Legenda începutului
Lecția cubului de piatră
Pânza de păianjen ... o rețea invizibilă de picături de rouă care
se prelungește în coloane de fum care desenează chipuri
necunoscute pe cerul sfinților de pretutindeni ...
Marea se destramă dincolo de digul proiectat de marinarii
care nu mai cunosc drumul de întoarcere. Există o melodie care se
aude până departe ... acolo unde nu se mai poate desluși niciun
sunet care se poate auzi în vacarmul unei zile de vară obișnuite ...
Sfinții care își împletesc cununile de spice ... pentru noi, cei
care nu ne putem spune încă de ce nu suportăm unele cuvinte ...
noi, cei care nu știm că sunetele ne pot zdrobi mâinile care sunt
neprietene ...
Nisipurile mișcătoare ... care nu se pot micșora ca să poată fi
cuprinse în mâinile unui copil care iubește marea ... o clepsidră prin
care toate firele de nisip să poată fi unelte prin care timpul să nu fie
oprit de nicio secundă care încearcă să fie suspendată în afara
oricărei zone temporale ...
Scoicile care nu se pot deschide decât prin magia meșterilor
făuritori de perle. Nu știu ce se poate spune despre legendele
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perlelor care au ucis scoicile de pe fundul mărilor ... dar se poate
scrie despre prețiosul colier de la gâtul principesei Ileana, viitoarele
metanii ale monahiei Alexandra.
Lemnul de cireș nipon care încă se joacă cu florile care nu
cunosc mugurii cu frunzele argintate ale stejarilor din curțile
mănăstirilor domnești ... Acolo, în grădinile din spatele bisericilor
cresc și spinii trandafirilor care se unduiesc în aerul rarefiat al
cimitirului de maici preacurate ... Cireșele se adună în mâinile acelor
ființe care se pot ruga neîncetat către divinitate ...
Clopotele care au rarefiat aerul de pretutindeni ... și care s-au
transformat în clopoțeii din brazii de Crăciun ... Glasurile curate ale
ramurilor pline de globurile galbene și albastre ... sună departe în
păduri, împreună cu toaca nevoințelor pustnicilor din păduri ...
Potecile pe care sunt pașii profeților care au venit în lume
pentru a cuvânta adevărurile unicului Dumnezeu ... Cel care nu
împarte lumea în religii și în alte culte și biserici ...
Coșurile pline cu fructele și semințele toamnelor care sosesc
după primăveri desprinse din poveștile din primii ani ai copilăriei
bunicilor ...
Ceasul ... un cadran de carton care își dorește a micșora orice
secundă care este mult peste un timp care este încremenit în
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nemurire ... Poate că niciun minut nu este decât o poveste care
devine o re-configurare a divinelor scântei care au creat pământul,
cerul și tot ce există între cele două porți de trăire și plutire ...
Florile care plâng cu petale de zăpadă tropicală ... și albastre
frunze, și clopoței de piatră, o frumoasă simfonie de nestemate care
sunt sub pământul minelor de zăcăminte de aur. Și poate că suntem
acum mai mult ca niciodată flori ce au rădăcini ale vieții de dincolo
de cer ... de acolo de unde Dumnezeu ne-a creat pe toți și ne-a
trimis aici, suflete cu petale și cu rădăcini de piatră ...
Piatră de hotar ... ce desparte îngerii
de sufletele oamenilor întrupați ... o
alunecare a altor delimitări care nu ar
lăsa legile divine să fie!!!
Casele noastre ... cuiburi în care ne
așezăm cuminți în așteptarea plecării
spre alte zări ... Locurile în care plutim
spre ținuturile umbrelor noastre, de acolo
de unde ajungem la lumina din noi ...
Casa luminată a sufletelor noastre!!!
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Și a venit timpul pentru a învăța lecția cubului de piatră:
puritatea și strălucirea alegerilor de peste veacuri!!! Ne închinăm în
fața colțurilor unui cub care se rostogolește în alte și alte cuburi ...
Ieșirea? Calea liberă a dreptului nostru de a ființa ... drepți, frumoși,
curați ... demni în nemurirea noastră ... Lecția unei iubiri
desăvârșite, aici și pretutindeni în lumea văzută și nevăzută!!!
Prof. Mihaela Andreea Murariu-Suciu

Diverse curiozități

1. Spre deosebire de celelalte planete din sistemul nostru solar, Venus
se rotește in sens invers, de la vest la est. Ca dimensiune, este puțin mai
mică decât Pământul, însă este total diferită. Aici, temperaturile ajung
până la 4600 C, iar norii provoacă ploi de acid sulfuric. Pe Venus, ziua
durează mai mult decât anul venusian.
2. În Montreal, Canada, există o adresa oficială a lui Moş Crăciun, unde
nu doar primeşte scrisori de la copii, ci şi răspunde acestora. Această
adresă a luat naştere oficial în anul 1983, după ce timp de 9 ani, poşta
locală primea o sumedenie de scrisori dedicate Moşului.
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3. Împodobitul bradului face parte din tradiţiile sărbătorilor de iarnă
încă de dinainte de Hristos, de pe vremea când sărbătoarea Crăciunului
se numea Saturnalia. Primul brad a fost împodobit în 1510, iar prima
menţiune scrisă apare în Germania, în anul 1530.
Ticușan- Hajnalka-Zsofia

4. Daca plângi în spațiu,lacrimile rămân lipite de fața ta ...
5. În Galaxia noastră plutește un diamant
care are o dimensiune mai mare decât cea a
pământului ...
6. Așa ar arata cerul văzut de pe planeta
noastră dacă Saturn s-ar afla la aceași
distanță de Pământ precum Luna..
Kobat Andreea Denisa
7. Cel mai înalt munte din Sistemul Solar se găsește pe Marte? Se
numește Olympus Mons și atinge o înălțime de peste 24 km.
8. Luminii de la Soare îi ia 8 minute până atinge Pamantul, dacă
Soarele s-ar stinge acum în 8 minute am rămâne în întuneric ...
9. Dacă ai călătorii cu viteza luminii de la un capăt la altul al Galaxiei
ți-ar trebui 100.000 de ani ca să termini călătoria.
Șolcă Claudia Nicoleta
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10. În fiecare an aproximativ 400.000 de tone de materie cosmică
se îndreaptă spre Pământ. Marele nostru noroc este faptul că la
contactul cu atmosfera încep să ardă și numai o mică parte din
cantitate poate ajunge efectiv pe suprafața Terrei.
11. Stelele mici trăiesc mai mult decât cele mari. Soarele este o stea
de dimensiune medie care va străluci pentru încă 5 miliarde de ani.
12. În sistemul nostru solar sunt recunoscute nouă planete, însă
Pluto e posibil să nu fie chiar o planetă, ci mai degrabă o lună sau
un asteroid. Mai sunt multe lucruri de aflat despre acest spațiu pe
care omul încearcă pas cu pas să îl cucerească. Totuși, cercetările în
acest domeniu sunt tot mai avansate, oamenii de știință și
cosmonauții descoperind tot mai multe elemente ce formează
cosmosul.
Lungu Mădălina Laura

1. Stelele de pe cer sunt mai multe decât toate firele de nisip din
lume.
2. Țânțarii sunt responsabili de decesul unui număr mai mare de
persoane decât toate războaiele care au avut loc vreodată.
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3. Automatele de cumpărături sunt responsabile de mai multe
decese decât cele provocate anual de rechini.
4. Există aproximativ opt bucăți de insecte într-o tabletă de
ciocolată.
5. Ultima execuție cu ghilotina a avut loc în Franța în 1977.
Ferdelaș Denisa Florina

Deșertul pare a fi un loc fără viață ... Însă marii exploratori știu că și
deșertul este mediul de trai pentru mulți reprezentanți ai florei si
faunei. Iată cateva dintre cele mai fascinante lucruri despre
deșerturi. Cel mai mic deșert din lume este Carcross. Acesta este
situat în Canada, pe teritoriul Yukon.
Ecologia este esențială pentru fiecare locuitor al planetei Pământ.
Numai grija față de mediu face posibilă menținerea planetei la un
nivel adecvat pentru trai. În vremurile noastre, această problemă
devine din ce în ce mai relevantă, deoarece dezvoltarea
tehnologică a cauzat daune ireparabile mediului.
Oceanele conţin peste 1.350 de milioane de kilometri cubi de apă,
aproape 97% din întreaga cantitate de apă de pe Terra. Sarea din
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apa lor ar fi suficientă ca să acopere întreaga Europă cu un strat
gros de 5 kilometri.
Fâțan Denisa Georgiana

▪ Un urs are 42 de dinţi.
▪ Ochiul unui struţ este mai mare decât creierul său.
▪ Lămâile conţin mai mult zahăr decât căpşunile.
▪ 85% dintre plantele de pe Pământ trăiesc în oceanele lumii.
▪ Renii mănâncă banane.
▪ Păsările se ajută de gravitaţie pentru a putea înghiţi hrana.
▪ O pisică are 32 de muşchi în fiecare ureche.
▪ Papagalul vorbitor are un vocabular format din 200 de cuvinte.
Hali Larisa
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Crăciunul

Crăciunul sau Nașterea Domnului (nașterea lui Iisus Hristos)
este o sărbătoare creștină celebrată la 25 decembrie (în
calendarul gregorian) sau 7 ianuarie (în calendarul iulian) în
fiecare an. În anumite țări, unde creștinii sunt majoritari,
Crăciunul e de asemenea sărbătoare legală, iar sărbătoarea se
prelungește în ziua următoare, 26 decembrie: a doua zi de
Crăciun. De la debutul secolului al XX-lea, Crăciunul devine și o
sărbătoare laică, celebrată atât de către creștini cât și de către cei
necreștini, centrul de greutate al celebrării deplasându-se de la
participarea în biserică la rit spre aspectul familial al schimbului
de cadouri sau, pentru copii, „darurilor de la Moș Crăciun.”
Evanghelia canonică a lui Luca cât și cea a lui Matei descriu pe
Iisus ca fiind născut în Betleem, Iudeea din mamă fecioară. În
relatarea din Evanghelia după Luca, Iosif și Maria călătoresc de la
Nazaret la Betleem pentru recensământ, iar Iisus este născut
acolo și pus într-o iesle. Îngeri apar și declară că Iisus este un
salvator al întregii omeniri și păstorii vin ca să-l adore. În relatarea
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lui Matei, cei trei magi urmează o stea până la Betleem pentru a
aduce daruri lui Iisus, născut ca regele iudeilor. Regele Irod
ordonă masacrul tuturor băieților din Betleem care au mai puțin
de doi ani, dar familia lui Iisus fuge în Egipt, iar mai târziu se
restabilește în Nazaret.
Crăciunul atunci și acum:
În copilăria mea, iarna, zăpezile erau cât casa. Călcam pe
creasta gardului ca să găsim drumul. Eram fericiți că părinții ne
lăsau să ne jucăm afară. Țin minte că de sărbători venea capra la
noi. Tare ne temeam de ea, când începea să clănțănească. Ceream
bănuți de la tata sau de la mama ca să dăm caprei. Ea ne lăsa să
ne apropiem, căsca gura tare-tare și, când puneam bănuțul, făcea
clanț! și ne strângea mâna. Noi, speriați, fugeam după sobă, apoi
reveneam. Părinții se jucau cu noi și ne spuneau să nu ne temem
că o să dea capra la țap și vor pune țapul să o împungă ca să nu ne
muște. Dacă înainte Paștele și Crăciunul au fost sărbători
interzise, acum observ că s-a revigorat tradiția. Sunt multe
colective profesioniste sau de amatori care au reanimat
obiceiurile. Și în diasporă, în statele unde am fost, moldovenii
încearcă să nu uite tradițiile sărbătorilor de iarnă și fac fel de fel
de scenete cu capra, sorcova. (poveste spusă de bunica).
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Sărbătorile de Crăciun încep odată cu Ziua Ignatului, pe 20
decembrie, şi durează până pe 27 decembrie. Sărbătoarea
Crăciunului este poate cea mai iubită şi mai aşteptată din an. De
la Ignat şi până la Crăciun, atunci când creştinii sărbătoresc
Naşterea Domnului Iisus Hristos, tinerii, mai ales cei de la sate,
umblau cu ţurca, brezaia sau capra. Acum se mai păstrează,
ocazional, doar obiceiul de a umbla cu capra.
Sărbătorile de iarnă nu au fost mereu la fel de vesele ca cele din
prezent. Mesele nu au fost tot timpul îmbelșugate, iar Moș
Crăciun nu era la fel de bogat și de informat ca acum. Ani la
rândul, părinții și bunicii noștri au trăit un Crăciun gri. Pentru
mulți dintre românii care au trăit acele vremuri, perioada
sărbătorilor de iarnă a lăsat și amintiri triste. Acest lucru nu i-a
împiedicat însă să trăiască, tot timpul, cu speranța că vor veni și
zile mai bune.
Cu toate acestea, atunci, dar și acum, Crăciunul era așteptat
cu sufletul la gură de toată lumea. Părinții aveau câteva zile libere
pe care le petreceau stând pe la cozi, iar copiii se bucurau că ies
puțin din rutină, împodobeau bradul, mâncau portocale și se
uitau la televizor.
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Beteală din hârtie creponată, banane
înfășurate în ziare, portocale, cozi
interminabile și carne dată pe sub
mână. Așa arătau sărbătorile atunci și,
dintr-o anumită perspectivă, pare că
există asemănări cu cele de astăzi.
Chiar dacă avem atâtea variante și
produse la dispoziție, românii preferă să lase totul pe ultima sută
de metri, iar magazinele devin arhipline în preajma sărbătorilor.
Nu de puține ori oamenii își amintesc cu gust amar de acea
perioadă, stând la coadă în supermarketuri. Însă, asemănările de
acest gen sunt doar metaforice, pentru că atunci nu este la fel cu
acum și din fericire, măcar cu asta ne putem mândri la 30 de ani
de libertate și democrație.
Maria Percic

Pentru mine, în special luna decembrie este o lună plină de
bucurii, de la începutul acesteia până la sfârșit.
Înainte cu aproximativ două săptămâni, ceata de ficiori și fete din
oraș se aduna la repetiții pentru colindat și balul de Crăciun.
Deoarece sunt pasionată de tradiții, dansuri și port popular, acum
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trei ani am intrat și eu in ceata lor. Anul acesta ar fi fost al
patrulea dar din păcate nu avem dreptul de a mai face ceva. Nu
prea pot descrie în cuvinte cât de splendid era totul.
Înainte de Ajunul Crăciunului cu doua-trei zile, împodobeam
bradul alături de cei dragi, ascultând colinde și simțind cu
adevărat spiritul Crăciunului. Din punctul meu de vedere, bradul
de Crăciun este un element foarte important, nu ai brad, nu ai
Crăciun .... Obiceiul împodobirii bradului de Crăciun își trage
originile de la popoarele germanice. Tradiția s-a răspândit în
restul Europei și apoi în toata lumea după Primul Război Mondial.
Între podoabele bradului bomboanele de pom, globurile și
ghirlandele au devenit clasice.
În Ajunul Crăciunului, pe data de 24 decembrie, darurile Moșului
erau cea mai mare bucurie a copiilor. Familiile se adunau la masa
de Crăciun având parte numai de bucurii, ascultând colinde
împreună și trăind spiritul Crăciunului. Moș Crăciun, pentru mine
a fost ceva foarte important în copilărie, asteptam cu atâta
nerăbdare să îi spun Moșului o poezie, să îi cânt un cântecel
pentru a-mi oferi cadouri.
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Acum, la 17 ani din păcate nu mai simt același sentiment de
bucurie când vine Moșul, este într-adevăr o mare bucurie dar nu
ca și atunci, îmi e dor să fiu copil ...
Prima zi de Crăciun, din zorii zilei până următoarea zi
dimineața plecam la colindat, o altă satisfacție imensă de a merge
și de a face o bucurie în sufletele oamenilor. Deși era foarte
obositor, ne distram ... Crăciunul e magie, este una dintre cele mai
frumoase părți ale anului, mirosul de portocale și de brad îți dă o
stare de satisfacție enormă, nu îți poți explica ce emoții trăiești în
acele momente.
A doua zi de Crăciun, mergem la neamuri cu cadouri, o
colindă și le împărtășeam și lor fericirea pe care o simțim. Mirosul
de cozonac proaspăt și de lichiu din fiecare casă îți dădea iar o
stare de satisfacție ...
Pe 27 decembrie îmbrăcam tradiționalul port popular pentru
a merge la balul de Crăciun unde ne erau alături și părinții, bunicii
și toți cei care voiam să participe. Încă un moment deosebit de
Crăciun ... se adunau oameni din toate părțile, de prin toate
satele pentru a ne vedea jucând dansuri populare, petreceam cu
veselie până dimineața! Apoi la rândul nostru, mergeam și la alte
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baluri, de prin alte sate pentru a le fi și lor alături într-o zi
specială.
În concluzie, Crăciunul pentru mine este o sărbătoare
extraordinară, plină de voie bună, de oameni cu suflet mare și
primitor, petrec momente de neuitat încă de pe 24 decembrie
până la Anul Nou!
Anca Margitaș

În seara Sfântă de Ajun
Ne întâlnim cu Moș Crăciun,
Ce împarte bucurii
La părinți și la copii.

Oprim apoi prin sat
La colindat și urat,
Să vestim că e Ajun
Și se naște Domnul bun.
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Adventul
Ca să știm ce se întâmplă de „Advent” trebuie să știm mai
întâi ce este acesta – este în calendarul romano-catolic perioada
celor patru săptămâni de dinaintea Crăciunului.
Ce se întâmplă în această perioadă? Este foarte simplu de
explicat-Prima duminică din Advent este totodată începutul
anului liturgic romano-catolic.

Timpul

adventului

începe

întotdeauna cu o duminică și
durează între 22 și 28 de zile,
în funcție de ziua în care
cade Crăciunul în a patra
săptămână

a

adventului.

Începând cu prima duminică de obicei din luna decembrie dar
poate să fie și ultima duminică din luna noiembrie oamenii încep
să aprindă lumânările dintr-o coroniță specială, și cu trecerea
fiecărei duminici se mai aprinde o lumânare în plus, până
ajungem la Sfânta Sărbătoare a Crăciunului când se aprind toate
cele patru lumânări.
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Coroniţa de Advent Forma circulară a coroniţei de Advent
reprezintă semnul veşniciei şi al unităţii. Coroana este făcută din
crengi de brad – semnul speranţei şi al vieţii veşnice, iar cele patru
lumânări reprezintă săptămânile care se scurg în timpul
Adventului, sub semnul aşteptării naşterii Domnului. Lumânările
sunt, de regulă, trei de culoare violet şi una de culoare roz.
Violetul este culoarea caracteristică Adventului, Postului Mare.
Este un timp de pocăinţă. De-a lungul celor patru săptămâni,
altarele bisericilor nu se împodobesc nici cu flori, nici cu
ornamente.
Coroniţa de Advent este singura podoabă, pe care preoţii o
sfinţesc odată cu aprinderea primei lumânări. Lumânările se
aprind succesiv. Astăzi, a fost aprinsă prima lumânare. Duminica
viitoare, se va aprinde şi a doua şi tot aşa, până în ultima
duminică dinainte de Crăciun.
Semnificaţie religioasă: Fiecare lumânare are o semnificaţie
religioasă. Se spune că prima lumânare, aprinsă astăzi, este cea a
profetului, a doua, a Betleemului, cea de-a treia este a păstorilor,
iar ultima, a îngerilor.
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Coroniţa de Advent (Adventkranz) a fost folosită pentru
prima oară în 1839 de Johann Hinrich Wichern, un preot
evanghelic-luteran, teolog și pedagog.
După aproape 100 de ani a fost introdusă și la catolici. Povestea
spune că Wichern se ocupa de copiii săraci, cărora le-a făcut o
coroană dintr-o roată de căruță cu 20 de lumânări roșii și 4
luminări albe, pentru a arăta copiilor cât mai au de așteptat până
la Crăciun, coroana fiind folosită și pe post de calendar. De-a
lungul anilor, a fost simplificată și a ajuns în forma de astăzi,
făcută din crengi de brad verde și cu 4 lumânări pentru fiecare
duminică până la Crăciun.
Această tradiție nu este neapărat specifică oamenilor de
religie romano-catolică, ci oricine dorește o poate realiza,
deoarece nu ține de confesiune, și este un obicei foarte frumos,
care arată și mai mult iubirea noastră față de Dumnezeu și față de
fiul acestuia Iisus Hristos.
Ticușan Hajnalka-Zsofia

Crăciunul ... la ce te gândești când auzi acest cuvant? Eu când
aud acest cuvânt mă gândesc doar la magie. Magie?De ce? Știți de
ce, deoarece Crăciunul este perioada mea favorită din tot anul, este
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acea perioadă când și imposibilul e posibil, acea perioadă când
toate visele pot deveni realitate, când toate dorințele prind viață
într-o manieră de necrezut, acea perioadă, când oamenii devin mai
buni, mai deschiși la minte, spiritul și magia sărbatorilor fiind
factorii principali ale acestor posibiltăți.
În perioada Crăciunului, uiți de toate probleme tale, uiți de
toate gândurile rele care
te-au acaparat posesiv,
gânduri care nu-ți dădeau
pace ... uiți de acestea,
deoarece

MAGIA

este

totul ... uiți de aceste
lucruri,

deoarece

de

Crăciun toata familia se
strânge în jurul unei mese,
unde

toata

lumea

e

fericită și VRĂJITĂ ...aș
putea spune.
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Acum haideți să fim serioși, care oameni ar putea fi triști de
Crăciun, când au ocazia de a-i vedea pe ce dragi cu zâmbetul pe
buze, cu acea sclipire în ochi, specifică doar acestei sărbători. Și mai
știți ceva? De Crăciun nu se naște doar Iisus Hristos, de Crăciun se
naște câte o parte nouă din fiecare, în fiecare an când sărbatorim
nașterea Domnului Nostru Iisus Hristos, de fapt ne sărbătorim și pe
noi înșine, sărbătorim faptul că încă o latură pozitivă, o latură plină
de bucurii și de extaz s-a născut.
Crăciunul este cea mai
minunată sărbătoare
din tot anul ... Toate
casele decorate cu o
multitudine

de

luminițe, care mai de
care mai colorate si cu
diferite

forme,

brăduții

împodobiți

arătând

candoarea

sufletului nostru, globulețele colorate și cu beteaua superbă, arată,
încă o latură a Crăciunului, o latură a acestuia foarte colorată, aș
putea spune.
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Dar știți de ce mai iubesc Crăciunul? Bingoooo ... Colindătorii
și tradițiile din satul meu. Tradițiile din satul meu au o mare
însemnătate pentru mine ... Consider că nu ar fi un Crăciun complet
reușit, dacă aceste tradiții nu ar putea fi duse la capăt. La mine în
sat, prima și prima dată vin copiii îmbracați în straie populare, care
ne încântă auzul cu colindele specifice satului nostru, iar după
acestia vin „Irozii”.
Acesta este un grup
format din 7 copiii și
adolescenți

(doar

băieții din păcate) cu
vârsta cuprinsă între
10-18

ani,

care

interpretează

roluri

sfinte

Biblie,

din

costumați
rolului,

potrivit
iar

după

aceștia, încep cu colindul „Turcașii”, aceștia sunt de asemenea
îmbrăcați în straie populare, însă aici au voie doar băieții neînsurați
peste 18 ani.
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Aceștia colindă până dimineața la ora 7, oamenii primindu-i în
case sau în curte, unde pe masă trebuie să se afle o bucată de
carne, pe care o ia bibanul (cel mai recent membru al turcii), un
cozonac sau o pâine pe care o ia Colăcarul, țuica pe care o ia
Crâșmarul și banii pe care îi ia Ghiroul. Cu mâncarea adunată se
face „Masa Ghiroului” unde pot participa doar cei care fac parte din
Turcă, părinții „Ghiroului, ai Colăcarului și ai Crâșmarului, având
prezență obligatorie, cu banii se creează 3 seri de „joc”, unde jocul
este deschis de Turcă, baieții colindă prima dată,apoi fetele și după,
cu ajutorul instuctorului nostru, avem un mic spectacol cu dansurile
specifice satului nostru iar țuica colectată din sat, se pune într-un
recipient și este împărțită oamenilor care au venit la joc. Minunat,
nu? Dar bineînțeles, acestea se întâmplă de pe 26 până pe 29. Și
bine, dar pe 25 ce faceți? Noi pe 25 decembrie mergem la „Zorit”.
Ce esta acela? Mergem la zorit (la colindat colinde specifice
zoritului) la băieții care au participat la Turcă, însă la cei pe care îi
cheamă Vasile și Ion, îi ocolesc, urmând să mergem la zorit la
aceștia de Sf. Vasile și de Sf. Ioan, iar după ce terminăm să
colindăm, gazda ne primește în casă, oferindu-ne din bunatățile
preparate de Crăciun ... apoi dansăm, fiind acompaniați de
muzicienii pe care ni îi alegem să vină cu noi la colindat. La fiecare
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casă stăm în jur de jumătate de ora-o oră, excepție fiind ultima
casă, unde și stăm acolo cat dorim ...
Eu mai iubesc Crăciunul, deoarece dintre toate sărbătorile ce
ne sunt date, aceasta este singura, care îmi dă o profundă liniște
sufletească.
Mirosul proaspat de cozonac, lichiu și pască, pe care bunica le
prepară cu cea mai mare dragoste, ne imbibă simțurile cu o aromă
amețitoare de CRĂCIUN, însă pe langă toate acestea să nu uităm de
mireasma portocalelor și a bradului natural, care deja s-a instalat in
casele noaste și nu dă semn de retagere.
Crăciunul pentru mine înseamnă totul ... și
nu îmi e rușine să recunosc, că încă sunt un
copil și îl aștept în fiecare an cu nerăbdare
pe Moșul și aș fi gata oricând să îi cânt o
colindă sau să îi recit o poezie, de data
acesta cu puțin mai mult curaj și cu mai
multă forță, față de când eram doar un mic
copilaș.
Și bine, bine ... haideți să vorbim și despre luna DECEMBRIE,
care de asemenea este minunată ... Fericirea copiilor se mai
exprimă într-un mod pozitiv ... Bucuria de pe chipurile copiilor se
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poate observa încă de la primul fulg de nea căzut. Covorul alb și
sclipitor de nea, scârțâie sub pașii copiilor încântați de aceasta ...
Zăpada este un uragan de bucurie pentru copii, deoarece aceștia
așteaptă cu nerăbdare fiecare fulg, pentru a putea construi un om
inofensiv de zăpadă, decorat cu fular, morcovi, o pălărie și
bineînțeles mâinile, care sunt cele mai importante ... și cei care vor
să dea o atenție deosebită acestora îi îmbracă cu o jachetă mai
veche sau cu una care aparține bunicilor, dar aceștia o dăruiesc cu
o candoare deosebită doar pentru a-și vedea nepoții fericiți si
mulțumiți. Sania este tot un element specific lunii decembrie,
datorită faptului că toți copiii, inclusiv cei mari așteaptă cu
nerăbdare să experimenteze, iar și iar datul cu sania.
Și eu aștept cu nerăbdare să mă dau cu sania, mai ales pe
dealurile extrem de mari,unde știți și voi cum e, nu? Jumătate de
oră îl urci, ca după, doar în 3 minute să îl cobori ... și totuși facem
acest traseu de nenumărate ori, deoarece e un sentiment și o
satisfacție de neexplicat ...
Însă mai iubesc un lucru ... după ce mă întorc în casă,
înghețată fiind cu totul, să beau un ceai fierbinte în fața sobei,
povestind cu mami peripețiile din acea zi ... aș putea spune că așa
arată pentru mine o iarnă perfectă.
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Acum pe bune, normal că e totul perfect, dacă ai o familie cu
care să împărtășești toate aceste bucurii și doar văzându-i pe ei, în
atmosfera aceasta de iarnă și Crăciun, îți încântă sufletul cum
nimeni nu o poate face ... acea fericire care îți apare pe chip și acea
scânteie din ochi poate fi vizibilă, doar când ești într-o stare de
extaz, într-o stare pe care nu o poți explica, cuvintele
îmbârligandu-se pe limbă și plecând înapoi de unde au venit.
Și stați așa, nu am uitat de felul în care această sărbătoare
trebuie tratată ... Bineînțeles că un rol important îl are biserica.
Aceasta începe și ea ușor, ușor să intre în spiritul de Crăciun,
colindele răsunând în biserică într-o manieră de vis, vocea cristalină
a copiilor având un rol important, deoarce reușește să îl facă și pe
cel mai trist om să zâmbească. De Crăciun, biserica devine și pentru
copii un loc de vis, un loc plin de fericire, bradul și decorațiunile
fiind indispensabile, și bineînțeles, este un loc preferat în special de
copii, datorită venirii MOȘULUI.
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Deci da, într-adevăr, Crăciunul este cea mai așteptată și
preferată perioadă a tuturor oamenilor de pretutindeni.

Andrei Ionela Angela

⛄ Sfântul Ierarh Nicolae – 6 decembrie ⛄
Sfântul Nicolae, ierarhul din localitatea Mira, este cel mai
cunoscut și iubit sfânt al Bisericii Ortodoxe. Născut în jurul anului
280, în localitatea Patara Lichiei, și trecut la cele veșnice în jurul
anului 345, în localitatea Mira (astăzi Kocademre, Turcia), acest
sfânt ierarh s-a făcut pe sine chip al smereniei și al sărăciei, slujind
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lui Dumnezeu și semenilor săi, nu numai până în ultimul ceas al
vieții sale, ci și până astăzi.
Sfântul Ierarh Nicolae din Mira Lichiei este cunoscut drept
ocrotitor al celor acuzați pe nedrept, al comercianților și al
călătorilor, al fetelor nemăritate și al mireselor și, în mod special, al
copiilor mici.
Sărbătorile de iarnă erau în trecut un prilej de bucurie pentru
cei mici, care așteptau cu nerăbdare prima zăpadă și sosirea lui
Moș Nicolae și a lui Moș Crăciun. Câți dintre ei își mai lustruiesc
astăzi ghetele, pentru ca Moș Nicolae să le umple cu cele mai
frumoase jucării și cele mai gustoase dulciuri? Din păcate, din ce în
ce mai puțini copii simt cu adevărat spiritul Crăciunului și al
sărbătorilor de iarnă, în general, deoarece sunt bombardați de
jocurile pe calculator și de conversațiile cu prietenii pe rețelele de
socializare.
Știm tot mai puține despre identitatea și biografia reală a
Sfântului Nicolae, deși încă îl ținem foarte drag. Sân Nicoară
(Nicoară este cea mai veche formă românească a numelui, venită
direct din latină), cum i se zicea în lumea tradițională, este mai
degrabă un personaj mitologic, în jurul căruia s-au țesut legende
diverse și uneori năstrușnice, cu vagi ecouri în cultul bisericesc. Așa
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bunăoară, el ar fi al doilea sfânt făcut de Dumnezeu și ar sta de-a
stânga Acestuia (primul făcut, Mihail, are cinstea să stea de-a
dreapta). Sân Nicoară (ajutat de Sân Toader) păzește Soarele, ca nu
cumva s-o tulească și să lase lumea în beznă și frig. E bătrân, dar în
tinerețile lui unii zic că ar fi fost podar, iar alții că ar fi fost corăbier
și pescar. El ar fi oprit și apele Potopului pe vremea lui Noe. De
altfel, e mai mereu ud și cam posomorât. Se pare că ipostaza mai
vioaie a lui Moș Nicolae, cu obiceiul de a face daruri copiilor
(dulciuri pentru cei cuminți, dar și nuielușe pentru cei
neastâmpărați) e o inovație orășenească, prefigurând dărnicia mai
substanțială a lui Moș Crăciun.
⛄ Bradul de Crăciun ⛄
Un obicei specific sărbătorilor de iarnă este aducerea în casă și
împodobirea unui brad. Un cântec specific spune: O brad frumos, o
brad frumos,/Cu cetina tot verde …/Tu ești copacul credincios,/Ce
frunza nu și-o pierde …
Încă din Antichitate, oamenii se închinau la pomi numiți de ei
sacri. Druizii socoteau stejarul drept copac sfânt. Egiptenii aveau
palmierul, iar scandinavii și romanii – bradul! Romanii, în timpul
Saturnaliei, împodobeau bradul cu boabe roșii.
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Astăzi, boabele s-au transformat în globuri, alături de care se
folosește beteală. Pomul de Crăciun, îndeopște bradul, cu
podoabele și cântecele aferente, constituie tot o influență
apuseană de dată relativ recentă. Crăciunul românesc tradițional
nu-l cunoștea, bradul având la noi alte întrebuințări rituale (legate
mai ales de naștere, nuntă sau înmormântare). Desigur, în obiceiul
actual se recunoaște (chiar dacă nu mai este decât rareori
conștientizată) vechea simbolistică a stâlpului lumii (axis mundi),
sugerând corespondența între pământ și cer. Pomul împodobit
devine astfel o imagine a cosmosului și a naturii atotdăruitoare.
Bradul este preferat pentru însușirea lui de a-și păstra cetina tot
verde, sugerând ideea vitalității eterne. S-a încetățenit obiceiul ca
bradul să fie gătit în ziua de Ajun și desfăcut după Anul Nou (cu
care pare, de altfel, mai potrivit decât cu Crăciunul).
⛄ Crăciunul – Nașterea Domnului – 25 decembrie ⛄
Astăzi S-a născut Hristos!
Și minunea întrupării Lui mai presus de legile firii a uimit
întreg pământul, a înnoit toată lumea, a rupt istoria omenirii în
două și, străbătând cele douăzeci de secole, ni se face cunoscută
nouă astăzi. Astăzi S-a născut Mesia! Și vestea aceasta pe care au
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adus-o din cer îngerii, pe care au primit-o întâi păstorii, ca un fulger
s-a revărsat peste toate marginile.
Vestea aceasta, care l-a tulburat pe Irod „și tot Ierusalimul cu
dânsul”, ca o trâmbiță duhovnicească a răsunat din veac în veac,
din hotar în hotar, de la țărm, și a ajuns astăzi și la inimile noastre.
Vestea aceasta auzind-o, săracii s-au bucurat, păcătoșii s-au veselit,
orbii s-au luminat, bolnavii s-au mângâiat, iar șchiopii au săltat.
Vestea aceasta auzind-o, ritorii în nedumerire au căzut, căci ea pe
învățați i-a făcut să tacă, pe filozofi să se rușineze, pe împărați să se
cutremure. Vestea aceasta pe mame le-a făcut să se bucure, pe
fecioare să cânte, iar pe prunci să dănțuiască.
Cel dintâi praznic împărătesc cu dată fixă, în ordinea firească
(cronologică) a vieții Mântuitorului, este Nașterea, numită în popor
și Crăciunul, la 25 decembrie, este sărbătoarea anuală a nașterii cu
trup a Domnului nostru Iisus Hristos. Ea a fost vestită prin proroci,
care au arătat locul nașterii, seminția din care Se va naște și multe
alte semne. Pare a fi cea dintâi sărbătoare specific creștină, dintre
cele ale Mântuitorului, deși nu este tot atât de veche ca Paștile sau
Rusaliile, a căror origine stă în legătură cu sărbătorile iudaice
corespunzătoare.
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⛄ Moș Crăciun ⛄
Crăciunul este celebrarea zilei de naștere a Domnului Iisus
Hristos. Un colind spune: Că-i născut un domn prea bun/Cu numele
lui Crăciun,/Că-i născut un om frumos,/Cu numele lui, Hristos.
Reprezentarea actuală a lui Moș Crăciun cu plete dalbe,
îmbrăcat în costum roșu, cu sacul doldora de jucării sau alte atenții,
deplasându-se în sanie trasă de reni sau de cerbi, nu ține deloc de
vechile tradiții românești, ci reprezintă un împrumut târziu din
lumea apuseană. Când vine vorba despre Moș Crăciun, personajul
central al sărbătorilor de iarnă, toată lumea știe câte ceva.
Bunăoară, toată lumea, și mai ales copiii, îl asociază pe Moș Crăciun
cu acel personaj ghiduș, ce apare în toate galantarele supermarketurilor și în reclame la televizor, îmbrăcat într-un costum
roșu, cu un sac plin de cadouri în spate, având barba și părul albe.
Ce imagine comercială și goală de sens! Alții știu că Moșu’ trăiește
undeva în Laponia, de unde, în noaptea de 24/25 decembrie,
pornește, într-o sanie trasă de reni, al căror șef este Rudolf,
să aducă tuturor copiilor jucăriile pe care le confecționează de-a
lungul întregului an cu ajutorul spiridușilor. Frumos, dar …
neconform cu adevăratul sens a lui Moș Crăciun.
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Întrebând tradiția românească despre Moș Crăciun, aflăm
lucruri deosebit de interesante și surprinzătoare. El este Bătrânul
Crăciun, un nume semnificativ, și vom vedea imediat de ce, și
Regele Păstorilor. Tradiția creștină spune că Moș Crăciun ar fi fost
proprietarul staulului în care a născut Fecioara. Că a fost un om
bogat și rău, care ar fi refuzat să dea ajutor Mariei, de n-ar fi
intervenit nevastă-sa, Crăciuneasa. Ba mai mult, de furie că femeia
i-a ajutat pe străini, el i-ar fi tăiat mâinile de la coate, dar acestea
s-au refăcut miraculos în scalda Pruncului. Pentru inima ei bună,
Crăciuneasa trece drept patroană a moașelor. În fața unei
asemenea minuni, Crăciun însuși se spășește și se creștinează,
devenind primul dintre sfinți. S-a spus și că personajul popular ar fi
continuarea unei vechi zeități păgâne a locului. În vechime, creștinii
sărbătoreau tot acum și Anul Nou, ceea ce explică faptul că Anul
nou actual (1 ianuarie) mai este numit pe alocuri și Crăciunul cel
mic.
⛄ Semnificațiile unor întâmplări ⛄
Ai noroc:
➢ Dacă verși vin pe masă;
➢ Dacă răstorni cutia de chibrituri;
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➢ Dacă îți țiuie urechea stângă;
⛄ Diferite superstiții ⛄
❖ Pâinea să nu se pună cu coaja de jos în sus că trage a sărăcie.
❖ Dacă cineva bea ceai și varsă din el din întâmplare, e semn bun.
❖ Când te mănâncă palma dreaptă e semn că vei da bani altei
persoane, iar dacă te mănâncă palma stângă înseamnă că vei primi
bani.
❖ Femeia care poartă cercei schimbați, adică unul de la o pereche
și altul de la alta, e semn că își va schimba și bărbatul.
❖ Dacă porți o cămașă pe dos e semn că ți se întoarce norocul spre
rău.
❖ Când cineva își mușcă limba e semn că cineva îl vorbește de rău.
❖ Dacă la masă se varsă vin din pahar din greșeală înseamnă că va
fi veselie.
❖ Când cocoșul cântă în fața ușii sau a ferestrei vestește sosirea
unor musafiri.
⛄ Obiceiul sărutului sub vâsc ⛄
Tradiția de a te săruta sub ramura de vâsc își are rădăcinile
într-o frumoasă legendă scandinavă legata de Frigga, zeița
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dragostei și de Balder, zeul soarelui, fiul acesteia. Într-o noapte,
Balder are un vis despre propria-i moarte. Îngrozit, el aleargă la
mama lui să-i spună visul. Premoniția fiului ei despre moarte o
îngrijorează nespus de mult, întrucât ea știa că odată cu Balder va
dispărea și pământul. Pentru a preveni o astfel de tragedie, Frigga
aleargă la toate creaturile aerului, pământului, focului pentru a le
smulge promisiunea de a nu face vreun rău fiului ei.
Cu toate acestea, Loki, zeul răului a aflat că Frigga a uitat să
ceară promisiunea unei singure plante. Aceasta era întâlnită, de
obicei, pe ramurile stejarilor și era cunoscută sub numele de vâsc.
Loki a făurit o săgeată otrăvită în vârful căreia a pus o crenguță de
vâsc și l-a păcălit pe Hoder, să o îndrepte către Balder, fratele
acestuia. Zis și făcut. Fără să stea pe gânduri, Hoder a trimis
săgeata otrăvită chiar în inima lui Balder, acesta murind pe loc.
După trei zile, Frigga reușește să-l readucă la viață pe fiul ei, cu
ajutorul vâscului. Zeița dragostei a binecuvântat planta și a adus
asupra acesteia vraja ca oricine stă sub ea să fie apărat permanent
de pericole și să aibă dreptul de a fi sărutat, ca un semn al
dragostei.
Așadar, de atunci și până în zilele noastre se păstrează acest
obicei. Se spune că dacă doi tineri îndrăgostiți cad sub vraja acestui
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obicei, în acel an se căsătoresc, iar dacă doi soți sunt atrași de
aceasta vrajă, aceștia vor avea parte de înțelegere, armonie și
multă iubire.
⛄ Sorcova⛄
Anul Nou este marcat în comunitatea românească, de urarea
cu plugușorul, cu sorcova, cu buhaiul, vasilca și jocurile mimice cu
măști de animale sau personaje țărănești. Colindatul sau uratul pe
la case constituie un obicei străvechi, desigur precreștin, dar care,
în timp, a ajuns să facă, s-ar zice, casă bună cu creștinismul.
Cântecele respective atrag norocul sau binecuvântarea asupra
oamenilor și gospodăriilor, pentru tot anul care urmează. Trebuie
spus că Plugușorul și Sorcova sunt legate de înnoirea anului,
neavând nici o legătură cu ciclul religios al Crăciunului.
Numele de „sorcovă” vine de la cuvântul bulgar „surov”
(verde fraged), aluzie la ramura abia îmbobocită, ruptă odinioară
dintr-un arbore. Cu sorcova se bătea de mai multe ori umărul unei
anumite persoane, jucând rolul unei baghete magice, înzestrate cu
capacitatea de a transmite sănătate, tinerețe și fertilitate celui
vizat. Ziua când copiii mergeau cu sorcova era dimineața de Anul
Nou.
Izabela Burlacu
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Moș Bun și satul său

Era, cândva de mult, de când se potcovea puricele la un picior
cu nouăzeci și nouă de oca de fier și se arunca în slava cerului și ne
aducea povești un sat în care amabilitatea, prietenia și credința nu
își aveau locul. Oamenii erau răi la suflet, egoiști, își făceau rău
între ei. Acel sat nu mai avea nicio speranță, nimic bun. Toți furau,
spărgeau geamurile vecinilor, înțepau cauciucurile mașinilor.
Dar, în acel sat trăia un bătrân,
Moș Bun, cum îi ziceau toți.
Acesta

locuia

la

marginea

satului, izolat de oameni. Era un
om bun la suflet, ierta orice și
vorbea frumos cu oricine. Primea cu zâmbetul pe buze răutățile
consătenilor. Moș Bun era cel mai bun om din acel sat, umil lui
Dumnezeu. Moș Bun îi iubea pe oamenii din sat, chiar dacă erau răi
dar dorea să schimbe ceva. Dorea ca în satul în care trăiește
oamenii să fie buni unii cu alții, să nu mai existe egoism și fapte
rele.
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Se apropiau sărbătorile de iarnă, dar nu se simțea decât frigul
și gerul. Se furau porcii, lemnele ... nu erau luminițe pe străzi, copiii
nu colindau, nu se simțea miros de cozonaci. Peste acest sat
domnea răutatea. Cel mai rău lucru era ca nimeni nu credea în Moș
Crăciun în afara lui Moș Bun. Copii râdeau când auzeau de Moș
Crăciun.
Văzând toate acestea,
Moș Bun se ruga și mai
mult pentru liniștea și
armonia

satului.

credea

în

El

spiritul

Crăciunului și în Moș
Crăciun deoarece primea
cadouri în fiecare an de la acesta.
Într-o zi, acesta s-a hotărât! Voia foarte mult să le arate
oamenilor din sat că în lume nu există doar lucruri rele, ca există și
lucruri bune precum Moșul. Acesta voia să le arate tuturor că Moșul
există, că spiritul Crăciunului este prezent peste tot dacă crezi în el.
Acesta a scris o scrisoare lui Moș Crăciun prin care îl ruga frumos să
își facă prezența în satul cel rău. Moș Crăciun a primit scrisoarea
dar nu știa ce să facă deoarece nu se mai arătase nimănui până
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acum. Înțelegea situația bătrânului, știa totul despre acel sat, dar
nu știa cum să se facă văzut și cunoscut într-un sat plin de oameni
răi.
În Ajunul Crăciunului, Moșul se tot gândea la scrisoarea lui
Moș Bun. El vedea dorința arzătoare a bătrânului și a înțeles un
lucru, că bunătatea acelui bătrân bate toată răutatea oamenilor
din sat. Așa că se hotărî să se arate sătenilor în noaptea de Crăciun.
Nici Moș Bun nu a dormit în tot acest timp ... acesta a dat sfoară în
sat că în noaptea de Crăciun, în centrul satului se vor împărți fel de
fel de bucate; iar cum oamenii erau egoiști și voiau să apuce orice li
se dădea, s-au adunat toți în centrul satului. Toți așteptau
alimentele, începuseră cearta, strigătele iar Moș Bun nu știa ce să
facă deoarece nu știa dacă Moș Crăciun mai apare în satul lui.
Oamenii începeau să plece la casele lor, certându-se.
Deodată, o stea a început să strălucească pe cerul plin de fulgi
ce coborau lin, să se audă sunetul unor zurgălăi puternici ce
răsunau în tot satul și o voce puternică ,, Ho-Ho-Ho” a spus Moș
Crăciun. A coborât cu sania trasă de reni în mijlocul mulțimii ce se
aduna lângă Moș Crăciun. Moș Crăciun a împărțit cadouri tuturor,
iar copiii exclamau țopăind ,, Moș Crăciun există!”
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În acel moment fața lui Moș Bun s-a umplut de lacrimi. A
rugat toți oamenii să lase răutățile deoparte, să fie mai buni,
deoarece Sfântul Crăciun să tihnească în tot satul.
Oamenii au înțeles în sfârșit că răutățile nu își au rostul și au
început să se îmbrățișeze, să își strângă mâinile și să promită că vor
fi buni și vor face numai lucruri bune. Moș Crăciun a făcut cu ochiul
lui Moș Bun, a sunat de 3 ori din zurgălăi și s-a pierdut cu sania în
zare.
Spiritul Crăciunului a fost prezent în casele sătenilor iar aceștia
s-au transformat în oameni buni, miloși, credincioși și săritori. Moș
Bun era împăcat până la Dumnezeu și înapoi cu gândul că era
înconjurat doar de oameni buni.
Și am încălecat pe-o șa, și v-am spus povestea așa ...
Șerban Vasilica Mariana
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Era una dintre multele seri de dinaintea Ajunului Crăciunului în
care frigul îşi făcuse apariţia nu doar în colţurile caselor deasupra
ştreșini în ţurţuri ci şi pe fereastra cristalină îngheţată şi totodată
aburită.
Pe străzile pustii pline de nămeţi şi podoabe de Crăciun, în
timpul în care alţi copii îşi împărtăţesc bucuria şi cadourile alături
de familiile lor profitând de o masă bogată, Timmy un băiat singur
pe lume de un an de zile, orfan de părinţi îşi petrecuse ultimul an
hoinărind singur pe stradă, fugind de la orfelinat după nici 30 de zile
de la moartea tatălui său.
După o zi lungă şi geroasă în care Timmy căutase un adăpost,
eşuează aşezându-se între două case sprijinindu-se cu capul de zidul
rece fără căciulă sau haine călduroase, adormind. După un timp în
care nimeni nu observase starea lui Timmy o doamnă îngrijorată de
starea copilului de nici 9 ani sună grăbită la 112 încercând să-l ajute
pe copilul îngheţat de pe marginea zidului cu răsuflarea slabă.
Timmy se trezeşte într-o cameră infinit de lungă, albă,
călduroasă cu haine largi, nu foarte groase tot de culoare albă,
observând o doamnă la un birou încearcă să iniţializeze o
conversaţie.
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— Bună ziua … bâlbâindu-se el.
— Bună ziua scumpule! Ești cam tânăr, cum te numeşti?
Întreabă ea.
— Unde mă aflu? Întreabă el.
— Tocmai ai ajuns la strâmtoarea dintre Rai şi Iad scumpule.
Spune-mi cum te numești?!
— Timmy Time, doamnă.
— Nu eşti pe listă scumpule, nu ştiu ce cauţi aici dar trebuie să
te trezeşti imediat!
— Staţi puţin vreau să merg la părinții mei.
— Nu te pot lăsa să treci până ce treburile tale din lumea
anterioară nu s-au terminat, prin urmare îţi ofer un ceas prin care
tu te trezeşti la orfelinat unde trebuie să îndeplineşti dorinţa unui
copil în timp de 48 de ore. Dacă nu reuşeşti până la trecerea
timpului cronometrat pe ceas vei rămâne blocat între cele două
lumi!
Iar copilul a şi dispărut, trezindu-se pe patul unui orfelinat cu
un ceas contra timp pe mâna sa, confuz, auzind dintr-odată un
sunet straniu.
— Timmy, mi-e frică, ajută-mă!
— Ce s-a întâmplat ? întreabă el.
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— O familie vine să mă ia peste 2 zile.
— Şi nu ar trebui să te bucuri?
— Cum mă pot bucura când aceasta este casa mea, nu vreau
o familie, vreau să rămân!
— Dar tu nu știi ce înseamnă o familie, cât de importantă este,
mai ales în timpul acesta a anului.
— Nu mă poți convinge să nu fug!
— Știu prea bine ce îndeamnă pierderea şi lipsa unei familii şi
totodată trăitul pe străzi.
În următoarele ore Timmy a încercat din greu să-l convingă pe
Charlie ce înseamnă familia și ce importanţă are. Se apropiase şi
scurgerea timpului iar rezultatele dădeau roade. Familia adoptivă
vine să-l cunoască pe Charlie şi să-l ducă în noua sa casă. Erau nişte
oameni atât de drăguți, cu bun simț și credință. Ochii lor străluceau
de speranță și iubire. Timmy începe să se gândească la posibilitatea
de a avea și el o familie atât de perfectă.
Însă ceva nu a mers exact cum s-a așteptat iar în urmă cu 5
minute de venirea familiei adoptive, Timmy observă dispariția lui
Charlie pierzându-și toată speranța de a trăi o eternitate cu părinții
săi. Charlie dispăruse, iar nimeni nu auzi nimic și timpul se scurse.
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Timmy se trezește pe patul unui spital în care îi observă pe
familia adoptivă a lui Charlie la capul său, nedumerit și confuz. Ceea
ce nu și închipuise el era apariția lui Charlie la orfelint înainte cu 2
secunde ca timpul să se scurgă.
Între timp doctorul vine în salonul lui Timmy și spune:
— Bună Timmy! Mă bucur să te cunosc în sfârșit! Ai dormit
mult timp, dar în tot acest timp în care ai fost inconștient după ce
te-a găsit o persoană respirând greu, înghețat cu capul sprijinit de
un zid, am făcut tot ce am putut pentru însănătoșirea ta, ba chiar
ți-am găsit adevărata familie. Familia Time, părinții tăi biologici, iar
acesta este Charlie fratele tău adoptiv şi Marry sora ta biologică, au
făcut mult efort să te găsească …
ESTE UN MIRACOL DE CRĂCIUN! gândește Timmy.

Antonela Purghel
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Dragă jurnalule, „te iubesc mult!”, a spus micuța când am
întrebat-o ce să scriu. Crăciunul, din punctul meu de vedere, nu se
poate compara cu nicio altă sărbătoare. Crăciunul e magic,
Crăciunul e veselie, iubire și „inima”. Am încercat să fac un mic
experiment cu surioara mea, Mara, care are 5 ani. Mara este o
fetiță cu ochii negrii, părul extrem de creț, șaten, prins în două
codițe împletite, de obicei, extrem de energică, inteligentă și cu o
imaginație foarte bogată. De asemenea, prietena ei cea mai bună
este Aricica. Un arici de jucărie pe care îl ia absolut peste tot (e bine
de știut pentru mai târziu). Eram foarte curioasă de părerea ei
despre Crăciun. Priviți ce a ieșit:
Într-o noapte eram singurică, nu știu unde eram, dar era
foarte frig, iar eu eram în piciorușele goale. Singura lumină era
lumina lunii. Vedeam umbre de copaci albi și covorașul de zăpadă.
Îmi era foarte frică, dar nu am strigat-o nici pe mami, nu l-am
strigat nici pe tati. De după un copac se vede o luminiță roșie. Nu
știu dacă să fug sau dacă să mă apropii, decid totuși să rămân pe
loc. Dacă era un glob mișcător? Sau un măr la fel de roșu ca al Albei
ca Zăpada plutitor? Oare să fug? Mă va urmării? Se îndreaptă cu
pași repezi spre mine, mă sperie îngrozitor de tare! Se oprește în
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năsucul meu și mă gâdilă. Încep să țip, dar nu știu dacă de frică sau
din cauza că m-a gâdilat prea tare.
— Stai, nu te speria! îmi spune.
— Cine sau ce ești? îi răspund speriată.
— Rudolph, micuțo, cine aș putea fi?
— Rudolph? Care Rudolph?
— Renul lui Moș Crăciun, cum „care Rudolph”?
— Ruuudoolf, tu chiar exiști!?
— Cine crezi ca îl ajută pe Moșul?
În acel moment, a început să nu-i mai strălucească doar nasul.
Se apropie de un copac uriaș, din care iese o lumină orbitoare.
Rudolph își așază năsucul lui roșu, iar copacul se deschide, ca și cum
ar fi avut o ușă. Mi-a făcut semn să intru, dar nu știam ce să fac,
deoarece copiii nu au voie să umble cu străinii ... daaar, nu a zis
nimeni nimic de animale, așa că îl urmăresc și merg pe unde merge
și el.
— Am uitat să te întreb, cum te cheamă?
— Mara Vanessa și ...
— Georgiana, da, știu, dar să știi că acela nu este numele tău,
ci al surorii tale.
— Știu ... dar ea a spus că pot să fiu și eu Georgiana.
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— Bine, Mara, închide te rog ochii!
Închid ochii și aștept, dar parcă aud niște râsete.
— Gata, acum îi poți deschide, îmi spune Rudolph.
Deschid ochii și ce crezi că văd? Multe, multe căsuțe ca mine
de mici, o grămadă de fulgișori care semănau cu niște prințese,
probabil sărbătoreau această zi minunată. Aceste prințese, în
dansul lor se așezau pe covorul de un alb nemaivăzut al zăpezii.
Deși eram fără papuci și ciorapi, și doar in pijama, nu îmi era frig
deloc. I-am spus eu mamei că nu am nevoie de haine așa de groase.
Se apropie un omuleț puțin mai mic decât mine cu urechi mari,
îmbrăcat într-o bluziță roșie cu năsturei verzi, cu ștrîmpișori în
dungulițe albe, verzi și roșii, și cu papucei roșii, cu botul lung, iar in
vârf aveau un ciucurel verde.
— Cine este acesta? Îl întreb pe Rudolph cât de subtil pot.
— El este elful Akar, și ține gurița dreaptă dacă nu vrei să-și
dea seama că vorbești despre el.
— Bună, eu sunt Akar și sunt extrem de fericit să te văd! Ești
primul omuleț pe care îl văd in realitate, mi se pare incredibil!
— Bună Akar, sunt Mara!
— Da, știu, cine crezi că te supraveghează de-a lungul anului
pentru a vedea dacă ai fost cuminte sau nu?
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— Tu?
— Exact. Ai făcut ceva năzbâtii anul asta ...
— Îmi pare tare rău ...
— Stai liniștită, ai făcut mai multe fapte bune decât rele, sigur
te va ierta Moșul.
— Apropo de Moșul, nu crezi că ai ceva de făcut? Ii spune
Rudolph lui Akar.
— Oh, Moșul, da, am atâtea liste să-i dau. Ei bine, pe curând,
Mara! Pa, pa, Rudolph!
— Paaa! Îi răspundem eu și Rudolph.
Cel mai mare vis al meu este să îl întâlnesc pe Moșul ... oare
dacă îl întreb pe Rudolph îmi va îndeplini aceasta dorință? Îmi fac
curaj și îl întreb:
— Rudolph ...?
— Da, Mara?
— Crezi că ... nu știu ... poate ... ai putea să mă duci să îl văd și
eu pe Moșul?
— Dacă ar fi așa ușor ... vezi dealul acela?
— Da.
— Ei bine, pentru a ajunge la el, va trebui să treci peste câteva
obstacole.
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— Eh, păi dacă te rog, poți veni să mă ajuți? Îl întreb făcând
ochii de cățeluș, care merg de fiecare dată la tati.
— Lasă-mă să termin! Trebuie să treci acele obstacole singură,
fără să fii ajutată, deoarece ești un omuleț adevărat, nu ești un
simplu ajutor al Moșului.
— Bine. Dar mă poți duce măcar la punctul de plecare?
— Desigur, urcă în spatele meu.
Ajunși acolo Rudolph îmi explica ce trebuie să fac și își pune
năsucul pe al meu, urmând să plece. Prima probă este foarte
simplă. Trebuie să fac fursecuri. De ce spun că este foarte simplu? Ei
bine, eu obișnuiesc să fac tot felul de prăjiturele, diferența e că de
obicei mă ajuta fie mama, fie surioara mea, lucru care mă pune
puțin în dificultate. Era o masă mare, plină cu de toate, în acel
moment am început să mă agit, dar când mânuit mai bine, văd
niște aluat făcut. Am pus mâna pe aluat, pe formițe și am început
treaba. Fursecurile erau gata de decorat. Le-am decorat cât de
frumos am putut din ce a rămas după ce am mâncat până s-au
copt, dar uneori mai simplu poate fi mai bun dacă e făcut cu iubire.
Trebuiau să fie mâncate absolut toate ca să pot trece mai departe,
dar din păcate nu de mine ... Am ieșit să caut niște elfi, poate vor ei.
Nu mi-a fost greu să-i găsesc deoarece, unde te uitai, vedeai elfi. Au
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fost foarte încântați, cu excepția unuia care a spus că sunt arse ...
dar nu mi-a pus bete în roate, am căutat repede alt elf care mi-a
apreciat munca. Mulțumesc, domnilor elfi!
Cea de-a doua probă consta în patinajul pe gheață. Nu cred că
e greu, doar sunt pinguinul lui tati. Îmi pun patinele, iar primul pas
pe care îl fac pe gheață e un eșec ... dar nu-i nimic, din greșeli
învățăm, așa îmi spune Dede, surioara mea. Cad și mă ridic, cad și
mă ridic, cad și mă ridic până îmi pierd răbdarea. Uitându-mă în jos,
îmi văd piciorusele pline de vânătăi și bube. Am lacrimi în ochi, dacă
nu reușesc să ajung la Moșul? Cum să ratez singura mea șansă?
Închid ușa lacrimilor, înghit în sec ca să-mi plece nodul din gât și mă
gândesc la Crăiasa Zăpezii. Îmi imaginez că sunt ea și continui să
patinez cu ochii închiși, fără să le fac loc lacrimilor. Nodul îmi
dispăruse și ochii nu-mi mai erau umezi. De ce nu cad? Ce se
întâmpla? Deschid ochii și realizez că am reușit, dar până să mă
bucur prea mult, dispare gheața.
Mulțumesc, doamna Crăiasa Zăpezii!
Până să îmi dau seama ce s-a întâmplat, începuse cea de-a
treia probă. Se aude un ecou puternic „În iarna grea pe ger cumplit,
pe drum o sanie a venit, de reni e trasă ori și cum, e sania lui ... ?”
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MOȘ CRĂCIUUUUN!! Până acum asta a fost cea mai ușoară probă.
Mulțumesc ecoule!
Proba a patra spune să îmi caut un prieten care să mă ajute,
așa că strig “ Ruuuudooolph!!”. Și el și apare.
— Rudolph spune-mi te rog că mă ajuți. Am nevoie de un
prieten, iar tu ești singurul meu prieten.
— Sigur că da, de ce ai nevoie?
— Pentru următoarea probă, va trebui să donez din jucăriile
mele copiilor care nu au.
— Perfect, să mergem!
— Dar ... Rudolph?
— Da?
— O pot păstra eu pe Aricica?
— Sigur că da.
Și-am pornit. Nu știu cum se întâmpla, dar parcă zburam, atât
de repede aleargă Rudolph.
Am fost într-o căsuța mică, unde erau mulți copii, mă
întrebam ... oare ei cum dorm? Cum învață? Am mai fost la un
spital, erau copilași fără păr, care chiar s-au bucurat când le-am dus
jucăriile. Locul în care mi-a plăcut cel mai mult, a fost la un alt
spital, unde o fetiță nu avea piciorușe, deși își dorea foarte tare să
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danseze, deoarece iubește muzica și cânta atât de frumos ... vocea
ei m-a făcut să mă ridic și să dansez, pe moment nu știam dacă e
bine ce fac, nu voiam să se simtă prost, dar când a văzut, a început
să aplaude și să cânte și mai tare, râdeam amândouă, s-au adunat
doctori, asistente, deoarece nu știau ce se întâmpla, dar
văzându-ne, unii ni s-au alăturat, alții plângeau, iar unii dansau cu
noi, plângeau și aplaudau în același timp, m-am simțit minunat!
După ce ne-am liniștit, am realizat că am pierdut-o pe Aricica! O
strigăm, o căutăm toată lumea, dar Aricica e de negăsit. Nici nu știu
ce să fac ... sunt fericită, pentru că sunt în acest loc, dar sunt și
tristă, pentru că am pierdut-o pe Aricica. Poate pentru unii e doar o
jucărie, dar pentru mine este cea mai bună prietenă de când m-am
născut. Eu și Aricica suntem mereu împreuna. Fetița cu vocea
minunată, m-a înțeles. Ea și Rudolph m-au luat în brațe,
spunându-mi că totul e în regulă. Nu știu cum să le explic, că nu e în
regulă fără Aricica. Dintr-odată aud vocea unui bătrân:
— Asta cauți? M-a întreabă ținând-o pe Aricica în mână.
— Moșul? Tu ești?
— Da, Mara. Ai fost o fetiță atât de cuminte de-a lungul
anului, iar ai reușit să îndeplinești absolut toate probele pot spune
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cu ușurință. Mi-ai demonstrat că ești cuminte, curajoasă și
puternică. Pentru asta, îți voi îndeplini o dorință.
— Îmi doresc să mă plimbi cu sania ta! Îi răspund cu lacrimi în
ochi, dar de data asta și pe obraji.
— Ia spune-mi, știi un cântecel?
— Nu doar unul, știu muuulte, vrei să-ți cânt?
— Te rog!
Mă uit la noua mea prietenă și o rog să mă ajute cu vocea ei
divină. Cântăm „Moș Crăciun cu plete dalbe” și până să terminăm
zburam în sania lui trasă de Rudolph și prietenii lui.
— Maraa, trezește-te, trebuie să mergi la grădiniță!
— Buna dimineața, mami! Ii răspund zâmbind larg.
— Cum ai dormit?
— Am avut cel mai frumos vis. Am învățat așa de multe, dar
cel mai important, am învățat să dăruiesc.
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Denisa Georgiana Varga

În fiecare an, pe tot Globul, cuvântul „Crăciun“ aduce multă bucurie
în sufletele creştinilor. Familia, decoraţiunile, cina de Crăciun,
cadourile, bradul şi Moş Crăciun sunt familiare tuturor şi se înscriu
în ritualul acestei sărbători, care este celebrată atât de catolici, cât
şi de protestanţi şi de ortodocşi la aceeaşi dată -25 decembrie. Cu
toate acestea, anumite ţări păstrează şi anumite tradiţii specifice.

Portugalia
În Ajunul Crăciunului, toată lumea participă la „slujba cocoşului“
(„missa do galo“) şi fiecărui invitat la cină îi este oferită o portocală,
în plus faţă de cadourile tradiţionale. În sobă sau în şemineu arde
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un trunchi de măslin sau de castan, iar toţi invitaţii mănâncă
„Bacahlau Cozido“, batog cu varză, cartofi şi ulei de măsline.
Urmează apoi 13 tipuri de desert, simboluri ale lui Iisus şi cei 12
apostoli.

Polonia
În Polonia, se sărbătoreşte Sfântul Andrei (Andrzejki) cu o zi înainte
de prima duminică a Adventului. Unele familii continuă ritualuri
tradiţionale, precum umplerea cu ceară a broaştei unei uşi sau
punerea de paie sub faţa de masă. Copiii cântă colinde de Crăciun
pe străzi, unde sunt amplasate iesle ale Mântuitorului, construite
pentru a avea două etaje: unul pentru naşterea lui Iisus, altul
pentru eroii naţionali.

Rusia
În Rusia, Crăciunul e sărbătorit pe 7 ianuarie. Cu o zi înainte,
oamenii merg la slujbă la biserică, apoi servesc o masă tradiţională,
din care nu lipsesc gâsca umplută cu mere, votca şi ceaiul. Apoi,
sunt lăsate firimituri de pâine pe masă, pe timpul nopţii, în
memoria defuncţilor. Copiii primesc cadouri în noaptea de 31
decembrie spre 1 ianuarie, care le sunt aduse de Moş Gerilă.
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Filipine
Filipine reprezintă una dintre cele mai însemnate ţări catolice din
Asia. În fiecare dimineaţă, în cele nouă zile care preced Crăciunul,
credincioşii celebrează mesa cocoşului, denumită astfel pentru că
începe la ora 04.00. În fiecare seară, în faţa fiecărei case este aprins
un „parol“, un felinar în formă de stea, ce reaminteşte de David,
care i-a ghidat pe regii-magi.

Irlanda
În Irlanda, Moş Crăciun primeşte o bere Guinness, un pahar de
whisky sau pateu cu carne. Irlandezii au sărbătoarea în sânge:
festivităţile încep în barurile locale încă din seara de 24 decembrie,
până când se face ora pentru slujba de la miezul nopţii. Sărbătorile
continuă până pe 26 decembrie inclusiv, care este la rândul ei o zi
de sărbătoare – Stephen’s Day. Irlandezii petrec acea ultimă zi
liberă luând cina în familie, asistând la curse hipice sau continuând
distracţia în cluburi şi baruri
Pascu Miruna
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Secțiunea proză, poezie, teatru...
„Că orice râpă poate fi un ţărm, şi orice ţărm un început de mare.” Valeriu
Butulescu

Se răstoarnă noaptea peste zi...
Eu tot îngîndurat sunt că tu nu vei veni
Stau singur sub lumina nopții
Așteptând să văd povestea sorții
În vis mi-apari, spunând povești in șoaptă
Așteptând să te revăd de fiecare dată
Păcat că este doar un vis
Și doar în gândul meu numele tău e scris
Cănd zorii îmi bat în geam
Eu mă trezesc sperând să te mai am
Dar după stau și mă gândesc
C-a fost un vis, dar eu tot de iubesc
Apoi continui să traiesc, chiar dacă nu te am
În fiecare zi îngîndurat când ploaia-mi bate în geam
Chipul tău mi-l amintesc, chiar dacă-i trist eu reușesc

Maior Robert

In speranță, eu tot am sa te gasesc...
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Bunicuța, sub umbrar
O clipă nu stă măcar,
Coase nasturi, veste,ii,
Parc-ar colora câmpii,
Croșetează ciorăpiori,
Cu zig-zag și cu flori
Și când ghemu-i atâtica
O ajută și pisica
Ea ne cântă și ne spune
Cum să facem fapte bune
Și privind prin ochelari

Ticușan- Hajnalka-Zsofia

Ne vede cum creștem mari!

Pentru Tine...
M-am născut pentru a te iubi, însă nu am reușit să te găsesc, decât dupa 17 ani de la
venirea mea pe lume ... Te-am văzut și inima mea a tresărit de fericire. Sufletul îmi iesea din
ființa mea, pentru a se mai naște odată cu iubirea ta. Însă obstacolele vieții n-au întârziat să
apară ... nu puteai să fii al meu,nu putem să fiu a ta ... Și te-am așteptat, am numărat fiecare
minut care trecea, am asteptat zilele și lunile să treacă pentru a-ți simți buzele lipite de ale mele,
pentru a simți căldura și tandrețea sărutului tău. M-ai fermecat cu privirea ta, m-ai amețit cu
săruturile tale pline de pasiune și m-ai purtat pe căile paradisului, cu îmbrățișările tale. Când mă
atingi o nouă poartă spre lumină se deschide în fața mea; când ne contopim într-o sigură
îmbrățișare, trupurile noastre ard încă de la voluptarea primului sărut. Acestea nu sunt vise,
sunt amintiri cu un enorm impact emoțional asupra propriei mele persoane ... amintiri care au
reușit să iasă la suprafață sub forma unui tsunami, amintiri pe care nu le pot ignora, amintiri pe
care nu aș fi vrut să le simt atât de puternic, deoarce nu vreau să fiu marioneta nimănui, mai
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ales a unor sentimente atat de nobile ... sentimentele de iubire. Tu știi că ce scriu eu acum, aș
vrea să ți le pot spune în față, ca să văd dacă impactul va fi diminuat sau va produce ravagii?
Unele pagube vor fi imense, încât pământul de sub picioare va începe să se cutremure, încât
inima mea va începe să bată într-un ritm haotic pe care să nu pot să îl controlez, încât aerul pe
care îl respir începe a se disipa, încât lumea mea se va prăbuși peste mine ... atâtea întrebări și
niciun răspuns de la tine, atâtea gânduri negative îmi încolțesc în minte când vine vorba de a-mi
împărtăși sentimentele, încât uneori aș vrea să fac și eu ce îmi spune inima ș i să nu mai ascult
deloc de creierul meu, dar asta înseamnă să renunț la o parte importantă din mine, să renunț la
principiile mele, pe care mi le-am creat pe parcursul adolescenței și nu sunt pregatită să mai
pierd încă o parte din mine, doar pentru a te regăsi PE TINE.
Și da ... nu cred că te voi putea uita prea curând, deoarece am încercat să îmi ignor
sentimentele, însă sufletul meu încă te iubește necondiționat ... îți dai seama, ai devenit atât de
drag pentru mine, încât sufletul meu nu vrea să îți mai dea drumul, sufletul meu s-a atașat de
tine atât de tare, încât ar fi în stare să mă părăsească doar pentru a fi cu tine ... Lumea a
început să-mi spună că e doar o obsesie, că aceasta va trece cum nici nu mi-am imaginat, însă
oamenii nu știu că eu nu mi-am mai permis până acum să iubesc pe nimeni, nu i-am permis
inimii mele să cocheteze fără a-și lua și creierul cu ea, eu nu am vrut ca să fie rănită, nu am vrut
să sufere, încât să se rupă în bucățele pe care nu cred că le pot lipi atat de bine la loc ... bucăți
pe care și dacă aș încerca să le repar, să le lipesc iar cum au fost, tot nu va fi la fel, o bucățică
mică, tot se va pierde în procesul de reabilitate ... și toate astea doar PENTRU TINE ...
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Andrei Ionela Angela

Ce note triste ... Pe un fundal de apus târziu, copacii scheletici și frunzele moarte dansau
alene pe note duioase purtate de vântul sec de noiembrie. De pe balcon Nina putea privi direct
în sufletul soarelui ce se topea la orizont, putea simți briza rece a vântului mângâindu-i fața și
furându-i căldura, dar nu o deranja, nu o deranja deloc. Vioara-i continua să dezvăluie secrete,
nu doar ale ei, dar și ale întregii lumi. Fiecare notă vorbea despre singurătate, dor, jale, lipsă,
teamă și ... speranță. Era ca o poveste spusă de un nebun, gândi Nina, dar era ceea ce-i șoptea
sufletul și știa că sufletul nu minte. După minute-n șir, brusc, se opri. Lăsă vioara jos și de pe
buze i se revărsă cuvinte pe care mintea nu le mai putea înțelege și sufletul nu le mai putea
reține. - Ce trist... Ce gol... Parcă am fi uitat de noi, de lume, de cer, munte și ocean. Străzile au
devenit pustii, casele aglomerate și noi atât de apropiați de distanță. Din dreapta ei, privind-o
ușor dezamăgită și amuzată, Anastasia oftă ușor, privind cu ochii-i azurii la orizont. - Ce e gol?
Ce e pustiu? Își întrebă Anastasia sora, însă neașteptând un răspuns. Totul e la fel, doar străzile
sunt mai goale, iar sufletele mai pline. Soarele răsare din vest? Muntele se îndoaie după voința
vântului? Au mările...

— Nu înțelegi, o întrerupse Nina. Lumea a adormit. E atâta liniște pe pământ și atâta
zgomot în suflete.

—

Nu vezi pace în liniște? Nu vezi muzică în zgomot? Se auzi vocea delicată a

Anastasiei, a copilului visător pe care Nina îl îndrăgea. Eu nu văd străzi goale. Nu văd orașe
pustii și case înghesuite. Văd familii reunite, copii recunoscătorii pentru timpul petrecut cu
părinții mereu ocupați... văd natura renăscând din cenușa tehnologiei de astăzi.
Atinsă de cuvintele Ninei, Anastasia își privi sora cu drag
și compătimire.

—

De ce faci totul atât de tragic? De ce faci

viața să pară o luptă ci nu o joacă? Nina chicotii la
vorbele copilărești ale surorii sale. Nu ar trebui să iei
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viața în serios... până la urmă nimeni nu ajunge să-i supraviețuiască.

— Din păcate, asta e realitatea, recunoscu Nina cu vocea stinsă și un zâmbet blând.
— Atunci lasă-mă să visez cu ochii deschiși, o rugă Anastasia cu ochii mari, înlăcrimați. Întotdeauna, îi răspunse Nina, strângând-o la piept ca și cum așa ar fi putut s-o protejeze de
lume, de viață. Cerul nopții plutea deasupra lor, Luna le privea cu ochii ei nemuritori, iar stelele,
strălucitoare și viclene, șopteau între ele povești pe care niciun muritor nu le-ar putea auzii sau
înțelege, povești pe care însuși munții și apele nu au ajuns să le trăiască... pentru că, în final,
nimic de pe Pământ nu e nemuritor.

Langa Adriana

Un alt adio etern...
M-am trezit ... patul meu nu mai pare atât de confortabil, iar lumina care pătrunde
printre draperii nu-mi mai enervează starea ca odinioară. Inspir și expir sacadat. E o zi
măreață... Probabil te întrebi ce sunt aceste rânduri din fața ecranului tău, posibil carte, posibil
ziar... sincer, nici eu nu-i știu sfârșitul, nu-i știu începutul și rostul, vreau doar să văd cât de multe
pot trăi într-o simplă zi de vineri, banală, ca oricare alta ... Apropo, e ultima zi din viața mea. Mă
ridic din pat și-mi așez așternuturile albastre cu buline albe, ce cumva se asortează cu pereții și
ei albaștri. Ți-ai dat deja seama că e culoarea mea favorită? Obișnuia să fie. Îmi aducea aminte
de cer, mare, viață în sine și chiar și Raiul întruchipat. Îmi aduc aminte că obișnuiam să cred că o
să ajung în Rai, acum, nu prea cred.
Mi-am tras draperiile din fereastră, iar cea mai călduroasă zi din august cred că avea
să-și simtă prezența peste întreg orașul. Frumos. Am zâmbit. Mi-am făcut rutina de dimineață,
mi-am băut ceaiul preferat cu aromă de vanilie, m-am îmbrăcat în cele mai frumoase haine ale
mele și am decis că această va fi cea mai frumoasă zi din viața mea. Machiajul meu nu a fost
niciodată mai frumos, iar zâmbetul niciodată mai larg.Mama m -a complimentat și mi-a
zâmbit.Orașul nu mi s-a parut vreodată mai frumos decât azi, iar căldura și mirosurile puternice
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ce se contopeau la fiecare colț de stradă mă copleșesc.Gălăgia, muzica, urletele de copii prin
parcuri nu mi s-au părut vreodată mai vii. Iubesc atât de mult viața!
Mi-am cumpărat cele mai bune gogoși cu ciocolată, cel mai bun suc de mere din viața
asta și m-am întâlnit cu prietenii mei ... au fost cele mai frumoase două ore din viața mea. Diana
a făcut sute de poze, Andrei a continuat să ne povestească de facultate, Crina ne-a adus niște
tarte pe care le pregătea pentru o cununie civilă, iar așa, jumătate din zi a zburat pe aripile
vântului. Filmul cu Alice în țara minunilor nu a fost niciodată atât de amuzant, iar veselia mea
niciodată mai contagioasă. Când am ajuns acasă dușul a fost cel mai revigorant din întreaga
lume, iar eu nu puteam decât să mă bucur. Nu mint, și acum simt niște furnicături în podul
palmei, îmi transpiră degetele și sunt plină de emoții, dar ideea e că trebuie să înțelegeți că e
mai bine.
Acum, sunt în camera mea, probabil dacă mă cunoști lacrimile îți inundă fața, posibil și
dacă nu mă cunoști simți un gol în stomac, dar probabil că vei înțelege ... Sau nu. Nu le scriu
asta părinților mei, prietenilor mei, scriu asta pentru oricine citește. Vreau să înțelegeți că am
avut parte de cea mai frumoasă zi din viața mea, și da, am luat această decizie după zeci de
nopți pierdute. Nu am plâns, nu m-am simțit nasol, nu m-am consumat și nu am fost de una
singură. Mi-ați fost alături în cele mai frumoase clipe, dar și în cele mai oribile. Nu pot să fiu
decât recunoscătoare că am avut parte de voi în viața mea, nu pot să fiu decât recunoscătoare
pentru cei mai minunați șaptesprezece ani din întreg universul ... Nu pot să fiu decât
recunoscătoare pentru viața care mi-a fost dată.
Azi decid să-i pun capăt, căci decât să știu că voi o să
plângeți cât timp sunt în viață, prefer să știu că o să
plângeți mai puțin și veți știi că eu sunt bine, mă simt
minunat și îmi doresc să fac asta. Nu vreau să vă gândiți
că se mai putea face ceva, căci nu.Am leucemie ... da,
sună ORIBIL. Probabil că e, e de fapt, am ajuns să simt
asta vreo două săptămâni. Mi-a fost îndeajuns. Acum râd
cand scriu asta, am un zâmbet imens pe față și nu e ironic,
deloc. Am aflat în urmă cu două luni ... am știut doar eu și
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medicul. Am decis ca mami si tati să nu afle. Mi-au zis că sunt în fază terminală, aproximativ
patru luni și mor. Hmm, au trecut deja două, am început să simt leucemia, iar dorința mea e ca
voi să nu o simțiți din cauza mea. Vă iubesc. Nu vreau să fie ceva siropos ... deloc. Sunt doar
niște gânduri și sentimente înșirate aici. Iubesc viața mai mult ca oricine, dar pe voi vă iubesc
mai presus ca orice. Nu meritați atât de mult chin, mai bine mai puțin. Deja mă urâți, Sau
probabil zâmbiți ... Vă iubesc enorm. O să înghit un pumn de medicamente, nu o să mai pot scrie
ce stări am sau prin ce trec, dar ideea e că îmi doresc asta. Iubesc viața, dar pe voi mai mult. Vă
mulțumesc pentru că mi-ați fost familie, viață, iubire și sprijin.
Ce oribil a sunat paragraful acesta ... Parcă e scris de un scriitor prost! Ce coincidență,
nici inspirație să scriu mai în amănunte n-am avut. E ora 23.00. Nu vreau să credeți că sunt
egoistă, nu sunt deloc, sunt doar un alt om care vrea să vă spună că moartea pare mai
primitoare ca oricând. Oricum, să trăiești e cel mai de preț dar pe care îl poți primi, iar să
zâmbești e singurul și cel mai de preț cadou pe care îl poți returna...
Apropo, aveti grija de pufos!
P.s: Să trăiți azi, ca și cum ați muri mâine.

.

Un suflet vesel care o să vă privească mereu de sus, Edda.

Sîrbu Cătălina

Dragă jurnalule, Astăzi, în parc, a venit un domn și m-a întrebat: „Ce rost are viața?”
Inițial am început să râd, întrebându-l cum poate să se gândească la așa ceva. În capul meu
erau o grămada de răspunsuri. Viața are rost. Merită să treci prin ea, mai ales cu ochii închiși.
De ce cu ochii închiși? Ei bine, deoarece cu ochii închiși viața poate fi roz. Uneori îmi e ciudă
deoarece este mult prea scurta. Oh, jurnalule ... aș avea atât de multe lucruri de făcut ... aș
putea fi mai aproape de familie, sau să îmi fac prieteni noi cu care să fac tot ce îmi trece prin
cap. Te întrebi ce îmi trece prin cap? Dacă ai știi ... plimbările la 2 noaptea, să încercăm să ne
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urcam PE Turnul Eiffel, să luăm masa pe Everest, noi, o pătura și niște gustări. Să dansăm în cel
mai haotic fel in Wat Pho, să zburam în Cappadocia, să cântăm rock in mănăstirile de la
Meteora, Grecia, să citim în Catedrala Sfântul Vasile din Moscova sau să ne înecam in Dunăre.
Iar dacă am supraviețuit până azi, de ce să nu o facem și mâine? De ce să nu încercăm sa
îndeplinim toate aceste dorințe? Poate pentru că acestea par imposibile atunci când ești
singurul nebun într-o lume “sănătoasă”. Și uite așa jurnalule, deși capul îmi spunea că are rost
să trăiești, inima o contrazicea. Brusc am simțit că aceasta nu
sunt eu. Am simțit că eu nu sunt persoana cu acei prieteni, nu
sunt o persoană nici măcar sociabilă, pentru a-mi face prieteni.
Eu nu sunt acea persoana care ar da orice pentru a se vedea
fericită. Și din una în alta am realizat că eu de fapt așa m-am
născut, nu e o problemă dobândită ulterior, mi-am dat seama
că sunt fericită pentru a nu fi judecată, deoarece toată viața mam confruntat cu acest sentiment. Dintr-o simplă întrebare am
ajuns la concluzia că ne naștem ca să murim. Care este rostul
nostru? De ce ne mai chinuim o viață întreagă să avem tot ce
ne trebuie dacă in final suntem noi, o ladă, 2 metri sub pământ și un frig groaznic. Cu ce ne
alegem? Cu o viață chinuită de atât de multă muncă, chinuit datorită măștii pe care trebuie să o
purtam zilnic. Dacă ne-am da toți măștile jos, ce crezi că ar rămâne, jurnalule? O lume plină de
triști cu boli mintale, rasiști și oameni care judeca fără drepturi, fără să se gândească la emoții,
iar tu, cel judecat, nu vei mai putea să te abții, deoarece ai ales sa îți dai masca jos. Tocmai de
aceea, și aceste măști au rostul lor, așa cum unii oameni văd rostul vieții. Suntem atât de
ocupați sa fim prefecți, încât uităm ce înseamnă perfecțiunea în adevăratul sens al cuvântului.
Dar oare de ce? Din cauza unor hârtii. Din cauză că ne plătim aerul pe care îl respiram. Crezi că e
normal ce se întâmplă? Ei bine, eu nu, așa ca îmi voi crea propria lume. Privește-mă! Îți
mulțumesc din nou, jurnalule că m-ai ascultat! Cu drag, a ta, bipolară.

Denisa Varga
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Omul și destinul
Ca să putem înțelege mai bine legătura strânsă între om și
destin, mai întâi trebuie să știm ce este cu adevărat destinul. Astfel
spuse , destinul este considerat a fi o forță sau voință supranaturală
despre care se crede că hotărăște în mod fatal și irevocabil tot ce se
petrece în viața omului, și provine din limba franceză „destin”.
Ticușan Hajnalka-Zsofia
În acest moment să ne imaginăm că intrăm în mintea unei
persoane de acum două mii cinci sute de ani. Care străbătea
pădurea în drum spre un loc sacru sau un templu.
De ce am dat acest exemplu? Pentru că, pentru acea persoană
pădurea și tot ce se afla în ea, era viu. Pentru ei orice sunet era
sunet al spiritelor pădurii, orice adiere de vânt era mângâierea unui
zeu. Oamenii pe atunci când vedeau o bufniță pentru omul antic nu
era doar simbolul zeiței, ci zeița Atena însăși.Ei credeau că fiecare
organ al omului are o asociere cu ceva din natură, spre exemplu
viermii erau asociați cu intestinele, având aceași formă și rol, sau
plămânii care erau asociați cu păsările. De acolo s-a dedus faptul că
oamenii antici nu făceu biologie, ci astrobiologie, crezând că
biologia în sine nu e altceva decât astrobiologie.
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Pe atunci orice se întâmpla era la voia destinului, orice din
acea vreme fiind controlat de zei sau destin. Oamenii antici chiar
credeau în destin, chiar dacă vedeau o pasăre zburând, o frunză
căzând sau o furnică mergând la mușuroi , eu spuneau că așa era
menit să fie.
Acest crez în destin cred că a făcut viața lor mai simplă
deoarece nu își puneau întrebări precum: Ce s-ar întâmpla dacă?
sau Cum ar fi fost dacă?! ... Puteau lăsa tot în voia sorții, de fapt
chiar asta au făcut fără să fie conștienți de asta, deoarece
persoanele pe atunci erau marionete controlare de forțe invizibile
superioare ființei noastre nesimnificative.
Forțele fiind destinul și zeii, de destin am vorbit deja, acum
vine partea interesantă, Zeii. În viața de azi, nu mai avem zei în
religia noastră, însă îl avem pe Dumnezeu, și cu toate că spunem că
oamenii antici cred în prea multe lucruri nevăzute, la fel suntem și
noi. Credem în Dumnezeu, credem în sfinți, credem în orice lucru
impus de biserică. Eu una nu cred în multe lucruri, nu cred în sfinți
și nu cred în puterea icoanelor sau a crucilor. Pentru ei zeii erau ca
Dumnezeu, pentru noi, deși nu au existat dintotdeauna, zeii sunt
nemuritori și fericiți. Ei au forma omenească și mai ales au
sentimente si defecte omenesti: doisprezece zei era socotiți
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superiori, fiind numiți olimpieni, fiindca ar fi locuit pe muntele
Olimp din Thessalia.
Asta spuneau ei despre zei. Zeii îi ajutau în tot ce făceau și îi
pedepseau în caz de au greșit. De asemenea, câteva persoane au
încălcat legi și au murit, asta fiind pedeapsa lor. Însă și câțiva
netemători de moarte, crezând că moartea e o cale de eliberare
veșnică. Pe atunci moartea fiind cea mai mare pedeapsă, sau alte
pedepse ce duceau la sinucidere, ambele având același efect adică
stingerea din viață.
Ioniță Bianca-Maria
În opinia mea, eu sunt de acord cu această afirmație „Omul ca
instrument al destinului”.
Consider că omul este o putere pe acest pământ, deoarece
prin faptele, prin munca și prin felul său de a fi, rescrie o nouă
istorie. Timpul este anonim, același pentru toată lumea. Destinul
este personal, el da fiecărui om în parte, un sens în mijlocul
universului.
În altă ordine de idei, consider că destinul are o dezvoltare
rigidă, necesară și fără nicio revenire înapoi. Intuiția destinului are
un caracter subiectiv și strict individual,acesta se poate adânci și
diferenția prin experiența de viață. Destinul se presimte, nu se
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raționează. Presimțirea lui este mai puternică, decât orice logică
rațională.
În primul rând, consider că încă din Antichitate, conceptul de
destin era pus pe seama divinității, a unor zei sau a unui
Dumnezeu, deoarece la fel cum zice și religia, Dumnezeu are o
putere extrem de mare, la fel cum este scris și în cărți. Pun destinul
pe seama lui Dumnezeu deoarece el este atotputernic. La fel cum a
creat pământul și omenirea, la fel acesta ne aranjează soarta,
destinul încă de la nașterea noastră pe acest pământ. În zilele
noastre, ideea de destin este pusă pe profunzimea existenței
umane, deoarece fiecare om este liber în a-și crea destinul. Fiecare
faptă, fiecare vorbă spusă ne conduce spre destinul nostru .
Conceptul de destin a generat o anumită filozofie a vieții care
tinde spre atingerea perfecțiunii în timpul existenței pe pământ.
Ideea de destin mă duce cu gândul la ceva scris înainte să ne
naștem, de cineva cu o putere mare, o putere de creare. Consider
că Destinul este o putere asupra vieții noastre și asupra gândirii
noastre!
Coman Larisa-Ionela
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În opinia mea, destinul este cel care ne reprezintă pe noi
oamenii, fiecare dintre noi are propriul destin. În primul rând,
destinul reprezintă tot ceea ce se petrece în viața noastră dar, cu
ajutor unei acțiuni ale noastre, tot poate lua o întorsătura iar acolo
ne creăm alt destin.
În al doilea rând, Dumnezeu conduce destinul întregii omeniri.
Dumnezeu a creat aceasta lume. Karma unui popor sau a unei rase
umane poate fi schimbată prin cele ce se hotărăsc de către
majoritatea oamenilor, iar uneori aceasta se poate realiza și prin
voința unui singur om. Fiecare hotărâre luată de către un om, poate
aduce un șir de schimbări in destinul întregii omeniri. Pe lângă
faptul ca se spune ca fiecare om își are destinul său, ca fiecare
dintre noi își are locul rezervat acolo pe Pământ, fiecare om are o
misiune a sa ce trebuie dusa la bun sfârșit, cu o acțiune de a
noastră in cealaltă parte a lumii, se crează un altfel de univers.
În concluzie, fiecare muritor are destinul lui prescris.
Margitaș Anca-Miruna

Omul, de-a lungul timpului, a crezut că destinui îi este hotărât
de divinitate. Spre a se feri de anumite evenimente prezise de
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oracoli, aceștia încercau să fugă de destin sau chiar să se lupte cu
acesta pentru a încerca să îl schimbe. Însă oricât de mult s-ar
strădui să se eschiveze, să fugă de ceea ce i-a fost sortit, omul
găsește întotdeauna o altă cale la care nu s-a gândit spre a duce la
împlinirea destinului. Această luptă împotriva destinului a fost
transpusă în literatură încă din cele mai vechi timpuri, singura cale
de prevedere a cursului vieții pentru om. Destinul își avea în lumea
antică obiceiuriile și chiar instituțiile sale.Nu există om de seamă în
lumea antică, asupra căruia să nu se fi exercitat influența
destinului, deoarece el, deși nemilos, era singura formă de
prevedere a viitorului și prin aceasta de eliberare de sub groaza
necunoscutului. Noi astăzi nu ne putem închipui cât de chinuitoare
era groaza necunoscutului la oamenii antici. În jurul nostru sunt
îngrămădite străjile civilizației, care fac să așteptăm în liniște ziua
de mâine. Omul antic nu trăia în această liniște,pentru el fiecare
răsărit de soare putea să aducă ceva dușmănos.
În această nesiguranță generală, presimțirea destinului era o
întărire adusă energiei personale, o busolă subiectivă și
interminentă, dar singura busolă după care se pitea dirija conștiința
omului

spre

necunoscutul

viitorului.

Urmând

presimțirea

destinului, era pornit războiul și era încheiată pacea, se hotărau
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inițiativele cele mai însemnate. Atât omul antic cât și omul modern,
când întrevăd în lume o linie de destin, pun în această linie și ceva
din sufletul lor, în destin fiecărei ființe, trăiește și ceva din el însuși.
În destin mintea omenească și-a reprezentat întotdeauna
neprevăzutul. Dar nu orice neprevăzut. Simpla întâmplare nu a fost
luată ca destin, deși ea este întotdeauna neprevăzută. Ca destin a
fost considerat numai neprevăzutul, care se prezintă cu un caracter
de necesitate. A fost luat ca destin ceea ce trebuie să se întâmple,
fiindcă era în natura lucrurilor să se întâmple, un blestem ce trebuia
ispășit, un erou ce trebuia răsplătit, un ideal ce trebuia să iasă la
lumina în ciuda tuturor piedicilor ce i se puneau în cale. Acest
caracter de necesitate a făcut pe gânditorii tuturor secolelor să
vadă în destin o ordine, deasupra oricărei alte ordini găsite de
știință, pe care nicio putere nu o poate înlătura. Acest caracter de
necesitate a fost însă totodată și marele îndemn care a făcut pe toți
gânditorii lumii să nu renunțe la înțelegerea destinului, căci o
ordine necesară nu poate rămâne în vecii vecilor necunoscută. Ea
poate rămâne necunpscută pentru știința unui secol, dar nu pentru
știință în general. Lumea antică s-a oprit totuși dinaintea cercetării
acestui neprevăzut, fiindcă greutatea cercetării era pentru ea
covârșitoare.Destinul anunță ispășirea unei osânde, sau realizarea
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unei vocații, nu ca prevederi justifiacte prin experiență și
dependente de anumite condiții, ci ca sentințe neclintite. Din
intuiția destinului s-a născut intuiția timpului, care cu încetul s-a
dispensat

de

orice

motivație

internă

și

de

misticismul

antropomorfic, devenind o unitate de măsură și un instrument
pentru cunoașterea fenomenelor periodice ale naturii. Destinul i-a
rămas însă mai departe sarcina de a dezlega misterele vieții
omenești.Căci văzută în perspectiva timpului, apariția vieții
omenești este o simplă verigă dintr-un lanț cauzal fără început și
fără sfârșit, în destin apariția vieții omenești este actul suprem al
creației. Fiecare apariție de om prin destinul ei, este o înălțare spre
Dumnezeire. Timpul este anonim, același pentru natura întreagă,
destinul este persoanl, el dă fiecărui om în parte, un sens în
mijlocul Universului.
Destinul în sensul său filozofic general, reprezintă ordinea
necesară a lumii față de care fiecare ființă este supusă. Această
necesitate nu este oarbă sau cauzală, ca în conceptul de fataliate, ci
rațională(chiar dacă necunoscută individului) și influențată de
acțiunile umane.
Grusea Ștefania
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Iată și câteva citate motivaționale despre destin:
„Destinul este acea parte din timp în care istoria își imprimă voința
ei asupra noastră” – Mircea Eliade
„Înclinarea noastră de a crede în destin este întărită de orgoliul de a
nu ne crede cu totul ignorați de restul Universului.” – Lucian Blaga
„Omul este stăpânul propriului destin. El își poate controla destinul
prin puterea gândului.” – Swami Shivananda
„Destinul este un etern și abstract țap ispășitor al slăbiciunilor
omenești.” –Giovanni Papini
„Destin înseamnă a lupta deasupra sau alături de viață, a-i face
concurență în pasiune, răzvrătire și suferință.” –Emil Cioran
Ticușan Hajnalka-Zsofia
Hermeneutica textului poetic
Viața
De Mihai Eminescu
Frumoasă nestatornicie,
Viață, pentru ce-mi ești dată?
Mintea-mi tace, simțul știe:
Viața-i pentru viață dată.
Frumoase-s toate-n lumea mare,
Căci ziditoru-n ea s-ascunde,
Dar prin simțiri și prin cântare
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Lumina feței Lui pătrunde.
Pe Dânsul a-L afla-n zidire
Ca-n carte voia a-i citi
Aceasta-i a vieții menire:
În Dumnezeu a viețui.
Mai 1912

Hermeneutica acestei poezii postume eminesciene, publicată
în 1912 ... Scrisă într-o etapă de maturizare a poetului, mă duce cu
gândul la faptul că Mihai Eminescu este confuz în ceea ce privește
primirea vieții de la El, El fiind nimeni altul decât Creatorul,
Perfecționistul și Dăruitorul de viață, adică Dumnezeu. Dându-ne
seama care a fost muza acestei creații lirice, scurte dar profunde,
din nefericire publicată postum.
,,Viața” poezia intitulată cu acest titlu. Nu mă duce prea
departe cu gândul, singurul gând pe care mi-l aduce a termenul de
viață în sine. Având în vedere acest termen cunoscut și folosit des
în zilele noastre, totuși ce m-a atins, nici măcar atins, ci surprins în
mod plăcut este faptul ce el nu vorbește doar despre viață, el în
același timp reușește să laude creația atât și Creatorul.
El ne aduce aminte că Ziditorul vieții e prezent în tot și toate,
și mă face să cred faptul că, chiar dacă noi spunem că nu Îl putem
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vedea pe El, noi îl vedem defapt tot timpul, el fiind în obiecte,
construcții, în aer dar mai presus de toate El este prezent în inimile
noastre, zidindu-ne slăbiciunile și renovând modul de gândire și
percepere a vieții. El a făcut asta dintotdeauna și încă o face, și o va
face până când lumea nu va mai fi format din materie, ci doar din
spirite.
Printr-o lectură de suprafață putem observa cu ușurință
simplitatea canonică a poeziei. Ea fiind alcătuite din 3 catrene
alipite, fiecare cu rima sa proprie.
Ca semne de punctuație putem observa trei virgule, două
dintre ele la sfarșitul versurilor 5 respectiv 6 , cea de a treia virgulă
poate fi găsită prezentă în al doile vers, după primul cuvânt,
cuvântul fiind „viață”. De asemenea se poate găsi un singur semn
de întrebare la sfârșitul celui de al doilea vers „Viață, pentru ce-mi
ești dată?”. Accentuând cea mai mare dilemă a sa.
La nivel fonetic observăm asonanța la nivelul vocalei e și
respectiv i.
La nivel morfologic, pot spune că există un număr decent de
verbe chiar dacă nu sunt prezente chiar în toate versurile.
La nivel de înțelegere a profunzimilor acestui text, pare banal,
mai ales că are un titlu atât de comun. Însă după reluarea textului
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de mai multe ori ajungi la concluzia că este mai complex în ciuda
aparenței sale, reușind să își manifeste iubirea față de El și creațiile
Sale.
Însă nu mă mai uimește nimic, deoarece toate poeziile lui
Mihai Eminescu, îndrăgitul nostru poet, sunt minunate și ating o
coardă sensibilă a fiecărei persoane.
Ioniță Bianca-Maria

Grafică și fotografii, desene
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