci când ceasul 

ruginit bate ultima clipă cel care a trăit dăruindu-se pe sine prin 

dragoste și talent zâmbește fericit uitând-se în urmă, se simte 

încununat de aplauze. 



Din tiparnițele presei / Publicistică / Ana-Cristina Popescu 

 

58 

Pentru a te bucura de aplauze trebuie să nu greșești calea, să nu 

te lași purtat asemenea unei păpuși legate de mâini cu ață. Dacă vei 

deveni prizonierul unor legi ce îți anulează personalitatea nu mai 

ești tu, ești o marionetă purtată. Altul sau alții joacă rolul în locul 

tău. Ajungi să ceri voie chiar și pentru un zâmbet sau pentru o 

convorbire la telefon. Păpușarul îți va răspunde ironic cam în felul 

următor „Perfect, nicio problemă. Foarte bine. Poţi să dai un 

telefon. E prevăzut şi în constituţie...“ (Matei Vişniec, Omul din 

cerc, antologie de teatru scurt) Aplauzele le va primi la final 

păpușarul, iar păpușile vor fi aruncate într-un colț de unde vor 

privi dezorientate spre public. 

Cum să te mai bucuri de poveste când privești în urmă, dacă nu 

ai fost tu, ci un păpușar ți-a jucat rolul vieții tale? 

Omul ce duce o viață inexistentă, nu va reuși niciodată să simtă 

bucuria aplauzelor. Ce poate fi mai plictisitor, decât pierderea 

printre aceleași banale lucruri? „Mă plimb de foarte multe zile. În 

general viaţa mea nu pare schimbată. Gândesc, ascult, văd, mă 

scarpin. Dar toate astea în mers. Dorm, privesc în jos, aştept să 

vină ziua, aştept să vină noaptea, din nou aştept să vină ziua. 

Comentez în gând teama păsărilor de a se aşeza pe pod. Mă joc 

uneori cu degetele, mă simt uneori înfrigurat, iar alteori mi-e cald. 

Toate, aproape toate, ca şi înainte. Numai că sunt în mers. Cred că 

sunt în mers de mai bine de zece zile. […] Nu ştiu câte zile au 

trecut de când mi-am transformat modul natural de existenţă.“ 

(Matei Vişniec, Cafeneaua Pas-Parol) Omul când reuşeşte să fie 

liber, când refuză să mai fie păpușa de cârpe din mâna păpușarului, 

îşi lasă fiinţa să se înalţe în propria-i libertate, se detaşează de tot 

ceea ce este comun şi urcă muntele vieții sale, devine propriul 

cârmaci, își poartă corabia spre Absolut fără să mai facă aceleași 

gesturi fără rost în timp ce ceasul vieții lui toarce și toarce, iar el s-

ar fi scărpinat așteptând să vină iarăși noaptea. 

„Corabia se scufundă încet […] şi spuneam că asta nu e o 

corabie / asta e o...“ (Matei Vişniec, Sindromul de panică în 

Oraşul Luminilor) viață, o viață de om. Da, o viață rătăcești pe 
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mare printre furtuni, rătăcești pe marea scenă a vieții tale cu o 

corabie, la început mai mică, pe urmă puternică, apoi mai colorată. 

O duci spre ape line, pe urmă o porți spre țărmuri îmbelșugate. Ești 

mereu în căutarea soarelui și a tărâmului paradisiac. Când te 

lovește furtuna cea rea și corabia stă să se scufunde, iar tu culegi 

apa din proprile-ți lacrimi aștepți un semn, te uiți în urmă, 

zâmbești și asculți. Oare glasul aplauzelor îți vor ridica corabia din 

furtună? 

Piesa a fost istovitoare. Ai dat tot ceea ce a fost mai bun din 

tine. Ai intrat în pielea personajului. Ai jucat ceasuri întregi, ai 

transpirat, ai fost bun, nu ți-ai uitat rolul. Acum ești în mijlocul 

scenei și te închini publicului așteptând. Ești obosit, dar sufletul ți 

se umple de bucurie. De ce? Din sală auzi ropote de aplauze. 

Spectatorii sunt în picioare și aplaudă. Le-a plăcut rolul tău. E tot 

ceea ce ai așteptat. Ești fericit. 

Aplauzele de la final îți încununează succesul. Ești mulțumit că 

piesa a plăcut publicului, că rolul tău a avut succes, că privind în 

urmă ai lăsat mărgăritare pe unde ai trecut. 
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Panseluțe 

 

Am frământat într-o zi cu privirea niște panseluțe. Ce flori 

superbe! Ar putea să fie florile preferate a oricărui om însetat de 

viață, însetat de zâmbet. Niște flori vesele. Din orice unghi le 

privești, ele îți zâmbesc. Aș putea spune că-s florile ce te-ar putea 

învăța să treci prin viață senin, râzând când soarele te mângâie, dar 

și atunci când furtuna te frământă. Sunt florile ce te-ar putea învăța 

să te ridici de fiecare dată când cazi, să te ridici având mereu 

zâmbetul pe buze și să mergi mai departe. Sunt florile ce salută pe 

oricine fără teamă. Sunt curajoase. Sunt florile ce-ți pansează orice 

rană printr-un zâmbet de forme și culoare. Sunt acele răni vii pe 

care trecătorul le observă și nu le înțelege. De ce răni vii? Pentru 

că împrumută zâmbet de chip omenesc. Cum ai putea să înțelegi 

ochii panseluțelor, dacă nu te poți descoperi pe tine prin ele? 

Scriitorul și jurnalistul Matei Vișniec în drama „Trecătorul“ 

vede viața omului cu bune și cu rele, o vede ca pe o rană, o rană 

care mocnește, o rană ce a adunat în ea multe și care curge, o rană 

care are puterea să răspândească în lume lichidul vital acumulat în 

timp, acumulat cu răbdare, o rană care nu se teme a se goli de 

sânge, o rană ce și-a jucat rolul vieții ei. Pe lângă omul sângerând a 

trecut un om simplu, un om ce încearcă să se opună sângerării 

celui rănit crezând că-l ajută, un om simplu ce nu poate să vadă 

dincolo de rană. Cel sângerând se opune ajutorului. Îl ceartă pe 

trecător că nu-i lasă rana în pace. În viață mulți spun că încearcă să 

te ajute, dar ei mai mult te încurcă. Tu ai un drum necunoscut lor, 

un drum departe de orice legi banale, un drum neînțeles pentru o 

lume supusă banalității. 

Rana din care mocnește sânge, rana din care mocnește tot ce a 

adunat mai bun omul în timp, este oglinda vieții celui căzut pe 

drum. .„Nu vedeţi că rana mea este o oglindă? O rană care se 

goleşte de sânge nu poate să fie o oglindă.“ (Matei Vişniec, Omul 
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din cerc, antologie de teatru scurt) Ideea omului ce se oglindește 

în propria-i rană e îmbrățișată de dramaturgul Matei Vișniec. 

Și cum să nu te oglindești în propria ta rană? 

Viața omului e plină de nori, de furtuni, de vânturi. Mai flutură 

din când în când și petale îmbujorate de trandafiri, de maci, de 

hortensi, mai cad din când în când lumini de raze solare sau aștri. 

Toate acestea se adună, își fac loc, sapă adânc, săgetează și rana se 

adâncește. Rana adună ploi, dar adună și soare, rana adună muncă, 

dar adună și cununi de roade bogate. De ce rană? Pentru că viața 

doare, doare că aleargă spre moarte. De ce rană? Pentru că viața 

omului e trudă pentru a smulge mărgăritare din cele mai stâncoase 

locuri. 

Ajunsă în ceasul suprem rana începe să sângereze. Atunci arată 

roadele alergăturii sale prin lume. Atunci ea devine oglindă. Da, o 

rană care sângerează poate să fie o oglindă. Ea scoate tot, tot ce e 

mai de preț la lumină. Ea aduce un zâmbet de fericire în sufletul 

celui ce-o poartă. Descoperindu-ţi rana şi lăsând-o să curgă 

asemeni muzicii te regăsești pe tine, începi să strălucești, să 

luminezi şi te înalţi spre perfecţiune. Atâta timp cât omul are 

energie în fiinţa lui, atâta timp cât mai are sânge în rană, poate să 

lumineze, poate să se oglindească prin proprile-i realizări. 

Un om simplu, un trecător de rând nu poate înțelege taina rănii 

sângerânde și încearcă să se opună izvorului viu. El se teme să 

sângereze, se teme de propria-i rană, nu o înțelege, se teme să lase 

rana să-și cânte gloria adunată printre soare, vânt și ploi. Nu o 

poate transforma într-un instrument muzical care să vibreze, care 

să transmită în jur din înțelepciunea adunată într-o viață de om. 

„Când cânţi la vioară, muzica îţi iese din corp. Înţelegi deci, 

trebuie ca şi glontele să iasă, şi el, din corp, din corpul tău. Dacă ţi-

e frică de propria puşcă, ăla eşti.“ Vibho utilizând jocul imaginaţiei 

în drama Imaginează-ţi că eşti Dumnezeu a dramaturgului  Matei 

Vișniec îl îndeamnă pe Stanko să-şi închipuie puşca o vioară. Dacă 

ți-e teamă de ceea ce ai putea afla în tine, ești pierdut, dacă ți-e 

teamă de propria pușcă, dacă ți-e teamă să cânți utilizând-o, dacă 

ți-e teamă să-ți descoperi muzica interioară și să lași rana să curgă, 

vei trece degeaba prin această lume. 
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Omul nu e bine să se lase captiv formei lucrurilor de jos, ci el 

trebuie să-şi identifice muzica lăuntrică, să-și cunoască rana ce-i 

clocoteşte în fiinţă, puşca cu arcuş de glonţ, vibrația din umbra 

propriei piese de teatru pentru a putea aspira spre desăvârțire. 

Fiecare dintre noi știe cum arată o panseluță, floarea aceea viu 

colorată ce-ți zâmbește de câte ori o admiri. Cine ar putea să-i 

oprească zâmbetul din liniile petalelor? Cu siguranță, nimeni. Cine 

ar putea să-i oprească curgerea strălucirii? Ar putea să i-o oprească 

un trecător ce o smulge din locul ei? La niciun caz. Panseluța îi va 

zâmbi picurându-și seva printre degetele călăului. Rana ei va cânta 

și ea va zâmbi în continuare. Până ce nu vei învăța să treci prin 

viață zâmbind asemenea panseluțelor, te vei teme de propria pușcă 

și inima ta nu va cânta, iar rana va uita să sângereze oglinda 

realizărilor tale. 
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Îmi doresc să cuprind cu brațele un nor 

 

Poate fiecare dintre noi și-a dorit să atingă cândva un nor. De 

curând am fost cu mașina pe TransSemenic, un drum alpin din 

vestul țării, modernizat recent, drum care leagă localitățile Slatina-

Timiș și Văliug. Mă îndreptam spre Schitul Sfântul Ilie de pe 

Semenic când, după o ploaie grozavă, niște nori albi de ceață 

pluteau în jur. Era spectaculos. Îmi doream să opresc mașina și să 

prind un pufos micuț și alb în brațe, deși știam că totul e o iluzie. 

Parcă eram undeva în văzduh și în jurul meu înotau norișori albi, 

niște pufoșenii. Era o splendoare. 

Câți nu și-au dorit să atingă un norișor în copilărie, să urce pe 

treptele cetății creată de aceștia în văzduh sau să zboare pe calul 

înaripat ce se pierdea străpuns de câte o rază de soare! Mai târziu 

norul cel alb se transformă în țelul cel mai înalt ce îți dorești să-l 

atingi pe parcursul vieții. Acest nor se transformă în funcție de 

talentul și personalitatea fiecăruia. E posibil ca cineva să descopere 

un leac pentru o boală rară și astfel să atingă norul visat, să-l 

cuprindă o clipă cu brațele. 

Câți oameni reușesc să atingă norii, să-i cuprindă cu brațele o 

clipă? Dacă încerci e posibil să te trezești înconjurat de aburi, ud, 

alergând după himere. 

Mă întorc iarăși la dramaturgul și jurnalistul Matei Vișniec și o 

să citez de această dată un paragraf din Occident Express „Vreau 

să-l ating măcar o secundă. N-ai cum să atingi un tren din mers. 

Vrei să te taie?“ Un orb dorește să atingă trenul în mers, să-l simtă, 

dacă nu-l poate vedea. Omul ce dorește să atingă norii, să valseze 

cu aceștia, să-i cuprindă cu brațele e aidoma orbului ce vrea să 

atingă o secundă trenul din mers. O secundă e suficient să atingi 

veșnicia, idealul mult visat, dar norul se destramă și trenul vieții 

trece, iar omul orb din cauza deșertăciunii efemere nu reușește să 

atingă secunda supremă, să o fure pentru el. Aflat în căutarea 

secundei veşnice omul s-a pierdut pe cale, a devenit căldicel, nici 
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credincios, nici ateu, a devenit cum e mai dificil pentru a te putea 

împărtăși din eternitate. Am putea asemăna acea căutare a omului, 

acea secundă, acel tren, acel nor, acea eternitate râvnită, cu 

Dumnezeu. Dumnezeu în istoria poporului evreu nu şi-a arătat 

niciodată faţa, ci s-a înfăţişat oamenilor drepți în chip de foc, într-

un rug aprins de exemplu. Oare de ce nu și-a arătat chipul? 

Răspunsul ni-l dă chiar El, Părintele Veșniciei. Nu și-a arătat 

chipul, pentru că omul nu ar fi suportat atâta lumină nici măcar 

preț de o secundă, ar fi ars și ar fi închis ochii pentru totdeauna. 

Din această cauză omul nu poate atinge trenul vieții lui ce zboară 

preț de o secundă, din această cauză omul nu poate îmbrățișa norii. 

Omul se găsește pe tot parcursul vieții într-o permanentă 

căutare. Chiar dacă idealul lui e să urce pe Himalaya, de fapt în 

urcușul lui pe munte se află într-o permanentă căutare, îl caută pe 

Dumnezeu, caută Părintele vieţii veşnice. Şi-ar dori să Îl atingă 

măcar o secundă, dar o secundă ar fi de ajuns ca omul să-l atingă 

cu privirea, pentru ca să moară. O secundă ar fi de ajuns ca orbul 

să atingă trenul în mers ca să fie zdrobit de acesta, o secundă ar fi 

de ajuns să încerci să cuprinzi un nor pentru a te trezi în mijlocul 

unei himere. 

Și totuși, ce minunat ar fi să poți cuprinde cu brațele un nor! 
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Firimituri 

 

Mulți oameni se mulțumesc cu puțin în viață, cu niște firimituri 

ce cad de la mesele împărătești. Oare din ce categorie de oameni 

facem parte fiecare? Câți ne-am pus oare această întrebare. Poate 

fiecare dintre noi ne mulțumim cu firimituri și nici nu ne dăm 

seama. Un strângător de averi lumești ce în lăcomia sa adună 

arginți, construiește, investește, poate ar răspunde că el nu s-ar 

mulțumi niciodată cu firimituri. Ei bine, acest strângător de averi 

lumești se înșală. El se mulțumește cu firimituri trecătoare, cu 

luciul unor arginți care azi îi are în pumni și mâine îi curg printre 

degete. 

O să mă îndrept spre o piesă de teatru superbă ce am amintit-o 

și în alte materiale Mansardă la Paris cu vedre spre moarte a 

scriitorului Matei Vişniec, spre scena a doua când în Piața 

Fürstenberg de la Paris își face apariția Distinsa Doamnă care face 

firimituri și hrănește porumbeii. Acești porumbei din piață i-am 

putea scoti pierduți. Ei se bucură de niște firimituri, le așteaptă cu 

nerăbdare, se mulțumesc cu firimituri. Porumbelul, simbolul 

libertăţii, al blândeţii, al perfecţiunii, devine unul stupid prin 

porumbeii din piață. 

Păsările de la oraş, porumbeii ce înfrumusețează piețele, pot să 

fie asemănate cu apariţia omului pe pământ, a omului alungat din 

Eden. În momentul în care omul şi-a pierdut aripile prin norii 

întunecați ai păcatului, în momentul în care a uitat să mai zboare, a 

coborât pe pământ asemenea porumbeilor din Piaţa Fürstenberg. 

Alungați din Eden și ajunși pe pământ au început să se 

mulţumească cu firimituri, depinde ce firimituri, firimituri de 

lumină, de culoare, de ploaie, de verdeață, de fericire, de nori etc. 

„S-ar putea spune că păsările care trăiesc la oraş sunt obosite de 

proprile lor aripi, de faptul de a avea aripi. Dar poate că însuşi 

specia umană s-a născut în felul acesta. La început oamenii erau un 

fel de păsări, o specie total liberă care ştia să zboare şi apoi toate 
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aceste fiinţe au început să devină din ce în ce mai greoaie, din ce în 

ce mai leneşe, mai prostovane. Şi au sfârşit prin a se debarasa de 

aripile lor, au coborât definitiv pe pământ. Şi aşa s-a născut omul.“ 

(Mansardă la Paris cu vedre spre moarte, Matei Vişniec) 

În istoria poporului evreu porumbelul este pasărea care îl anunţă 

pe Noe că apele s-au retras de pe pământ, este cel care aduce o 

mlădiță de măslin de pe pământul cândva șters de ape, este cel care 

anunță omul că este din nou liber să-şi reocupe locul cuvenit în 

natură. În creştinism porumbelul este simbol al energiei divine, al 

Duhului Sfânt. Duhul Sfânt în chip de porumbel s-a coborât în 

momentul Botezului Domnului Iisus Hristos săvârșit de către Ioan 

în apele Iordanului. În cazul piesei de teatru Mansardă la Paris cu 

vedre spre moarte a scriitorului Matei Vişniec porumbeii au uitat 

drumul. Aşteptă firimituri, căci „şi-au pierdut total libertatea.“ „Şi 

cum nu şi-ar fi pierdut libertatea din moment ce „nu mai ştiu să se 

hrănească singuri.“ Se mulțumesc cu firimituri. Destinul lor a 

devenit unul mediocru ca şi al omului, ca şi al celorlalte păsări care 

nu au putut depăşi niciodată anonimatul. Fără Distinsa Doamnă 

care face firimituri de câțiva ani, porumbeii ar uita să mai trăiască. 

În goana lor după firimituri şi-au pierdut demult echilibrul. 

Să trecem de la porumbeii ce se mulțumesc cu firimituri, la 

Distinsa Doamnă care-i hrănește, fiindcă în spatele acestui lucru 

avea un interes ascuns. Dorea să-l întâlnească în piață pe filosoful 

Emil Cioran, devenit personaj al piesei dramaturgului Matei 

Vișniec. „Nu, nu vin de fapt pentru porumbei […] De fapt vin 

pentru dumneavoastră.“ Distinsa Doamnă știa totul despre filosof, 

unde locuia, programul zilnic, căutările sale zilnice după niște 

firimituri de libertate, niște firimituri de memorie pierdute de 

foarte mult timp. Cine era de fapt Distinsa Doamnă ce-l urmărea 

pe filosof și hrănea porumbeii? Nimeni alta decât memoria lui ce 

bătea în retragere, „distinsa mea Doamna Memorie“ după cum 

spune filosoful. Se pare că cel ce se mulțumea cu firimituri de la 

Distinsa Doamnă, de la Doamna Memorie era chiar filosoful. 

Firmiturile erau lumini ale memoriei de odinioară. Astfel Distinsa 

Doamnă care facea firimituri a scos la un moment dat o bucată de 

pâine și s-a adresat personajului Emil Cioran „Vreţi să mâncaţi 
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câteva firimituri?“, iar filosoful devenit personaj acceptă, deşi 

constată că acestea sunt cam uscate. Oare de ce sunt uscate ne-am 

putea întreba? Sunt uscate, pentru că filosoful a ajuns la apusul 

vieții și memoria a început să-l părăsească. Porumbeii din piață 

încep să se pierdă treptat, iar personajul Emil Cioran le ia locul 

„(Ciugulind din pâine.)“ Memoria filosofului devine o latură a lui, 

o cheie spre viața de altă dată, o cheie spre înțelesul celor viitoare 

„scoate din buzunar o cheie“. „Iar asta probabil e cheia de la 

apartament.“ Cheia ar putea să fie calea spre devenirea unui tot cu 

propria-i memorie. Personajul Emil Cioran a ajuns la apusul vieţii 

și trăiește cu teama să nu-şi piardă Memoria ce personificată şi-a 

câştigat libertatea. Memoria lui a devenit independentă, a câştigat 

perfecţiunea. „E clar, distinsa Doamnă Memorie. Am început să vă 

pierd.“ Memoria i se individualizează, iar el acceptă să fie hrănit 

cu firimituri asemenea porumbeilor. 

Și până la urmă ne mulțumim sau nu cu firimituri? Poate bucata 

de pâine e Absolutul, iar din acea bucată de pâine cad firimituri ce 

oferă mulțumire celor de pe pământ, celor care au fost alungați 

cândva din Eden pierzând jocul cu eternitatea. 

Câte înțelesuri tainice n-au firimiturile. Ele ar putea fi resturi ale 

oamenilor de știință care aduc desfătare celor fără personalitate. 

Ele ar putea fi numite fotolii calde aduse celor ce-și vând libertatea 

pentru o himeră. Din firimituri poate s-au construit cele mai mari 

minuni ale lumii, din firimituri poate s-au construit piramidele. 

Poate pământul e o firimitură rătăcită în univers. Poate fiecare e o 

firimitură de lumină, dar trebuie să știe cum să ardă. 

Și totuși noi, oamenii, ne mulțumim doar cu firimituri? 
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Microbii 

 

Microbii sunt peste tot. Sunt atât de mici, încât nu-i putem 

vedea cu ochiul liber și cu toate acestea există, roiesc în jurul 

nostru. Dansează și se răsfață la tot pasul fiind aducători de rău. 

Cele mai urâte boli încearcă omul din cauza acestor răsfățați care 

cuceresc totul în jur. 

Adesea se întâmplă ca în viață să te lovești de anumite bariere, 

să fii nevoit să încerci alte cărări pentru a ajunge să cucerești 

cetatea mult visată. Mereu se întâmplă ca cineva să se pună 

stăvilar, să se ascundă pe cărarea vieții tale ca un zid ascuțit, ca un 

microb ce s-a pierdut fericit pe sub unghii sperând să aducă odată 

cu acel cuibar ce și l-a făcut și boli care să te supere. 

Sunt mulți microbi care se pun de-a curmezișul și încearcă să-ți 

oprească drumul cel lin. Unii sunt hidoși, au unghii ascuțite și dinți 

lați. Nu își arată fața, dar te agață și te mușcă. 

Microbii se ascund peste tot, în apă, în sol, în corpul plantelor 

sau animalelor, pe corpul ființelor, în aer, pe obiecte. Sunt 

organisme unicelurale, microscopice. Nu-i poți identifica cu ochiul 

liber pe acești șmecheri. Microbii ce au chip omenesc se ascund 

prin birouri, prin sălile de spectacole, pe scena politică, prin 

spitale, prin diferite instituții, firme. E greu să-i intuiești, dar îi 

simți imediat ce încep să-și scuipe veninul. 

Am întâlnit de-a lungul timpului mulți astfel de microbi. Cel 

mai recent microb întâlnit a fost un bufon ce poza în mare artist de 

teatru. Încerca să ofere lecții unor începători, când de fapt el era un 

amator ce s-a desprins din lumea manelelor și a crezut că prinde pe 

Dumnezeu de picior. Lipsit de orice tact pedagogic acest „director 

artistic“ și departe de tot ceea ce s-ar putea numi un bunicel 

regizor, se dădea în spectacol. Era de râsu' - plânsu' De curând și-a 

încheiat stagiatura. Piesa lui de teatru scârțâită a ajuns la final. O 

comedie de tot plânsul a fost perioada în care mai alerga pe scenă. 

Departe de orice disciplină, vulgar în comportament, cu un limbaj 

sărac, dar cu sâsâială de șarpe, a ajuns să-și mute scena în aer liber 
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și de acolo acasă sau poate înapoi, în lumea ștearsă a imitațiilor, 

căci manelele nu sunt altceva decât reproducere de sunete din 

diferite culturi însoțite de niște cuvinte lipsite de sens. 

E rău când un microb se pune în drumul altor oameni și se 

folosește de puterea sa ca să viruseze, să umple de bacterii pe cei 

sănătoși. O perioadă e greu până ce se vindecă cei care au intrat în 

contact cu microbul, pe urmă își revin și pornesc pe drumul cel 

bun. 

Mult săpun îți trebuie să omori microbii, să-i reduci la tăcere. 

În vara ce s-a dus cam de multișor la culcare, am fost plecată 

într-o stațiune în frumoasa mea țară. Stătem liniștită într-un parc și 

contemplam la frumusețea arborilor când o „muzică“, dacă aș 

putea să o numesc muzică, a început să strice toată poezia 

momentului, să alunge muzica gândurilor, a naturii ce se întrecea 

în verdeață. Niște zgomote amestecate bubuiau. Mi-am îndreptat 

privirea spre locul de unde venea furtuna. Erau niște tineri ce 

purtau o boxă pe umeri, nu se uitau pe unde călcau, dar se mișcau 

pe ritmurile acelea fără cap și coadă, nici măcar sălbatice nu le-aș 

putea numi, căci și sălbăticia are farmecul ei. Erau ca niște 

somnambuli, dar nu atrași de lumina lunii, împărăteasa nopții, ci 

de o muzică nedeslușită. Erau purtați de manele. Nu mergeau, ci 

țopăiau fără să se mai uite în stânga sau în dreapta. Unul s-a izbit 

de un copac, dar nu a avut o reacție de trezire la realitate. A făcut 

un pas în lateral și a continuat să meargă ca drogatul însoțit de 

ceilalți. Pe drum, o fătucă, a fost atrasă în jocul lor, microbii și-au 

împroșcat veninul și au făcut o victimă. La un moment dat s-au 

oprit pe o bancă, dar victima ce a gustat vacarmul otrăvit de 

microbi nu s-a așezat, continua să se bâțâie ca o somnambulă în 

fața lor. Am plecat lăsând în urmă poluarea fonică și vizuală. 

Exemplele sunt puține, fiindcă microbii sunt pretutindeni. Ei se 

ascund în cele mai misterioase crăpături și se ivesc în calea 

fiecăruia când ne așteptăm mai puțin. Cu toții cunoaștem fel și fel 

de microbi, dar e bine să ne ferim de ei, să evităm a intra în contact 

cu ei, iar de vom ajunge din greșeală în legătură cu ei, să 

dezinfectăm imediat tot ceea ce au atins. 
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Eu sunt cuvânt și libertate 

 

Într-o zi am scris o poezie personală în timp ce privirea mi-a 

căzut pe cărările din parc pustiite de iarbă. Cărările erau sterpe, 

lipsite de strălucire. Așa, fără verdeață, păreau a-și etala 

goliciunea. Iarba ce lipsea era haina ce le-ar fi împodobit pentru 

bal. Ce bal? Balul cu picăturile de rouă, cu săgețile de lumină sau 

cu lacrimile norilor. 

Fără verdeață cărările erau asemenea unui om bolnav. Lipsite 

de strălucirea exterioară se asemănau unui om încercat de 

neputințe. 

Să lași cuvintele să cânte în așa pustiu? Ei bine, le-am lăsat. 

Poate ele vor aduce iarăși armonia de odinioară. Pe o coală a 

agendei de lucru am început să las cuvintele să curgă așa cum simt 

ele mai bine, iar cuvintele au prins aripi și au zugrăvit pagina albă 

cu scheletele literelor. 

M-am definit prin cuvânt. Cât miracol ascunde în el cuvântul, 

ce armonioasă muzică curge prin venele lui! Cei atinși de cuvinte 

simt gustul libertății și pot să zboare prin universul infinit. Nimic 

nu-i mai oprește. M-am definit pe mine prin liberatate. Nimic nu-i 

mai de preț ca libertatea. Iau lutul ce cântă, cuvântul și sunt liberă 

să zbor pe aripile lui unde doresc. Sunt liberă să cercetez ce lumi 

magice ascund florile sub trena lor parfumată de petale. Aș aduna 

ca o albină înțelepciunea din casa florilor și ca o buburuză cea mai 

proaspătă apă din izvorul de rouă de pe firele de iarbă. Prin cuvinte 

și libertate aș putea să urc munții și să ating stelele, să curg 

asemeni apelor line, adunând cântec și joc, să ard de dragul 

slovelor ce bat la porțile cerului, să mă mistui bucată cu bucată în 

timp ce ating florile de colț ce se ascund rușinate pe stânci. Poate 

câteodată sunt îngrijorată de plânsul vântului dinaintea furtunii ce 

aduce cu el atâta durere adunată din lume, dar știu că veșnicia bate 

la ușa fiecăruia și tot ceea ce există poate gusta din apa vieții, din 

ambrozia zeilor și îmbrățișa Absolutul.  
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În felul acesta sunau versurile: Eu sunt cuvânt și libertate, / Aș 

dori să știu ce univers tainic descoperă albinele în fiecare floare, / 

Aud glasul fiecărei frunze, din mugur până ce e modelată în 

cuptor, / Văd roua ce botează în zori firele de iarbă, / Vreau să urc 

muntele pentru a atinge stelele, /  Eu sunt cuvânt și libertate. // Mă 

prefac în apă și foc, / Simt ce mă mistuie bucată cu bucată, / Ating 

florile de colț ascunde pe stânci, / Mă îngrijorează plânsul vântului 

dinaintea furtunii, / Plâng, căci văd atâta durere în jur nerezolvată, 

/ Eu sunt cuvânt și libertate. // Știu că eternitatea există, / Spun că 

poți gusta Absolutul, / Visez să gust taina apei vieții, / Mă 

străduiesc să fac cununi de cuvinte, /  Sper că toate vor gusta 

dulceața nemuririi, / Eu sunt cuvânt și libertate. 

Cuvintele sunt cele ce pot aduce pe aripile lor stropi de rouă și 

pot face iarba să crească. Ele sunt acelea care te învață să zbori 

liber chiar și atunci când calea e pustie și iarba nu crește. Ele sunt 

cele care te poartă spre verdeță și te ajută să te împărtășești din 

sufletul ei viu pentru totdeauna. 
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Toate sunt cu măsură în lumea asta 

 

E plină pădurea de tot felul de copaci. Unii sunt bătrâni și au 

coroană bogată, alții sunt bătrâni, dar nu și-au ținut drumul drept, 

au fel și fel de noduri, scârțâie. Alții sunt tineri, dar țin drumul 

drept și încep a-și făuri coroană bogată. Copacii bătrâni ce scârtâie 

încearcă să se clatine în calea celor tineri și îndrăzneți, doar, doar îi 

intimidează, îi sperie și greșesc drumul. Nu pot să accepte că niște 

copăcei pot să fie mai buni decât ei. 

Așa e și cu omul. Atunci când cel mai tânăr își înaltă aripile și 

zboară, cel înaintat în vârstă, cu oarecare experiență, începe să se 

plângă. Oare de ce plânge și se revoltă? Îi pasă lui dacă greșește un 

X al cărui nume nici măcar nu-l cunoaște? Nu. Îi este doar teamă, 

că acel X poate să fie mai bun decât el, să primească răsplată mai 

mare la locul de muncă. 

Adesea ajung la urechile fiecăruia revolte ale unor oameni 

mediocri ce nu pot să trăiască în pace, că-i roade invidia pe capra 

vecinului ce o dorește în curtea lor. Mereu au ceva cu vecinul ce 

poate are leafa mai mare, e mai bine văzut în societate că e 

probabil medic, dascăl, inginer etc. Ar dori dacă se poate să se 

întâmple o catastrofă și cei care și-au șlefuit cămăruțele minții 

studiind, cei care sunt o comoară la locul de muncă, cei care fac 

față unor situații grele ori de câte ori este cazul, cei care fac față 

oricăror situații limită, oricărui stres, oricărei noutăți, încercări cu 

sorț de izbândă, să primească o cojiță de pâine sau nici atât, iar ei, 

care nu știu decât să care o ladă cu portocale pentru a se bucura de 

ale pântecelui și de cele mai lumești lucruri să fie slăviți. Doar ei 

fac munca cea grea, ridică o ladă cu portocale pentru care sunt 

răsplătiți de patron cu un bănuț, nu cei ce lucrează cu viața omului, 

cu sufletul lor, nu cei ce transmit înțelepciune și modelează 

personalități, nu cei care ajută știința să cucerească întregul univers 

infinit ca cei ce cară o ladă de portocale să se răsfețe cu o manea 

pe un iPhone. 
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Există mulți oameni complexați. În copilărie aceștia se leneveau 

și cam fugeau de carte, erau în umbra celor muncitori ce alergau 

după înțelepciune. La maturitate își doreau să moară vecinul că 

poate așa ar putea mânca capra acestuia, fără să se gândească că 

acea capră le aduce și lor câte un strop de lapte, că fără ea, odată 

mâncată, ar pieri și ei. 

Complexele sunt nenumărate. Dacă iei un mijloc de transport în 

comun, nu ai cum să nu auzi revolta unui nenea șoferul pe câte un 

conducător auto „Nu știu de ce au dat și femeilor permis auto.“ 

Uite că și femeile au permis auto ca tu să fii din ce în ce mai 

complexat. Doar cu acest fapt mai erai cu un pas înainte. Ce mare 

lucru! Te urcai la volanul unui mijloc de transport gândit de alții și 

erai puternic. Femeile acestea. Nu le e de ajuns că au grijă de casă, 

de copii, ba chiar și de soț, câștigă la locul de muncă uneori mai 

mult ca bărbatul, acum să mai conducă și mașini. Vai de cei 

complexați! Niciodată nu se vor putea ridica din mocirlă. 

În viață cel mai mic ar dori să lovească cu revoltă în capul celui 

mai mare, fără să gândească că în acest fel tot în el lovește. Fără 

cei mari, cei mici nu se vor putea descurca niciodată. Cum ai putea 

să ai o construcție grandioasă, dacă tu nu ești priceput asemenea 

lui Manole, meșterul din balada populară „Monastirea Argeșului“? 

Poți însă să fii lucrat de mândrie și să lași meșterul să moară pe 

acoperiș ca Negru Vodă, asta poți, iar când ai din nou nevoie de el, 

ia-l de unde nu-i. 
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Și în Sfânta Scriptură care e plină de înțelepciune, e arătat că 

fiecăruia îi este dat cât poate să ducă, cel care e împărat poate să 

ducă acest jug, dar cel care e covaci de exemplu, nu poate să 

mânuiască împărăția ca fierul ce-l modelează sub ciocan. 

„Doamne, toate sunt prin tine / Şi averea, şi puterea, / Fericirea, 

mângâierea: / Ce ne trebuie ştii bine. / Dai cu dreaptă socotinţă; / 

Mulţumiri şi suferinţă: / Lui Isus i-ai dat o cruce / Căci ştiai c-o 

poate duce; / Când dureri ne dai şi nouă, / Ne dai plânsul ca o rouă; 

/ Când dai marilor puterea, / Nu le dai nici o plăcere, / Când dai 

răilor cruzime, / Dai blândeţe la victime. / Eşti puterea înţeleaptă / 

Şi justiţia cea dreaptă; / Fă oricând ce vrei din mine. / Doamne, 

toate sunt prin tine...“ spune scriitorul și publicistul Alexandru 

Macedonski în „Doamne, toate ...“ Toate sunt cu măsură în lumea 

asta după cum au observat mulți mânuitori ai condeiului și au lăsat 

gândurile lor sigilate în tiparnițele presei. Nimeni nu primește în 

viață mai mult decât poate duce, atât cel care se plânge la orice 

pas, cât și cel care-și poartă crucea cu bărbăție. 
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Despre autorul volumului 

 

Nume și prenume: 
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Data naşterii: 24.07.1976, Caransebeș 
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Domiciliu: Caransebeş - Caraş Severin / Oțelu Roșu - CS 

 

Domeniul ocupaţional / Experienţă profesională: 

 

- Profesor titular pe catedra de Limba şi Literatura Română, la 

Şcoala Gimnazială Nr. 3, Oţelu Roşu, judeţul Caraş-Severin; 

- Absolventă a Facultăţii de Litere, Filosofie şi Istorie din cadrul 

Universităţii de Vest, Timişoara şi Licenţiată în sesiunea iunie 

1999. 

- Master  Managementul educaţional, 2007, 

- Gradul I în 2009, Gradul II în sesiunea august 2005, Definitivatul 

în sesiunea august 2001. 

 

ACTIVITATE CULTURAL-LITERARĂ ŞI ARTISTICĂ: 

 

- Fondator al revistei „În bătaia peniţei“, Caransebeş, alături de 

Adrian Popescu, Ion Turnea şi Simona Petronela Mîţu. 
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● Volume publicate: 

I. Teatru: 
1. Paradigme, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2014. 

2. În colivie, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2016. 

3. Sinusoide, Editura Hoffman, Caracal, 2016. 

4. Reuniune, Editura InfoRapArt, Galați, 2017.   

5. Babilonie, Editura InfoRapArt, Galați, 2018.   

6. Percepții, Editura InfoRapArt, Galați, 2019.   

II. Roman: 

7. Rătăciri, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2014. 

8. Conflicte, Editura InfoRapArt, Galați, 2017.  

9. Chipul din ceață, Editura InfoRapArt, Galați, 2019. 

III. Publicistică (critică literară, editorial, eseu, proză scurtă): 

10. Oameni şi frunze, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2015. 

11. Cristal, Editura InfoRapArt, Galați, 2017. 

12. Impresii, Editura InfoRapArt, Galați, 2019. 

13. Din tiparnițele presei, Editura InfoRapArt, Galați, 2019. 

IV. Poezie: 

14. Destin fără aripi, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2014. 

15. Umbre, Ed. Sf.Ierarh Nicolae, Brăila, 2015. 

V. Monografii: 

16. Din dragoste pentru glia strămoșească / Oțelu Roșu – 

Monografie, Editura InfoRapArt, Galați, 2019.   

VI. Auxiliare didactice: 

17.  Mozaic, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2016. 

VII. Antologii: 

18. Îndrăgostiţi de poezie, Editura Dalami, Caransebeş, 2009. 

19. Culegerea de creaţie literară „Colaj“, Editura Sfântul Ierarh 

Nicolae, Brăila, 2014.  

20. Micuţii scriitori din Banatul Montan, Editura Sfântul Ierarh 

Nicolae, Brăila, 2015.  

21. Gustul pâinii, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2015.  

22. In bătaia peniţei, Editura OPANIS, Galați, 2016.   

23. Slove modelate „În bătaia peniței“, Editura InfoRapArt, Galați, 

2017. 
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24. Slove lămurite în bătaia peniței, în anul centenar 2018, Editura 

InfoRapArt, Galați, 2019. 

 

În lucru: 

25. Pe drumuri bătătorite de cuvinte (proză scurtă) 

26. Gânduri imortalizate în bătaia peniței (antologie) 

27. Înțelepciune și spiritualitate (eseu) 

28. Un volum de teatru 

 

Membru în Asociații Culturale: 

 

● Jurnalist - Membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din 

România începând cu 2018. 

● MEMBRU ÎN ASOCIAŢIA CULTURALĂ CONSTANTIN 

BRÂNCUŞI începând cu 2015. 

● Membru în Liga Scriitorilor Români începând cu anul 2014. 

 

● Premii și distincții: 

 

- Premiul I la Secţiunea Teatru scurt, Festivalul  Concurs Naţional 

de Literatură, Moştenirea Văcăreştilor, Târgovişte, 2014, Ediţia 

XLVI, cu piesa de teatru Mesagerul. 

- Premiul „Mircea Horia Simionescu“ al Societăţii Scriitorilor 

Târgovişteni la Secţiunea Proză scurtă, Festivalul  Concurs 

Naţional de Literatură, Moştenirea Văcăreştilor, Târgovişte, 2014, 

Ediţia XLVI. 

- Menţiune, atât la Secţiunea poezie, cât şi la Secţinea proză, la 

Concursul Internaţional STARPRESS, 2014. 

- Premiul I - Dosoftei, 2015 cu  vol. Oameni şi frunze, 

- Premiul II - Dosoftei  2015 cu  vol. Umbre. 

- Premiul I  Labirunturi autumnale, Însemne culturale, 2015, 

Secţiunea DRAMATURGIE. 

- Menţiune - Secţiunea Eseu, Festivalul  Concurs Naţional de 

Literatură, Moştenirea Văcăreştilor, Târgovişte, 2015, Ediţia 

XLVII. 

https://www.facebook.com/uniuneaziaristilorprofesionisti/?__tn__=kC-R&eid=ARBOhF1lC616b8Pd1Y95QVzhlgWtlodbaebl6mhQbDT3X0UCTKOJUdgCb0b9BdXvOAwTl-i6rhmo97QD&hc_ref=ARQiAdPP6DXXUr7b851UhXCYsyQx7Yu2VA_D36ugTgGGDugg24zX6GzDz3aREbxWeVc&__xts__%5B0%5D=68.ARDIg3czJZFEXKIsC-ZLg4K2J0v-CoJ97wNtc1pUtgQNOcnskI-jfUjhULpqQ8WLhAPfv2NZ0Eud9Rol0ITvhrliGwRz0M77zXSPQoW7eMLWx9nndNA318cpcSjGCTgTUdzTV2o5uaF1-Z6uXvmuL5IjC5Bmdg40jb19wvFube9kQervq-wGlrb1xZ7MDdwOOdLx5p7YWOzU8xFuDrNFoabMbbeL99qmnTv5_k5ru7nMdzq37gY9ViTBzzdbVKQFKSDGwY4gMxdyXwP33L35ZONrXX3IwJ9580pq4dw44jutwmi53sTNhQzCOiCLnLJWL6K_wGXtiHJKsUEeshoTPiBwvQ
https://www.facebook.com/uniuneaziaristilorprofesionisti/?__tn__=kC-R&eid=ARBOhF1lC616b8Pd1Y95QVzhlgWtlodbaebl6mhQbDT3X0UCTKOJUdgCb0b9BdXvOAwTl-i6rhmo97QD&hc_ref=ARQiAdPP6DXXUr7b851UhXCYsyQx7Yu2VA_D36ugTgGGDugg24zX6GzDz3aREbxWeVc&__xts__%5B0%5D=68.ARDIg3czJZFEXKIsC-ZLg4K2J0v-CoJ97wNtc1pUtgQNOcnskI-jfUjhULpqQ8WLhAPfv2NZ0Eud9Rol0ITvhrliGwRz0M77zXSPQoW7eMLWx9nndNA318cpcSjGCTgTUdzTV2o5uaF1-Z6uXvmuL5IjC5Bmdg40jb19wvFube9kQervq-wGlrb1xZ7MDdwOOdLx5p7YWOzU8xFuDrNFoabMbbeL99qmnTv5_k5ru7nMdzq37gY9ViTBzzdbVKQFKSDGwY4gMxdyXwP33L35ZONrXX3IwJ9580pq4dw44jutwmi53sTNhQzCOiCLnLJWL6K_wGXtiHJKsUEeshoTPiBwvQ
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- Premiul Special – volumul de poezie Umbre, Vişeul de Sus – 

concursul Armonii de primăvară, 2016. 

- Premiul pentru „Cartea de teatruˮ a Ligii Scriitorilor pentru anul 

editorial 2016. 

- Premiul I – Casa Corpului Didactic Brăila, auxiliarul didactic 

„Mozaic“, 2016. 

- Diplomă de excelenţă din partea Ligii Scriitorilor Filiala 

Timișoara Banat pentru participarea la proiectul european „Tastes 

of Danube – Gusturile Dunării“ prin coordonarea unei antologii 

naționale „Gustul pâinii“, 2016. 

- Premiul I - Dosoftei, 2018, volumul Reuniune. 

- Dipomă de excelență, Trofeul Nomen Predictum pentru volumul 

„Sinusoide“ 2016 și o plachetă în 2018 pentru contribuția adusă 

promovării limbii române, culturii și spiritualității românești din 

partea Asociației Constantin Brâncuși din Timișoara. 

- Plachetă din partea ASOCIAŢIA CONSTANTIN BRÂNCUŞI, 

Timişoara pentru volumele „Babilonie“ și „În bătaia peniţei“, 

„Impresii“, „Chipul din ceață“, „Percepții“, „Din dragoste pentru 

glia strămoșească, Oțelu Roșu - Monografie“, 29 iunie 2019. 

- Distincția „Credință și loialitate” din partea Uniunii Ziariștilor 

Profesioniști, 28.06.2019, Premiile „Eminescu jurnalistul“ 

 

● Participare la emisiuni culturale: 

 

- „Între noi rămâne între noi“ la Radio România Reșița cu Anca 

Marilena Bica, invitat Ana-Cristina Popescu, despre carieră și 

volumele publicate / 07.05.2019 / ora 22-24. 

 

● Publicaţii în culegeri comune: 

 

- Antologia LIMBA NOASTRA CEA ROMÂNĂ, STARPRESS, 

2014. 

- Antologia literar-artistică „Să ningă peste inimi bucurii!“, 

îngrijită de Voichiţa Pălăcean-Vereş, Editura Napoca Nova, 2014. 

- Antologia literar-artistică „Sinfonie-n verde crud“, îngrijită de 

Voichiţa Pălăcean-Vereş, Editura Napoca Nova, 2015. 
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- Antologia Roşu-aprins în câmpul de mătase, îngrijită de Voichiţa 

Pălăcean-Vereş, Editura Napoca Nova, 2015. 

- Antologia Pe şevalete ruginiul toamnei, îngrijită de Voichiţa 

Pălăcean-Vereş, Editura Napoca Nova, 2015. 

- Antologia IARNA SCRIITORILOR ROMÂNI, STARPRESS şi 

ANTOLOGIA ROMÂNĂ-SPANIOLĂ, STARPRESS, 2015. 

- Antologia Moştenirea Văcăreştilor, 2014. 

- Antologia Moştenirea Văcăreştilor, 2015 

- Antologie, Toamna se culeg prozele, Editura Inspierscu, 2015. 

- Antologia, Labirinturi autumnale, Însemne Culturale, 2015. 

- Anuarul Ligii Scriitorilor, FTB, 2014, Nr. 5. 

- Anuarul Ligii Scriitorilor, Filiala Banat-Timişoara, 2015, Nr. 6, 

coordonator al Anuarului Nr. 6. 

- Anuarul Ligii Scriitorilor, Filiala Banat-Timişoara, 2016, Nr. 7, 

coordonator al Anuarului Nr. 7. 

- Anuarul Ligii Scriitorilor, Filiala Banat-Timişoara, 2017, Nr. 8, 

coordonator al Anuarului Nr. 8. 

● Postfaţă la volumul scriitorului Ion Turnea, Albinăritul între 

pasiune şi afacere, Editura Dalami, Caransebeş, 2011. 

● Cuvânt înainte la volumul scriitorului Ion Turnea: Cuvinte 

pentru suflet, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2012. 

● Prefaţă la volumele scriitorului Ion Turnea: Dor de rădăcini, 

Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2012 şi Monografia 

localităţii Peştere, judeţul Caraş Severin, Editura Sfântul Ierarh 

Nicolae, Brăila, 2012. 

● Prefaţă la volumul „Momente“, al scriitoarei Andrada Brîndușa 

Keszeg, 2017. 

● Publicații în periodice: 

Publicaţii în revistele: „Literatura de azi“ a Uniunii Scriitorilor din 

România, „Agora Literară“ a Ligii Scriitorilor din România, 

„Vatra Veche“, „Constelaţii Diamantine“, „Confluenţe Literare“, 

„Boema“, „În bătaia peniţei“, „Taifas literar“, „Coloana 

Infinitului“, „Foaia Diecezană“ a Episcopiei Caransebeşului, 

„Ecou de timp“,  Oţelu Roşu, „Slova creştină“, „Glas comun“, 

„Slova copiilor“ -  Maramureş, în ziarul „Caraş Severinul în şapte 

zile“ unde sunt şi în colectivul redacţional - colaborator, în mai 
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multe culegeri cu ISSN ca urmare a paticipării cu lucrări susținute 

la numeroase simpozioane, pe site-ul şi antologia ECREATOR, pe 

site-ul şi blogul personal, Însemne Culturale, www.citatepedia.ro, 

www.poezie.ro, www.versuri-si-creatii.ro.  

● Lansări de carte: 

● Lansare de carte, Culegerea de creaţie literară Colaj, Editura 

Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2014, 04.08.2014, la întâlnirea 

literară a Ligii Scriitorilor, Filiala Banat-Timişoara şi prezentarea 

volumelor Rătăciri, Paradigme şi Destin fără aripi în cadrul 

aceleaşi întâlniri. 

● Lansare de carte: Rătăciri, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 

2014,  Paradigme, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2014, 

Destin fără aripi, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2014, 

Antologia Micuţii scriitori din Banatul Montan, Editura Sfântul 

Ierarh Nicolae, Brăila, 2015 la ASOCIAŢIA CONSTANTIN 

BRÂNCUŞI, Timişoara. 

● Lansare de carte, Oameni şi frunze, Umbre în cadrul Întâlnirii 

Literare a LS, Timişoara, octombrie 2015. 

● Lansare de carte „În colivie“, mai 2016, ASOCIAŢIA 

CONSTANTIN BRÂNCUŞI, Timişoara. 

● Diplomă de excelenţă din partea ASOCIAŢIEI CONSTANTIN 

BRÂNCUŞI, Timişoara, 2015 şi 2016. 

● Lansare de carte „Sinusoide“ și „În bătaia peniţei“, martie 2017, 

ASOCIAŢIA CONSTANTIN BRÂNCUŞI, Timişoara. 

● Lansare de carte „Conflicte“, „Cristal“ și „Reuniune“, mai 2018, 

ASOCIAŢIA CONSTANTIN BRÂNCUŞI, Timişoara. Plachetă și 

diplomă de excelență din partea asociației culturale. 

● Lansare de carte „Babilonie“ și „Reuniune“, iunie 2018, Casa de 

Cultură Oțelu Roșu. 

● Lansare de carte „Babilonie“ și „În bătaia peniţei“, „Impresii“, 

„Chipul din ceață“, „Percepții“, „Din dragoste pentru glia 

strămoșească, Oțelu Roșu - Monografie“, 29 iunie 2019, 

ASOCIAŢIA CONSTANTIN BRÂNCUŞI, Timişoara. 

● Despre operele mele literare mele au scris: 

1. Marciana Corici - despre volumul „Îndrăgostiţi de poezie“, în 

revista Reflex 4-6/2009. 

http://www.versuri-si-creatii.ro/
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2. Adrian Popescu - despre volumul „Colaj“, în ziarul Caraş 

Severinul în şapte zile, An. VIII, august / 2014. 

3. Antuza Valentina Dârlea despre „Rătăciri“, „Paradigme“, 

antologia Micuţii scriitori din Banatul Montan în Confluenţe 

literare, Ediţia nr. 1643 din 01.07.2015, Anuarul LSFTBD Nr. 6 / 

2015, site-ul ecreator  02.07.2015. 

4. Mariana Strungă „Destin fără aripi“, în cadrul Întâlnirii Literare 

a Asociaţiei Constantin Brâncuşi din 30 mai 2015  lansare de carte. 

5. Doina Drăgan, cronică la volumul „Oameni şi frunze“, în ziarul 

Caraş Severinul în şapte zile, Anul IX, 22 octombrie - 2015, în 

Anuarul LSFTBD Nr. 6 - 2015, în revista „În bătaia peniţei“ An. 1, 

Nr. 1, 2016. 

6. Adrian Crânganu, despre volumul Micuţii scriitori din Banatul 

Montan, în ziarul Caraş Severinul în şapte zile şi Anuarul 

LSFTBD Nr. 6. 

7. Bianca Meteş, cronică la volumul Gustul pâinii, în ziarul Caraş 

Severinul în şapte zile, Anul IX, Nr. 365, 4-10. 

8. Cunoaşterea de sine, Ana-Cristina Popescu, Vatra Veche,  Anul 

VI, Nr. 8 (68) august 2014, despre volumele „Rătăciri“, 

„Paradigme“, „Destin fără aripi“, „Colaj“. 

9. Cunoaşterea de sine, Ana-Cristina Popescu, Agora literară, 

septembrie 2014, despre volumele „Rătăciri“, „Paradigme“, 

„Destin fără aripi“, „Colaj“. 

10. Cronica faptului mărunt, Oameni şi frunze, Ana-Cristina 

Popescu, Agora literară, decembrie 2015. 

11. Ioan Romeo Rosiianu, cronică la volumul Gustul pâinii, în 

revista „În bătaia peniţei“ An. 1, Nr. 1, 2016. 

12. Ana Zlibuţ, cronică la volumul Gustul pâinii, în revista „În 

bătaia peniţei“ An. 1, Nr. 1, 2016. 

13. Ion Turnea, despre volumul Micuţii scriitori din Banatul 

Montan în Anuarul LSFTBD Nr. 6  2015; despre „Rătăciri“, 

„Paradigme“, „Destin fără aripi“ în ziarul Caraş Severinul în şapte 

zile, An. VIII, august / 2014, despre volumul „În colivie“ – mai 

2016. 

14. Despre volumul „În colivie“, 2016: Cezarina Adamescu (rev. 

În bătaia peniței), Ștefan Doru Dăncuș (ziarul Caraş Severinul în 
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şapte zile), Mariana Strungă și Antuza Valentina Dârlea (Cenaclul 

Asociație Constantin Brâncuși). 

15. Despre volumul „Sinusoide“, 2016, Ion Turnea în ziarul Caraş 

Severinul în şapte zile, ), Mariana Strungă și Antuza Valentina 

Dârlea (Cenaclul Asociație Constantin Brâncuși). 

16. Despre volumul „În bătaia peniței“, 2016, Mădălina Doman în 

ziarul Caraş Severinul în şapte zile. 

17. Despre volumul „Reuniune“, Radu Botiș în ziarul Caraş 

Severinul în şapte zile, ziarul „Observatorul“, revistele „Cuvânt și 

iubire“, „Taifasul“, „În bătaia peniței“, „Logos și Agape“, „Glas 

comun“. 

18. Despre volumul „Cristal“, Gelu Dragoș în ziarul Caraş 

Severinul în şapte zile, revistele „Confluențe literare“, „Armonii 

culturale“, „În bătaia peniței“. 

19. Despre volumul „Conflicte“, în ziarul Caraş Severinul în şapte 

zile, revista „În bătaia peniței“, Bianca Meteș. 

20. Despre volumul „Impresii“, în revista „În bătaia peniței și 

ziarul Caraș Severinul în șapte zile, Bianca Meteș.  

21. Despre volumul „Chipul din ceață“ în ziarul Caraș Severinul în 

șapte zile, Mădălina Doman și în revista „În bătaia peniței“. 

21. Despre volumul „Impresii“ și „Chipul din ceață“, scriitorul și 

jurnalistul pr. Radu Botiș în revista Boema, 4/2019 

22. Despe „Din dragoste pentru glia strămoșească – Oțelu Roșu - 

Monografie“ Radu Botiș în revista Boema 5/2019; Uniunea 

Ziariștilor Profesioniști 01.05.2019; Rețeaua literară și Biblioteca 

Petre Dulfu – Baia Mare. 

23. Despe „Din dragoste pentru glia strămoșească – Oțelu Roșu - 

Monografie“, Ion Turnea, în ziarul Caraş Severinul în şapte zile. 

24. Despre volumul „Percepții“, în revista Armonii culturale, Ion 

Turnea, 09.05.2019. 

25. Despre volumul „Percepții“, Radu Botiș - în ziarul 

Observatorul, 09.05.2019. 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE TEHNICE: 

Programe soft operare: Word 2003, 2007, Corel 12, Microsoft 

PowerPoint, Microsoft Excel, operare pe un Web Site, Adobe 

Photoshop. 



Din tiparnițele presei / Publicistică / Ana-Cristina Popescu 

 

83 

Cuprins: 

 

1. Au scris și vor scrie istorie ........................................... pag. 3 

2. Din tiparnițele presei codrene și chiorene ...................... pag. 7 

3. Întâlnirea jurnaliștilor din Banatul Montan pentru a sărbători  

100 de ani de presă profesionistă în România ................... pag. 9 

4. Pe urmele ziaristului Pamfil Șeicaru la Mănăstirea Sfânta Ana 

de la Orșova ................................................................... pag. 11 

5. O copilă ce a gustat nectarul cuvintelor ........................ pag. 14 

6. Cei care pot să mute munții ......................................... pag. 17 

7. Buruienile indiferenței ................................................. pag. 20 

8. În căutarea unei minuni ................................................ pag. 23 

9. Călăuza omului în viață ............................................... pag. 26 

10. Dincolo de întuneric se ascunde lumina ...................... pag. 29 

11. Lada de zestre ........................................................... pag. 32 

12. Nu pot să-i înțeleg ..................................................... pag. 33 

13. Dincolo de vârful dealului .......................................... pag. 35 

14. Viespile nu fac miere ................................................. pag. 37 

15. Nota de plată ............................................................. pag. 39 

16. Dragostea este cea care te ridică ................................. pag. 41 

17. Toate trec .................................................................. pag. 43 

18. Să ne cunoaștem propria muzică ................................ pag. 44 

19. Ia aminte cu cine-n viață te însoțești ca mulțumire în toate să 

dobândești! ..................................................................... pag. 47 

20. De câți măgari am nevoie? ......................................... pag. 50 

21. De nu întinzi undița după pește, nu prinzi nimic .......... pag. 52 

22. Gropile adânci răpesc bucuria luminii ......................... pag. 54 

23. Aplauze .................................................................... pag. 56 

24. Panseluțe .................................................................. pag. 59 

25. Îmi doresc să cuprind cu brațele un nor ...................... pag. 62 

26. Firimituri .................................................................. pag. 64 

27. Microbii ................................................................... pag. 67 

28. Eu sunt cuvânt și libertate .......................................... pag. 69 

29. Toate sunt cu măsură în lumea asta ............................ pag. 71 

 

 



Din tiparnițele presei / Publicistică / Ana-Cristina Popescu 

 

84 

 



Din tiparnițele presei / Publicistică / Ana-Cristina Popescu 

 

85 

 

 


