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A ÎNVIAT IISUS! 

Se zbuciumă natura şi geme cu durere 
Şi parcă însuşi timpul din goană s-a oprit, 
Iar soarele o clipă s-a-nfăşurat în noapte... 

Cum? Cel ce-a dat viaţă, să moară răstignit? 
 

Pământul se agită din adâncimi ascunse 
Şi plâng cireşii-n floare şi se-nspăimântă firea... 

De ce e-ngăduită atâta nedreptate 
Când totu-i plin de viaţă, să moară-n chin, 

Iubirea? 
 

Acolo pe o cruce... cu fruntea sângerândă, 
Cu ochii aţintiţi spre cerul mult dorit 

Se stinge ca o torţă Lumina Lumii blândă 
Căci mai presus de toate, pe oameni i-a iubit! 

 
Cu ultima suflare Se-ndreaptă-n rugăciune 
Spre Tatăl ce-L priveşte de dincolo de nori: 
"O, Sfântul Meu Părinte priveşte cu-ndurare 
Şi iartă-i... iartă-i Tată, căci sunt neştiutori!" 

 
E totu-acum sfârşit... S-a stins Lumina Lumii 

Şi-a coborât în moarte ca orice muritor... 
Dar ... o, ce fericire când în a treia zi 

A înviat din morţi ca Domn şi Salvator! 
 

Ce mare sărbătoare! A înviat Isus! 
Întregul univers se-nchină-n adorare... 

Natura se îmbracă în straie luminoase... 
A înviat Iisus... ce bucurie mare!!! 

MARIA LUCA 
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                    ARIPI  SPRE   LUMINĂ 

”Cum să nu fi biruit Domnul moartea, când moartea nu se face văzută 

înaintea Lui? Mormântul nu mai este o prăpastie adâncă, pentru că El a 

umplut-o cu Sine; nici mormântul nu mai este întuneric pentru că El l-a luminat; 

nici frică şi groază nu mai este pentru că El arată începutul, nu sfârşitul; nici nu 

este patria noastră veşnică, ci numai uşa către patrie. Deosebirea dintre 

moartea dinainte de Învierea lui Hristos şi de după, este ca şi deosebirea dintre 

un incendiu foarte întins şi flacăra unei lumânări. Biruinţa lui Hristos este 

esenţială, şi de aceea, prin El, moartea a fost înghiţită de biruinţă.  

    Alţii se vor întreba: cum se poate spune că Domnul Cel Înviat a biruit 

păcatul, când oamenii încă păcătuiesc? Domnul a biruit păcatul cu adevărat. El a biruit păcatul prin 

zămislirea şi naşterea Sa fără de păcat; apoi prin viaţa curată şi fără de păcat de pe pământ; apoi prin 

suferinţa Sa pe Cruce, El fiind Cel Drept; şi în cele din urmă El a încununat această biruinţă prin 

Învierea Sa cea slăvită. El S-a făcut leacul, leacul potrivit şi de netăgăduit, împotriva păcatului. Cel 

care este lovit de păcat numai de Hristos poate fi tămăduit. Cel care nu doreşte să cadă în păcat, 

numai cu ajutorul lui Hristos poate schimba această dorire în realitate. Când oamenii au descoperit 

vindecarea variolei, ei au spus: am biruit această boală!        

 Atunci, descoperirea vindecării unei boli înseamnă biruirea ei. Hristos este pe departe Cel mai 

mare Doctor din istoria omenirii, pentru că El a adus oamenilor vindecarea pentru boala care se află 

dincolo de toate bolile – pentru păcat, din care s-au născut toate celelalte boli şi toate celelalte 

suferinţe ale omului, atât trupeşti cât şi sufleteşti.        

 Acest leac este El Însuşi, Domnul Cel înviat şi viu. El este singurul Leac bine lucrător împotriva 

păcatului. Dacă oamenii, chiar şi astăzi, păcătuiesc, şi păcătuind ajung la pieire, aceasta nu înseamnă 

că Hristos nu a biruit păcatul, ci numai faptul că acei oameni nu au luat acel leac, unul şi numai unul, 

împotriva bolii lor aducătoare de moarte; aceasta înseamnă, fie că nu Îl cunosc destul pe Hristos ca 

leac, ori, dacă Îl cunosc pe Domnul, ei nu iau folos de la El, dintr-o pricină sau alta. Dar istoria arată, 

prin mii şi mii de glasuri, că cei care folosesc acest leac pentru sufletele lor şi îl iau în trupurile lor, se 

tămăduiesc şi se fac întregi. Cunoscând slăbiciunea fiinţei noastre, Domnul nostru Iisus Hristos a 

pregătit leacul pentru cei credincioşi, ca aceştia să Îl ia ca hrană şi băutură sub chipul văzut al pâinii şi 

al vinului. Aceasta a făcut Iubitorul de Oameni din dragostea Lui nemăsurată pentru oameni, pur şi 

simplu pentru a le uşura apropierea de leacul de viaţă dătător împotriva păcatului şi a stricăciunii 

aduse de păcat.              

 Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el … şi va trăi 

prin Mine. (Ioan 6:56-57). Cei care păcătuiesc hrănesc păcatul şi viaţa care se află în ei se pierde prin 

păcat. Totuşi, cei care se hrănesc cu Domnul Cel viu, se hrănesc cu viaţă şi viaţa din ei sporeşte tot 

mai mult şi moartea se împuţinează. Şi cu cât viaţa sporeşte, cu atât păcatul se micşorează. Dulceaţa 

neroadă şi întunecată a păcatului se înlocuieşte în ei cu dulceaţa plină de bucurie şi de viaţă dătătoare 

a Biruitorului Hristos. Binecuvântaţi sunt cei care au încercat şi au simţit această taină în viaţa lor. Ei 

se pot numi fii ai luminii şi copii ai harului.”  

Sfântul Ierarh Nicolae Velimirovici – ”Predici” 
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UN COMBATANT ÎN AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 
DUMITRU CRUDU (1913-1985) 

 
În provocarea de a găsi mărturii despre participanți la Al Doilea 

Război Mondial nu a trebuit să caut prea departe.  
O imagine misterioasă, venită din frageda copilărie își caută drumul 

spre lumină: un om la șaptezeci de ani, cu mustața mică, care vorbește 
puțin, dar repezit. Impunător, cu chip aproape aspru. Ochi adânci. Stă la 
marginea patului înalt cu o mână pe colțul mesei, cu alta sprijinit în cârjă; 
are piciorul amputat deasupra genunchiului și mă strigă răstit dar cu mult 
drag: ”Coroflic! Băi, Coroflic! Ia vin' aici!”  

Este Dumitru Crudu din Hangu. Fiul lui Maftei și al Elenei, născut la 29 septembrie 1913, soțul Mariei 
Ciubotaru, tată a 8 copii, bunicul meu din partea mamei. De asemenea, combatant în al Doilea Război 
Mondial. 

Într-un certificat eliberat de UM 02405 Pitești în 2012 se menționează succint periplul de 
războinic al bunicului: 
• 22.06. 1941 - 05.10.1941 pe front cu Regimentul 15 Infanterie; 
• 05.10.1941 rănit în lupte conform OZ. 35/1941; 
• 02.06.1942 - 10.12.1942 pe front cu Regimentul 15 Infanterie; 
• 10.12.1942 dat dispărut în luptele de la Cotul Donului conform OZ. 
850/1943. 

Înainte de război, în iarna lui 1939, Dumitraș, bărbat în toată 
puterea cuvântului, se căsătorește cu Maria Ciubotaru, fiica unui țăran 
înstărit din Fundu' Audiei. O dragoste mărturisită cu oarecare stângăcii 
ortografice, pe spatele unei fotografii din 1937, sugerează o latură 
aproximativ nebănuită pentru cei care l-au cunoscut mai târziu ca un om 
scump la vorbă, milităros care nu juca la horă și arareori glumea. 

Emil, primul vlăstar al tinerei familii, se naște când tatăl pleacă pe 
front cu Regimentul 15 Infanterie (”Războieni”)....  

Dumitru Crudu va purta toată viața cicatricea rănii primite în 5 
octombrie 1941 la Odessa - o schijă îi ”trece” prin obrazul stâng lăsându-l aproape mort. După o 

perioadă lungă de spitalizare merge acasă până în vara 
anului următor. În acest scurt răgaz, Maria rămâne 
însărcinată, fără a apuca să-i spună soțului, care de acum 
se îndrepta spre frontul de la Cotul Donului. 

În 10.12.1942, la Stalingrad, este luat prizonier și dus 
în Siberia. Se va întoarce acasă după 5 ani, cu trenul. 
Aducea cu sine o ”șubă”, o lingură de aluminiu alintată 
”lioșcă” și amintiri grele din care arareori povestea ceva: 
oameni mâncați de lupi, de frig și de foame; munca 
extenuantă la defrișarea pădurilor, bolile, mizeria, uneori 
deznădejdea.  

Acasă, după lunga absență, a găsit doi copilași care-i 
spuneau ”nenea”, și pe Maria. Ea l-a așteptat. Împotriva 

părinților care-i căutau alt soț. Visa și simțea că Dumitru trăiește.      
 Amândoi au început din nou traiul împreună, reînnodând oarecum firescul unei căsnicii.  
 În 1948, alături de Emil și Ștefănel vine al treilea băiat, Mihai. Apoi Vasile, Puiu și Doina, Elena, 
Dumitrel.  



ECOUL HANGULUI          Pagina 5               Anul XI, nr. 41 
 

                     Eroii nemuritori 
 

Lucrează la pădure toată viața. Muncește mult. Vine acasă de două ori pe lună cu leafa și o 
pâine mare, albă. Cei mici se joacă în jurul lui deși 
se ține de obicei bățos și un pic ursuz. În curte, 
toate trebuie să fie la locul lor până la ultima 
așchie - militărie. În casa simplă dar curată și cu 
tot ce-i trebuie, vocea domoală a Mariei netezește 
asperitățile unui om cu o cicatrice pe obraz și 
multe în suflet.  

Zilele trec. Viața nu-i scutește de greutăți în 
contul celor deja îndurate. Undeva după șaizeci 
de ani lui Dumitru i se amputează un picior. Al 
patrulea dintre copii moare la doar 30 de ani. La 

72 de ani i se amputează al doilea picior. Întors de la spital, moare după ce trece pragul casei. 
 DUDAN SERGIU, preot în comuna Lisa, jud. Brașov                     

 
Domnul colonel în rezervă, inginer MIHAI CRUDU, consemnează: ” Am apreciat cu toții din 

familie formularea  adevărului   uneori dureros despre viață nu  tocmai  roz a tatălui nostru  și pentru 
această îi mulțumim  nepotului Sergiu și celor care i-
au  pus  la dispoziție aceste date, Doina  Iosub și Elena 
Dudan, aș aminti și comentariul deosebit de sensibil al 
soției  răposatului  frate Vasile – Marica - ce cu dragoste 
apreciază  trăinicia familei Crudu Dumitru dorindu-le 
tuturor, sănătate și tot binele din lume, dar și precizările 
fetei acesteia, DIANA, azi cetățean al Japoniei, care deși 
era doar un copil când  trăia tata, are în memorie imaginea 
bunicului Dumitru, cu piciorul amputat, dar dârz de nu se 
mai poate, amintindu-și, citez: ”Cum ne certa și ne altoia 
câte o cârjă când ne jucăm la războiul de țesut  sau cum 
se plimbă toată ograda cu scaunul și nici că avea stare… A 
avut o viață plină, Dumnezeu să-l odihnească în pace!”.   

 
Soții Dumitraș și Maria Crudu – una dintre cele mai frumoase familii din Hangu, o familie unită, 

cu adânci și solide principii și convingeri morale, civice și religioase, pe care a avut multă grijă să le 
insufle și celor opt copii, pentru care efortul de a-i trimite să studieze la școli înalte, nu a fost 
considerat niciodată prea mare, oricâte sacrificii a trebuit să facă. 7 dintre ei, acum, oameni în toată 
firea, le-au urmat exemplul, și au, în prezent, la rândul lor familii armonioase, cu copii ce pun pasiune 
și dăruire în tot ceea ce fac, indiferent de profesiile speciale pe care și le-au ales și nepoți ce parcă se 
află într-o competiție continuă, indiferent în ce domeniu studiază. 

Rar mi-a fost dat să întâlnesc o familie cu oameni atât de demni, de corecți și onești  și de 
frumoși la chip și la suflet, în care să existe o înțelegere de invidiat între frați și surori, o familie unde 
toți copiii să devină adevărate exemple pentru cei din jur și să se realizeze frumos, fără ca nici măcar 
unul să șchiopăteze. Rar mi-a fost dat să întâlnesc nepoți care să se întoarcă la bunici, de fiecare 
dată, cu mare drag și dor, să vină la bibliotecă și să împrumute cărți, pe toată perioada vacanței de 
vară, nepoți care au devenit la rândul lor oameni deosebiți cărora le pasă de cei din jur, adevărate 
modele de generozitate, din existența cărora lipsesc cu desăvârșire ignoranța, nepăsarea, 
superficialitatea și indolența. Oameni frumoși care s-au bucurat și se bucură de respectul, aprecierea 
și admirația tuturor celor ce îi cunosc, pentru că au primit drept moștenire cele mai de preț daruri.  
         (Director revistă, Liliana Pîntea) 
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MEMORIALUL DIN CREAȚIA UNUI ANONIM 

Pe 19 ianuarie 2019, s-au împlinit zece ani de la trecerea lui Mihai 
Rădulescu la cele veșnice. Cifra rotundă îndeamnă la retrospectivă și 
bilanț, căci multe se pot întâmpla în răstimpul unui deceniu, fie ca este 
vorba de viața noastră personală sau cea a unei întregi societăți.  Dar 
înainte de a continua, se cade să răspund la întrebarea pe care unii 
dintre cititorii acestor rânduri probabil și-o pun – cine a fost Mihai 
Rădulescu și ce a reprezentat el pentru cultura și lupta de rezistență 

spirituală a poporului român?      
 Nu este ușor să prezinți un om căruia destinul i-a hărăzit încercări 
aspre și grele, condamnându-l în cele din urmă, pe nedrept, la 
nerecunoaștere și uitare. În ceruri sunt sigură că cel în memoria căruia 
scriu se bucură de veșnica pomenire, însă în lumea noastră trecătoare 
și de multe ori atât de nedreaptă cu semenii săi, scriitorul Mihai 
Rădulescu a fost și este prea puțin cunoscut; din ignoranță sau din rea 

voință, neprețuit la adevărata sa valoare. Personalitate remarcabilă a culturii române din cea de a 
doua jumătate a secolului XX, demn să ocupe un loc de cinste în memoria poporului său, Mihai 
Rădulescu s-ar fi putut număra printre nemuritorii acestui neam, dacă veșnicia nu i-ar fi fost ascunsă 
sub straturi groase de indiferență și ideologie, dacă mesajul său nu ar fi fost ignorat. Din păcate, cei 
zece ani scurși din 2009 au mai adăugat un strat gros de uitare la cel existent deja. Revenind la 
întrebarea de mai sus, aș putea cita din pagini de wikipedia, prezentându-l pe Mihai Rădulescu ca pe 
un luptător anticomunist, scriitor de beletristică – prozator, poet și dramaturg -, cercetător de 
antropologie stilistică și al artelor plastice, armenolog pasionat și editor de excepție. Oricât de 
elogioasă ar fi această prezentare, ea îmi pare formală și rece.      
 Aș putea să povestesc că Mihai Rădulescu mi-a fost profesor în clasa a IX-a, în scurta perioadă 
în care a predat engleza la Liceul nr. 33 din cartierul Drumul Taberei. Mi-l amintesc ca pe un dascăl de 
excepție, profesor remarcabil și bun cititor al sufletelor noastre de adolescenți în căutare, neîntrecut în 
arta de a ne susține pe calea descoperirii și cunoașterii de sine. Dar și aceste rânduri cu notă atât de 
personală, deși izvorâte din inima, îmi par a reda prea puțin din câte ar trebui spuse despre un om atât 
de special.             
 Având în vedere că vorbesc despre un creator prolific cu o arie de manifestare deosebit de 
largă, în încercarea de a-i creiona personalitatea complexă  poate ar fi mai potrivit să trec la 
creația  de vârf a lui Mihai Rădulescu, cea care-l consacra în 1998 drept primul și singurul istoric al 
literaturii române de detenție. “O istorie salvatoare, o intreprindere mântuitoare pe care se cuvine 
să o omagiem―, concluziona Nicolae Balotă în prefața lucrării care reunea într-o forma organizată 
întreaga memorialistică de detenție sub comunism. Scrisă nu întâmplător de un fost deținut 
politic, Istoria Literaturii de Detentie la Români  reprezintă cea dintâi lucrare de acest gen nu numai 
în literatura națională, dar și în cea universală, o întreprindere de lungă respirație, specială prin faptul 
că  autorul ―nu rămâne doar la planul obișnuit al unei istorii literare, la interpretarea obișnuită a textelor 
adăugându-se bogate considerații psihologice, morale și spiritual-religioase.‖ (Nicolae Balotă)
 Încă de la apariție, cartea din ale cărei pagini răzbătea mesajul salvator  că memoria unui neam 
poate fi resuscitată chiar și după o jumătate de secol de aneantizare, a fost prea puțin răsfoită; 
mărturiile prețioase și înfiorătoare despre ororile petrecute în închisorile comuniste au fost primite cu 
dezinteres de către contemporaneitate. Pe plan oficial, Istoria literaturii de detenție la români sub 
semnătura lui Mihai Rădulescu nu s-a bucurat de nicio recunoaștere. Surprinzător pentru un popor 
care număra 9 ani de la trecerea sa la democrație.        
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Multa vreme m-am întrebat cum de a fost posibila o asemenea reacție, atunci, la data publicării, 
dar  și în  prezentul acestor rânduri? Cum de nu s-a schimbat nimic în răstimpul a douăzeci de ani? 
Răspunsul l-am primit chiar de la Mihai Rădulescu, printr-o reflecție care îi aparține. Citind-o, am 

înțeles în ce sens ororile petrecute în cadrul așa numitelor ,,reeducări‖ nu au 
rămas în trecutul în care s-au petrecut, ci continuă să ne afecteze conștiințele, 
influențându-ne faptele. Iată fraza la care mă refer: ―Ne întrebăm dacă cele 
ce vedem petrecându-se în România, în anii neocomunismului 
succedând Revoluția din Decembrie 1989, nu constituie tot tributul plătit 
acelei nebunii colective induse de comunism în mințile noastre, pe un 
gol religios, cultural, etic, logic, educativ, absolut, ce a germinat o 
dezorientare națională și, ca urmare, o neputință a românului de a se 
regăsi, prin regăsirea valorilor tradiționale, batjocorite și urate până ieri, 

ceea ce a condus la pieirea lor aparent definitivă”.    
 Acestea au fost, fără nici urma de îndoială, premizele nașterii ,,omului 
nou‖ despre care vorbește Ana Blandiana, ”omul fără memorie, omul nou cu 
creierul spălat, care nu trebuie să-și amintească nici ce a fost, nici ce a avut, 
nici ce a făcut înainte de comunism.‖ În condițiile în care amintitul regim politic 

dispăruse ca sistem, dar nu ca metode și mentalități, salvarea memorialisticii de detenție devenea o 
necesitate de prima urgență; un act de rezistență și împotrivire la scenariul de groază descris mai sus.
 În anii imediat următori lui 1989, nu știu câți oameni din generația lui Mihai Rădulescu au 
realizat gravitatea avertismentul lui Cicerone Ionițoiu, care își prevenea poporul: ”Un neam care nu 
ține cont de trecut și-l uită, încet-încet dispare.” Știu doar că cei care au luat atitudine și și-au susținut 
punctul de vedere prin fapte, au constituit o minoritate. Printre cei care au acționat în vederea 
reconstituirii și păstrării memoriei martirajului românesc din timpul comunismului, la loc de cinste se 
afla și Mihai Rădulescu. A dezgropa adevărul despre infernul închisorilor comuniste și a-l consemna în 
scris departe de a fi o sarcina ușoară. Cât de tulburător sună cuvintele prin care scriitorul se descrie 
pe sine în confruntare cu tensiunea creată în conștiința sa: ―Cine ești Mihai Rădulescu? Sunt un 
anonim, conștient că, dacă nu duce până la capăt recuperarea literaturii naționale din detentie, într-o 
forma, oricare, organizată, munca la care s-a înhămat, aceasta memorialistica riscă să se piardă în 
uitarea unei lumi dezinteresate de rădăcinile proprii. Atât mai știu să spun astăzi despre mine. 
Dacă încerc altă frază, mă sufoc…‖          
 Pe măsura ce scriu realizez ca nu-mi stă în putere să-i fac dreptate scriitorului căzut în uitare și 
nici să înlesnesc cititorilor acestor rânduri – prin comentarii elogioase la adresa celor scrise de el – 
cunoașterea creației sale. Știu că dacă domnul profesor ar fi fost prin preajmă, aruncându-și privirea 
peste umărul meu ca să vadă ce scriu, mi-ar fi sugerat să-l citez pe Montaigne. Dintre zecile de 
aforisme ale marelui filozof, traduse și postate pe site-ul sau personal – intitulat sugestiv ―Literatura și 
detenție‖ – Mihai Rădulescu l-ar fi ales pe cel care spune: “Mi-ar plăcea sa fiu mai puțin lăudat, în 
schimb temeinic cunoscut”! pentru ca apoi să-mi explice cu glasul său domol:  Cel care știe să se 
folosească de literatură, că este ea beletristică sau pioasă, adaugă experienței proprii de viață 
experiența autorilor și personajelor acestora. Pe astă cale cititorul își lărgește aria dreptei socotințe, a 
sensibilității, a rațiunii și-și crește puterea de a se apropia de aproapele și de Dumnezeu.“. Scrisul își 
dovedește astfel puterea sa transformatoare. Revin asupra celor spuse, nici un scriitor nu poate fi 
cunoscut prin mijlocire. Mihai Rădulescu trebuie citit!        
 Adevărul este că ani în șir, după întâlnirea de pe băncile școlii n-am știut cine a fost cu adevărat 
Mihai Rădulescu. Au trebuit să treacă aproape patru decenii pentru ca o întâmplare fericită să ne 
înlesnească regăsirea  în octombrie 2008, când am reluat legătura pe cale virtuală, corespondând 
pentru scurt timp pe net. Atunci am aflat că fostul meu dascăl era de fapt un scriitor prolific, condamnat 
politic în comunism, marcat în destin de urmările celor 4 ani de detenție din tinerețe. În acel memorabil  
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Martirii neștiuți 

an am început să-l citesc pe Mihai Rădulescu și astfel  s-au deschis în fața mea porțile unei lumi până 
atunci complet necunoscute. Așa a fost să fie, ca ‖domnul profesor‖ să-mi dezvăluie adevărul despre 
suferințele și martiriul victimelor comunismului. ” Adunați din toate păturile sociale, din toate profesiile 
și meseriile, din câte pregătiri intelectuale se pot închipui, cei declarați vrednici de pedeapsă au umplut 
sub pământul nației cu spaimele și curajul lor, cu abdicările și speranțele lor, cu prostrarea și cu 
energia lor creatoare. Toți au suferit datorită faptului că gândirea independentă și individuală era 
interzisă.”              
 Când, pe 19 ianuarie 2009,  Mihai Rădulescu a trecut la Domnul, știam doar că am să continui 
să-i citesc scrierile, dar nu mi-am închipuit care va fi efectul lor asupra mea. Nici prin gând nu mi-a 
trecut că ‖lecțiile‖ sub îndrumarea domnului profesor vor continua și că ma voi număra și eu printre 
acei elevi care încearcă să descopere și să înțeleagă istoria pentru a se înțelege pe ei înșiși.  
 Mihai Rădulescu a scris toată viața literatura de detenție, mărturisind   că de fapt nu s-a eliberat 
niciodată, cu adevărat, din temnițele în care a pătimit. Scrieri precum ―Rugul Aprins. Duhovnicii 
Ortodoxiei, sub lespezi, în gherlele comuniste‖, ‖Sânge pe Râul Doamnei: Până când atâta suferință?‖, 

―Casa lacrimilor neplânse: martor al acuzării în procesul 
―reeducătorilor‖‖,  ‖Martiriul Bisericii Ortodoxe Române‖, 
―Flăcări sub cruce‖, ―Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim la 
Aiud‖, ―Preoți în cătușe‖, au văzut lumina tiparului la editura 
Ramida înființată de autor, pentru ținerea de minte, pentru 
învățătură și îndreptare. Nu pot să nu le dau dreptate celor 
care susțin că adevărata istorie a umanității este scrisă 
în  cărțile de literatură și nu în manualele diferitelor forme de 
învățământ. Parcurgând scrierile menționate mai sus – lista 
fiind departe de a fi completă – am realizat că în ansamblul 

său, creația a lui Mihai Rădulescu reprezintă un Memorial! 
 Este cu neputință să stabilim câți oameni nevinovați au 
pătimit în temnițele comuniste. Presupunând că am reuși să 

definim cu exactitate acest număr imens, greu de închipuit, am simți, fără îndoială, că nu este 
suficient, căci cifrele prin definiție sunt reci și impersonale. Ceea ce nu se cade să uităm este că ”în 
fiecare atom al acestui univers de suferința se ascunde un om, o biografie care trece prin cercurile 
infernului, dar își păstrează gândurile, sentimentele și memoria proprie. Nu toate victimele au fost 
martiri, dar toate ne roagă, din cerul lor, să nu le uitam.” (Romulus Rusan)    
 Am citit o destăinuire a lui Mihai Rădulescu, în care mărturisea că dacă s-ar întâmpla să nu 
consemneze în scris suferința vreunui om năpăstuit, despre care a luat cunoștință, acesta ar rămâne 
de veghe în conștiința sa,  să-l mustre pentru a-l fi trecut cu vederea. “Este ca și când m-ar fi ales 
morții să le țin lumânarea aprinsa cât voi trăi.” Desigur, este vorba de un exercițiu imaginativ,  căci în 
fapt Mihai Rădulescu și-a făcut din plin datoria de a ține aprinsă lumânarea ținerii de minte în memoria 
celor care au suferit și s-au jertfit în închisori; a creionat zeci și zeci de portrete impresionante, a strâns 
nenumărate mărturii, a reconstituit pagini întregi de istorie necunoscuta. Am avut curiozitatea să 
reunesc numele foștilor deținuți politici care apar în scrierile lui Mihai Rădulescu. Recunosc că încă nu 
mi-am dus sarcina la sfârșit, însă chiar și așa, la mijlocul drumului, numărul celor consemnați este 
impresionant.            
 Întreaga literatură de detenție scrisă de Mihai Rădulescu pentru contemporani și generațiile 
viitoare continuă să-și aștepte cititorii. Aidoma stelei Magilor, ea dorește să le arate celor interesați 
direcția adevărată. Chiar dacă Memorialul din creația lui Mihai Rădulescu se adresează în prezent 
unei minorități, există speranța ca “singura cale posibilă pentru a ne salva din trecut” (Ana Blandiana) 
va fi urmată de cât mai mulți.                                                 Profesor, MONICA LEVINGER, Israel 
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                     ”La zâmbet cerul azi ne cheamă Sunt Paștele! Nu plânge, mamă!”                
               (G. Coșbuc) 

 
Nu-i bucurie mai mare pe astă lume ca emoția sărbătorii Paștelui. 

Nici o altă sărbătoare nu mă împlinește mai mult, căci nici o altă 
sărbătoare nu are mirosul copilăriei și al eternității în aceeași sticluță de 
parfum – parfumul vieții. E ziua în care ni se trezește în suflet credința ce 
ne poartă dincolo de noi înșine, ziua în care reînvie trecutul mort într-un 
vast necunoscut, ziua în care dăm frâu liber falsei speranțe și devenim 
nemuritori. Cât de frumos ar fi să îi putem coase vieții o căptușeală, 
oricât de ruptă și de încâlcită! Aș cotrobăi pe fundul ei, până mi-aș găsi 
sufletul rătăcit printre griji, suferințe și pierderi. Aș ascunde în ea toți 
oamenii dragi pe care viața mi i-a luat, aș îndesa cât mai adânc 
copilăria, aș pitula toate bucuriile într-un buzunar secret, aș coase bucăți 
de împlinire prin toate colțișoarele pleșuve și aș ține totul strâns la piept, 

până m-ar duce ochii sufletului departe, prin dulcele trecut. O liniște era cerul deasupra casei din 
chirpici, în fiecare primăvară! Acea liniște pe care îmi așterneam micile bucurii: alergam dimineața prin 
iarba crudă, scăldată de soare, văruiam copacii sub atenta supraveghere a bunicii, culegeam cele mai 
frumoase frunze pentru încondeierea ouălor, adulmecam mireasma cozonacilor proaspăt scoși din 
cuptorul de lut, îmi ascultam timidă ecoul ce răsuna dincolo de pădure și trăiam...trăiam liberă și 
visătoare în sânul naturii. Toată copilăria mea s-a oglindit în cerul necontenit, iar acum el mi-a devenit 
amintire. Știa bunica mea că aici, la poale de munte, s-a născut veșnicia. Știa și totuși spera ca setea 
de nemurire să înghețe timpul nostru și Cerul parcă o asculta. Eu eram inima ei tânără, sufletul ei 
zburdalnic, bucuria ce îi mângâia rănile sufletești, speranța care o 
trezea în fiecare dimineață, motivul pentru care fiecare zi îi era 
sărbătoare. Astfel, în căsuța de chirpici, ne trăiam propria poveste 
:eu o însuflețeam cu voie bună, iar ea îmi dădea aripi să zbor. Dar 
oricât de departe mă purtau pașii prin viață, mă întorceam an de an 
în Raiul meu, pentru a-mi reînvia sufletul, pentru a-mi gusta 
copilăria și a simți împlinirea. Tot satul forfotea sub goana 
pregătirilor pascale. Se risipea fumul ca visele în zare, se simțea 
mireasma primăverii în fiecare cotlon, natura era însuflețită de noul 
început, iar grijile goneau pribege departe de vatra satului. Era 
Săptămâna Mare, când nu mai măcinam griji și învățam împreună 
să cultivăm iubire. Cu mese îndestulate, cu casele gătite de 
sărbătoare și cu sufletul descotorosit de toate păcatele... HRISTOS 
A ÎNVIAT! Și-mi învia fiecare bucățică din inimă, simțeam că am 
viața așternută la picioare și Cerul strâns în palmă. Când a plecat 
bunica, a luat totul cu ea... și o parte din mine. Din fericitele sărbători pascale mi-a rămas doar o dâră 
de singurătate și durere. Cum poate oare viitorul să ne ia mai mult decât ne dă?! Micile bucurii, 
inocența copilăriei, prieteniile sincere... nici măcar în căptușeala vieții nu le mai găsesc. Țin strâns 
încătușate amintirile scorojite de timp ; sunt singurul refugiu din hăul în care mă cufundă realitatea. 
Dorul de ea, scânteia vieții mele, a rămas ca un fir tras din caierul vremii și îmi zămislește tot mai 
adânc în suflet dorința de împlinire. Mă întorc an de an la căsuța veche din chirpici. Doar cerul a 
rămas același, părtaș al dorului năprasnic, ce-mi poartă sufletul prin dulcea copilărie. Vorbele ei s-au 
transformat într-o tăcere dureroasă, crăpăturile din acoperiș îmi zgârie și mai mult neputința. Petalele 
albe se scutură peste gândurile mele... ADEVĂRAT A ÎNVIAT! Și-atunci de ce simțim cum sufletul ne 
moare câte puțin cu fiecare amintire?                                           Redactor, Ioana Amarie 
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CALEA MARE 
 

―România este vatra a ceea ce am numit Vechea Europa, o entitate culturala cuprinsa între 
6500-3500 î.Hr., axată pe o societate matriarhală, teocratică, pașnică, iubitoare și creatoare de artă, 
care a precedat societățile indo – europenizate patriarhale de luptători din epocile bronzului și fierului 
(…)'' Marija Gimbutas, profesor la Universitatea California din Los Angeles 
‖Pentru poporul grec, pelasgii erau ‖ cei mai vechi oameni de pe pamânt ―. Rasa lor li se 
parea atât de arhaica, atât de superioara în conceptiuni, puternica în vointa si în fapte, atât 
de nobila în moravuri încât traditiunile si poemele gracesti atribuiau tuturor pelasgilor epitetul de – dioi 

– divini, ce ei întru adevar l-au meritat prin darurile lor 
fizice si morale‖. Nicolae Densusianu 
 Ayodhya – India https://en.wikipedia.org/ 

Orașul este identificat de unii cu legendarul 
oraș Ayodhya și, ca atare, ca fiind locul de naștere al 
Lordului Rama și setarea Ramayanei epice. 
Acuratețea acestei identificări este esențială pentru 
disputa Ayodhya : erudiții moderni consideră că 
Ayodhya actuală este aceeași cu legendarul Ayodhya 

sau că orașul legendar este un loc mitic care a ajuns să fie identificat doar cu Ayodhya actuală. 
Simpozionului Național „Obârșia Neamului nostru‖ - Craiova, 30 martie 2018 
Ramayana /rɑːˈmɑːjana/ (Rāmāyaṇam, nume sancrit pronunțat: [rɑːˈmɑːjəɳəm]) este o epopee antică, 
scrisă în sanscrită de către poetul Valmiki. Reprezintă totodată o carte importantă azi a hinduismului 
care confrimă că rădăcinile indiene sunt de la Carpați și Dunăre. Ramayana conține 24.000 de versuri, 
lucru care o face să fie cel mai lung poem din antichitate și povestește despre călătoriile divinului prinț 
Rama, a cărui soție, Sita, este răpită de către demonul Ravana. Se pare că versiunea cunoscută 
astăzi a fost scrisă în perioada 500 -100 î.Chr., în hindi arhaică. Cele mai multe detalii despre viața lui 
faptele lui Rama provin această epopeea Ramayana, care reprezintă prima expediție de cunoaștere 
una din roirile euro-indiene ale unui strămoș autohton din Transilvania către est pînă in India cu cel 
puțin 4 milenii înainte de Christos.Preluată in spiritualitatea hindusa ca fiind una din cele două mari 
cântări epice ale Indiei. Născut ca fiu al reginei Kausalya și al regelui Dasharatha, regele din Ayodhya, 
Rama este în tradiția hindusă Maryada Purushottama, în traducere literară Omul Perfect, Stăpânul 
stăpânirii de sine și al virtuților. 
Ceahlăul, munte sfânt al dacilor, un posibil arhetip pentru renumite construcţii antice 
prof. Nicolae Ţicleanu 

‖Roirea din spaţiul carpato-balcanic a purtătorilor culturii Vincea - Turdaş s-a făcut pe una din 
căile cele mai fireşti la vremea aceea: când luncile şi uneori talvegurile râurilor mari constituiau 
adevarate "şosele", iar Mureşul era una dintre aceste căi. La confluenţa Mureşului cu actualul curs al 
Topliţei se trecea în depresiunea Borsecului şi apoi prin pasurile Prisăcani şi Tulgheş (1105 m şi 1025 
m ) se ajungea pe valea Bistricioarei. 

De aici putea fi admirat Ceahlăul, cu versantii abrupţi sculptaţi direct în stâncă şi cu construcţia 
sa în trepe peste care trona vârful piraminal Toaca. Pentru migratori, ai căror zei sălăşuiau pe vârful 
munţilor, această imagine grandioasă producea o puternică impresie şi adâncă veneraţie. În întregul 
traseu parcurs nimic nu avea asemănare cu acest munte si nici de aici încolo nu vor fi întâlnite culmi 
similare. Arhitectura singulară a Ceahlăului îşi are originea în: structura sa geologică (sinclinal cu 
flancuri uşor înclinate) şi alcătuirea litologică (stivă de peste 500 m de conglomerate cu rare intercalaţii 
de gresii). Ulterior tectogenezei, eroziunea l-a transformat în sinclinal suspendat cu relief în trepte 
majore (platouri), cum sunt cele de la Lespezi – Ocolaşul Mare, Ocolaşul Mic etc. şi un microrelief în 
trepte mai mici, numite "poliţe". În acest fel Ceahlăul, prin saltul brusc al versanţilor pe verticală şi  
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structura sa a constituit un imens reper pe drumul migraţiiei populaţiilor neolitice, cum au fost purtătorii 
culturii Vinca-Turdaş, viitorii sumerieni şi al altor "indo-europeni", inclusiv al vedicilor (vezi 
Miulescu,1976). 
După ultimul autor citat, la poalele estice ale Ceahlăului, la Audia a fost capitala vedicilor condusă de 
regele Dacearada şi tot de aici pleca spre est Calea Sfântă pe care aceştia au migrat spre India. Mai 
târziu, Herodot menţiona această cale sub numele de Ex Ampeos, care era marcată cu menhire 
formând aşa numitele "Chei ale Bâcului". Aliniamentul menhirelor pe direcţia W-E ducea în Crimeea şi 
pe vremea lui D. Cantemir încă se mai păstrau rămăşiţe ale acestora. 
Nicolae Miulescu,  Dacia - Țara Zeilor 

După cum am arătat, zona carpatică era saturată de oameni şi animale; surplusul a fost împins 
în afară, spre zone mai puţin aglomerate, pentru a putea transforma păşunile „de acasă‖ în fâneţe. 
Emigrarea din această zonă a luat toate direcţiile posibile. Estul era, fără îndoială, mai atrăgător, fiind 
mai deschis şi mai bogat în pajişti virgine. Cât timp 
păşunile extracarpatice nu se aflau prea departe de 
casă, păstorii reveneau la casele lor, aducând 
produsele animaliere. Dar, întrucât aceste terenuri 
pentru păşunat începuseră să se întindă la distanţe 
tot mai mari, reîntoarcerile deveneau şi ele tot mai 
rare.O dovadă că păstorii carpato-dunăreni au trecut 
– în expansiunea lor spre est – prin acest stadiul de 
stabilizare în piemontul Caucazian, se găseşte în 
binecunoscutul „Drum al zeilor‖, marcat cu pietre 
uriaşe, fixe, menţionat de Kaushi Taki — Nicolae 
Miulescu — - 18 - în Upanishada ce îi poară numele 
(Cartea I,3); relatări asupra acestui drum au mai fost 
făcute de Pindar, Herodot, Ovidiu, el a fost descris şi de Dimitrie Cantemir (Descriptio Moldavie, pag. 
70), menţionat din nou de Haşdeu şi abordat de marele savant în domeniul istoriei României, Nicolae 
Densuşianu, în „Dacia preistorică‖. Cheile Bicului, cum este denumit lungul şir de pietre fixate în 
pământ, de la Prut la Marea Azov, de către oamenii acelor locuri, reprezintă aşadar semnele 
indicatoare aşezate de către păstori de-a lungul drumului pentru a-i conduce acasă iarna cu sau fără 
turmă.(Pindar) De asemenea un document scris, spune: „…în ţara celor din nord 
sunt mulţi stâlpi de piatră cioplită care arată drumul…” Şi tot Pindar spune (X. 20): „Nici - Nicolae 
Miulescu - 32 - dacă vei călători pe mare, nici dacă vei merge pe uscat, nu vei găsi drumul ce merită 
admiraţie şi care duce la principalul loc de întrunire al celor din nord.‖, iar Herodot, în „Istoria‖ sa, 
cartea IV, 52, tot un document scris, spune: „Numele acestui izvor şi al locului de unde vine este, în 
limba sciţilor, „Examparo”, ceea ce înseamnă: „Drumurile sfinte”. Întreaga documentaţie poate fi găsită 
în „Dacia Preistorică‖, N. Densuşianu, Bucureşti, 19.11, pag. 173 şi următoarele. În sfârşit, numele dat 
de populaţia autohtonă ce trăieşte în zonă, de „cheile Bicului‖, confirmă numele dat de Ovidiu acestui 
„şir de stâlpi… „Bicu cel puternic‖ fiind însuşi Bachus. Toate aceste „documente scrise‖ ne dau dreptul 
să spunem că numele „Drumul Zeilor‖ este confirmat de documente istorice şi că aliniamentul stâlpilor 
drumului ce duce în ţara zeilor (Daksha) o ţară din care am descris numai „curtea zeilor‖, este într-
adevăr „Drumul Zeilor‖ despre care ne povesteşte Kaushi Taki. Descoperim că cele cinci nume de 
bază ale povestirii despre Bala-Rama se regăsesc peteritoriul vechii Dacii – vezi Dacea-reda – nu 
numai sub o formă asemănătoare, dar uneori chiar identică, cum ar fi, de pildă, Sit-Sita în bazinul 
Someşului, Aodya (Andya în alte texte) Audia la poalele Ceahlăului. Altele, cum, ar fi Rama, Cohulia 
sau Laciu-mana (alt nume al lui Lakshaman), sunt regăsite în forme mai mult decât asemănătoare în 
Roman, Cahul, Laceni. ( VA URMA)  

Documentar realizat de inginer, RADU ANDRIEȘ 
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VOLUNTAR? 
  
 Ce mă determina să fiu voluntar al Bibliotecii Hangu? Pot să încep prin a spune 
câte persoane minunate am cunoscut.Prima dată când m-am întâlnit cu marea frumusețe 
a bibliotecii a fost undeva prin clasa a IV-a, dar când am simțit  că aparțin acestei 
comunități, a fost vara anului 2016, atunci când eu treceam în clasa a V-a. Mi se părea 
uluitor că la bibliotecă se întâmplă lucruri, că aveam parte mereu de surprize plăcute. Ori 
cât de câte ori eram tristă sau abătută, când treceam pragul bibliotecii, plecam de acolo 
doar cu un zâmbet ce-mi lumina întregul chip, pentru că nu se putea altfel! 
       Am ales să fiu voluntar al bibliotecii, ca să pot face parte dintre acei oameni care 
desenează zâmbete pe chipuri triste, care fac și ochii să râdă! Zâmbetele copiilor și faptul 
că pot să fac ceva pentru locul în care m-am născut și trăiesc, îmi dau aripi și mă fac pe 
mine să mă simt bine. Faptul că cineva îmi spune cât de important este rolul meu într-o 
activitate sau într-un proiect, cât de mult ajutor pot să ofer și că fără mine nu ar fi fost 
aceeași atmosfera, deja este încă un pas motivațional, și de aici și impulsul de a face cât 
mai multe și speranța că într-o bună zi copiii pe care i-am văzut azi zâmbind, să poată 
aduce, la rândul lor, bucurii și zâmbete, pe alte chipuri. 
       Proiectul lansat de Biblioteca Hangu, în luna aprilie, când se sărbătorește și ‖Ziua 

Pământului‖ - ‖Să facem Planeta Albastră să zâmbească!‖, a fost o provocare nu doar pentru cei zece voluntari, 
ci și pentru mine. Am asistat, cu încântare și cu o mica urmă de regret, la momentele în care care micuții au 
semnat oficial, serioși și implicați, Convențiile de voluntariat, apoi au primit ecusoanele pe care scria ‖Voluntar 
Bibliofan‖, ecusoane de care au avut mare grijă să fie la vedere, apoi mănuși și saci menajeri și am pornit la 
treabă. Câtă bucurie să te afli în preajma unor oameni care își doresc să facă ceva pentru comunitate, câtă 
veselie să fii în mijlocul a zece copii minunați, harnici, ascultători, care m-au determinat să mă întorc în timp, să 
fiu copil alături de ei. Zece voluntari, niște mici comori, niște miracole care m-au învațăt, involuntar, adevărate 
lecții de viață. A fost impresionant să văd că, alături de acești pitici, motivați și determinați sunt și oameni mari 
care au grijă că totul să fie bine și sunt atenți la fiecare pas făcut de fiecare copil în parte. 
           Nu știu când a trecut ziua mea ca voluntar, dar știu că a fost una plină de bucurie și de voie bună. În 
momentul în care copiii vin la tine și te întreabă, plini de seriozitate, ce au de făcut, dacă e bine sau nu, realizezi 
că ești important pentru ei, pentru întreaga comunitate, că trebuie să fii responsabil și că îndrumându-I, devii 
dintr-odată un exemplu și atunci lucrurile se schimbă, simți că nu e doar un joc, că va trebui să îți asumi acestă 
frumoasă misiune care te onorează, dar te și obligă. Am devenit grijulie și atentă și am remarcat că pentru copii 
totul este o joacă, dacă se strâng deșeuri într-un grup mai mare, deja competiția și-a făcut loc, iar cine umple 
cei mai mulți saci a câștigat și am intrat în jocul lor, cu mare încântare, dar tot nu mă gândeam că poate fi atât 
de amunzant să strângi deșeuri, că un lucru anost și plictisitor, poate să te smulgă din rutină și să îți însenineze 
ziua. E ceva atât de ‖Wow!‖  să transformi o muncă nu tocmai 
plăcută, într-o activitate în care nici să nu-ți dai seama că alergai 
alături de pitici după sticle de plastic, doze de suc, cartoane sau 
pahare de hârtie, ridicând în aer, cu entuziasm și mândrie sacii plini.
 Cine nu și-ar dori să fie voluntar al Bibliotecii Hangu? Cui nu i-
ar plăcea să facă ceva util și important pentru comuna în care trăiește 
și să fie apreciat și motivat pentru asta? Cui nu i-ar plăcea să fie 
înconjurat de copii, plini de energie, veseli, încântați de ceea ce au 
reușit să facă și capabili să-ți transmit și ție din energia lor pozitivă și 
din entuziasmul lor? Cât timp am fost cu ei, am făcut parte din lumea 
lor absolut fascinantă, în care totul e posibil, în care orice vis are sorți 
de izbândă și orice dorință se vrea împlinită! O lume diferită, unde, așa cum a spus unul dintre ei,  ‖totul se 
întâmplă așa cum își dorește Dumnezeu‖… 
  Nu e chiar simplu să fii voluntar, dar distracția care vine la pachet cu această misiune, circumstanțele în 
care muncești alături de copii, te construiesc pe tine ca om, te pregătesc pentru ceea ce te așteaptă, pentru 
viață, pentru viitor și te fac să înțelegi că, deși par atât de uzate acestă sintagme, sunt cât se poate de reale.                
Voluntar, PAULA ONU                 
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UNDE-O FI MICUȚA MAIA? 
Ana-Maria Anania 

 
Nu demult tare, tânăra pisicuță Maia nu își 

mai făcu simțită prezența prin curțile oamenilor. 
Copilașii au simțit imediat că ceva nu este în regulă 
și au început să o caute. Au răscolit satul în sus și 
în jos și nu reușeau să o găsească.  
— Eu zic să ne împărțim pe echipe, zise Petrișor.  
— Da, da, cum fac cei din Scooby Doo, nu-i așa? 
întrebă entuziasmat  Ionuț.  
— Da, mie mi-ar plăcea să fiu Daphne, spuse 
veselă Ioana.  
Zis și făcut. S-au împărțit în 3 echipe și au pornit 
din nou căutările. Unii au luat-o prin grădini, alții au 
desenat pe o foaie chipul Maiei și întrebau din 

poartă în poartă de ea, iar ceilalți luaseră la rând toate podurile grajdurilor, căci toată lumea știe că 
fânul e călduros și moale și invită pisicuțele să se adăpostească acolo. Dar, vedeți voi, afară nu era 
foarte frig, deci sigur pisicuța hoinărea pe undeva. Toți sperau ca acesta să fie adevărul și să nu i se fi 
întâmplat nimic blănoasei.  
Prietenia dintre copii și felină a început cu vreo 3 luni în urmă, când venind de la școală au găsit-o într-
un șanț, mică și guralivă. Au luat-o în brațe pe rând, s-au minunat cât e de mică și câtă gălăgie face și 
s-au uitat bine de jur-împrejur să vadă dacă nu cumva mămica ei e acolo. Au trecut minute bune și 
văzând că nu e nici urmă de pisica-mamă, au decis să o ia acasă și să aibă grijă de ea pe rând. 
Pisicuța a fost spălată, îngrijtă, pieptănată, ba chiar a primit și un nume, care a fost stabilit printr-o 
ședință tare serioasă. Maia se juca cât era ziua de lungă pe afară, iar noaptea dormea ba prin casa 
vreunui copil, ba cu prietenele sale blănoase prin poduri. Era tare iubită și vă zic sigur că dacă i-ați fi 
văzut privirea, ați fi simțit cât de fericită era. Să nu vă mai zic de copilași; abia așteptau să vină de la 
școală și să se joace cu pisicuța Maia!  
Așa că, nu e de mirare că s-a stârnit atâta agitație când au venit de la școală și nici urmă de pisicuță. 
Erau atât de triști, încât până și părinții s-au apucat de scotocit prin toate cotloanele. În aer se auzeau 
doar șoapte care o chemau cu disperare pe buna 
lor prietenă. 
— Pis, pis!  
— Maia! Pis, pis!  
Copiii erau din ce în ce mai triști, dar nu renunțau la 
căutări. Au mers toată ziulica prin sat, pe toate 
ulițele și își căutau prietenul cu pernuțe. Adevărul 
este că Maia era tare frumușică. Era colorată cu 
multe pete arămii, albe și cafenii, avea părul lung și 
guler la gât. Mustățile îi erau albe și boticul roz, roz, 
iar ochișorii zglobii și verzi ca două smaralde mici. 
Coada stufoasă era albă și lăbuțele la fel. O 
minunăție, nu-i așa? Era  tare jucăușă și imediat sărea peste garduri, iar jucăria ei preferată care 
credeți că era? Ehee! I-au cumpărat copiii tot felul de jucărioare pentru pisici, dar ea cel mai mult și cel 
mai mult iubea o mingiuță maronie, săltăreață și alerga  după ea cu atâta bucurie, încât copiii se 
temeau să nu cumva să o piardă și să o întristeze pe frumoasa Maia.  
— Mi-a venit o idee! a spus Maria. Noi am căutat peste tot, însă într-un singur loc nu am fost.  
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— Unde? întrebă Camelia.  
— Sper că nu te gândești la ce mă gândesc și eu, spuse Mircea.  
— Ba da! E singurul loc unde nu am fost, zise serioasă Maria.  
Brr! I-a luat cu tremurici. Era în sat, pe un deal din apropiere, o casă mică unde locuia o doamnă 
bătrână care nu iubea animalele. Nu avea nici măcar un cățel și dacă cumva ajungea prin curtea ei 
vreo pisică sau vreun cățel așa tare se supăra și țipa de o auzeai de la marginea satului. Le fugărea 
cu mătura sau cu bățul și uneori arunca cu pietre după animăluțe. Copiii stăteau departe de teritoriul 
ei, dar se temeau că Maia nu știuse aceste lucruri. Voi ce credeți? Să le ținem pumnii copilașilor să o 
găsească, căci erau tare hotărâți să meargă în curtea aceea interzisă.  

Pâș-pâș, pâș-pâș, cu răsuflarea tăiată, așa au intrat în 
grădină micii spioni. Unii au stat de pază la poartă, iar 
ceilalți căutau din priviri prin toate tufele și prin toate 
colțurile grădinii.  
— Văleleu, sper să nu iasă stăpâna afară! se rugau 
copiii în gând.  
Nici nu îndrăzneau să o strige. Li se părea că sunt 
urmăriți de undeva, poate printr-un gemuleț și inima le 
bubuia în piept. La un moment dat, s-au așezat în 
spatele unei tufe pentru a-și trage răsuflarea și rotindu-
și ei ochișorii prin grădină, stând cu urechile ciulite, li s-
a părut că au auzit un mieunat.  

— Auziți și voi? a șoptit Petrișor.  
— Da, parcă mi se pare că e un mieunat, zise Camelia.  
— Oare de unde vine? a întrebat atât de încet Ioana că abia s-au auzit cuvintele.  
Au cercetat încă o dată din priviri grădina și au văzut într-o parte un măr înalt.  
— Haideți, să vedem dacă nu cumva s-a urcat în copac, zise Petrișor. 
Ajunși la baza copacului, au văzut printre crengi coada stufoasă a Maiei și auzeau cum miaună tare, 
tare. Cred că de bucurie că i-a văzut pe copilași, nu-i așa? 
Petrișor era  cel mai înalt și s-a urcat cu grijă în copac, a luat pisicuța în brațe și s-a coborât iute.  
— Șșșșt, Maia, să nu ne audă bătrâna din casă!  
Ceilalți copii le făceau din mână. Ăsta nu era semn bun, așa că au fugit repede, repede, au ajuns la 
portiță, au ieșit și duși au fost. Aveau impresia că cineva 
strigă în urma lor, dar nu s-au întors de teamă să nu se 
împiedice și să cadă. Ajunși pe ulița lor, au îmbrățișat 
pisicuța, care era tare fericită că scăpase cu bine.  
— Nu știu ce a căutat Maia pe acolo, dar cred că s-a 
întâlnit cu bătrâna, s-a speriat de țipetele ei și s-a urcat 
fuga-fuga în copac, iar apoi de teamă, nu s-a mai dat jos 
mititca, spuse Maria.  
— Ne bucurăm că te-am găsit, Maia și să nu mai pleci 
niciodată de pe teritoriul tău. Aici ești protejată, zise 
Mircea.  
Pisicuța a mieunat, probabil semn că a înțeles și s-a jucat 
mult cu gașca de copii, apoi s-a făcut comodă lângă ei și 
a dormiiiiit mult, cât timp aceștia și-au făcut temele.  
Nu-i așa că e cel mai frumos sentiment să iubești animăluțele și să ai grijă de ele? Maia vă transmite o 
îmbrățișare și vă mulțumește că ați fost alături de copilași în căutarea ei.  
Pe curând! Miauuuuu!  
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CINE SUNT EU? CE VOI FI EU? 
 
 Cine sunt eu? Sunt un pui de om care s-a născut într-o lume 
minunată, în continuă schimbare, într-un sat de la poalele Ceahlăului, 
înconjurat de dealuri cu păduri dese, ape limpezi lângă “ micuța noastră 
mare”, Lacul Izvorul Muntelui. 
 Familia unde am deschis ochii, m-a iubit din prima clipă, iar de 
când suntem două surori totul este și mai frumos. 
 Școala este locul meu preferat, acolo îi găsesc pe prietenii mei 
buni: cărțile, profesorii și colegii. 
 Acum să mă prezint cum se cuvine: 
- Bună! Numele meu este Amelia, am 10 ani și sunt elevă în clasa a IV- 
a la Școala Gimnazială Hangu. Sunt o fată visătoare, dar ador școala 

pentru că știu că doar cu ajutorul ei îmi pot urma visurile. 
Ce voi fi eu? Aici este problema! 
 Perioada prin care trecem acum este foarte dificilă datorită acestui virus, care ne-a dat lumea 
peste cap și care ne amenință viețile. Dar eu vreau să rămân încrezătoare că totul o să fie bine și sper 
că, încetul cu încetul, ne vom întoarce la normal și vom putea merge la școală, în excursii, la biserică, 
chiar și pe drum sau într-un mijloc de transport fără să ne fie frică. 
 Dacă tot am adus vorba de școală, haideți să va povestesc despre materiile mele preferate. Cel 
mai tare îmi place matematica, pentru că jonglatul cu cifre îmi oferă încredere și de un timp am început 
să mă împrietenesc și cu informatica. Iar cu ajutorul acestor două materii mă încântă ideea de a fi 
programator. Ganditi-vă cum ar fi dacă am putea crea și programa diferite mașinării care să ajute la 
protejarea mediului. 
 Să citesc, să recit poezii și să joc diferite roluri sunt câteva din 
pasiunile mele și mi-ar plăcea să apar la televizor, radio, pe diferite 
scene din toată lumea ca și actriță. 
 Ador și să pictez! Ce frumos ar fi dacă aș avea propria mea 
expoziție de pictură, care să fie apreciată. 
 Științele naturale, geografia și istoria sunt și ele interesante. Ar fi 
frumos să ajung un biolog care studiază viață marină din oceanul Pacific 
sau un oceanograf care să analizeze diferite fenomene fizice întâlnite în 
oceane și mări, chiar și arheolog căutând comori ascunse. 
  Dar cel mai mult și cel mai mult aș vrea să cutreier spațiul, ca 
astronaut. Poate până voi crește mare vom putea ajunge și pe Marte. 
 V-am avertizat de la început că sunt o fire visătoare și știu că 
aceste visuri nu se pot îndeplini toate, dar mai știu că până cresc eu 
mare, prin voință, multă muncă, învățătură și răbdare voi putea să îmi 
urmez un vis. 
           Va fi cea mai frumoasă aventură!                                                      
     Amelia Buzatu, clasa a IV-a, înv. Dumitrina Caia   
 
 
Cu acest minunat text Amelia a obținut premiul I, la Concursul Național de Creație literară ”Și eu știu 
să scriu!”  
 
  



 

 


