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CAPIT. I – VIAȚA 
 

 

 
• Dacă trecutul nu te mulțumește, uită-

Alcătuiește-ți o nouă viață în care să crezi. 
Concentrează-te doar asupra momentelor în care ai 
obținut ce-ți doreai și asta îți va da putere să 

ZODIA MEA 
 

 
M-am născut în Vărsător, 
În ziua elocvenței liniștite, 
Nativ, cu  har convingător, 
Cu aura vibrației cinstite. 
 
Cuvintele-mi, adesea, răspicate, 
Sortite-s la repulsii, opoziții, 
Iau seama să le fac  mai cizelate, 
Să contureze bune supoziții. 
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-l pe loc. 
ți o nouă viață în care să crezi. 

te doar asupra momentelor în care ai 
ți doreai și asta îți va da putere să 
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reușești.‟   .                                                          
Paulo Coelho 

 
Voi face des apel la sentimente, 
Punând accent adânc pe intelect, 
Să pot crea ținute pertinente, 
Să mă irig cu stil condescendent,1 

 
Să nu îmi fie fața - „fețe – fețe", 
Reda-voi chipu-mi curatelor ploi, 
Strădania-mi aspire să-i învețe 
Pe cei rămași în urmă, în nevoi. 
 
Voi acorda și altora o șansă, 
Ușor, fluent și grațios voi fi,  
Mă voi feri-n a vieții mele manșă 
De demoni răi, ce m-ar putea lovi. 
 
Deși am, ca tot omul, puncte slabe, 
Cu fler superior, antagonist, 
Neașteptat în port și în silabe, 
Sunt conștient, mă schimb, exist! 
 
Am multe adunate de la viață 
Și de la Domnul crez-înțelepciune, 
Și-am învățat că schimbarea la față 
Se face cu mult crez și rugăciune. 

 
 

• „Când n-am mai avut nimic de pierdut, am 
câștigat totul. Când am încetat să mai fiu cine eram, 
m-am găsit pe mine însumi.  
                                                           
1
 Care are o atitudine plină de respect sau de bunăvoință față de 

cineva; respectuos, amabil. 
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Când am cunoscut umilința, chiar și atunci, mi
continuat drumul și am înțeles că eram liber să
aleg soarta.‟ Paulo Coelho  

STĂPÂNUL VIEȚII NOASTRE
E NUMAI DUMNEZEU   

 
 

(I) 
 

 
Viața te va iubi, dacă o iubești și tu, 
E ca și cum ai interpreta un solo-vioară, 
Pe măsură ce cânți înveți instrumentuꞋ, 
Nu-i va fi rob cel care învață să moară. 
 
Cel mai bine, cu folos, își folosește viața 
Cel care se bucură cel mai mult de ea, 
Ea se măsoară în funcție de rapiditatea, 
Succesiunea cauzelor ce-i fac modificarea.
 
Viața este totul, ceea ce ți se întâmplă, 
În timp ce ești ocupat cu multe alte planuri,
Interesul față de boală, de glonțul din tâmplă,
Nu este decât expresia alor vieții gânduri.
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ța, chiar și atunci, mi-am 
și am înțeles că eram liber să-mi 

ȚII NOASTRE 
 

 

 

 

 
i fac modificarea. 

ști ocupat cu multe alte planuri, 
tâmplă, 

ții gânduri. 
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Viața vine a transforma constant în lumină 
Și în flacără ceea ce suntem și tot ce-ntâlnim, 
De-o trăim pentru alții, trăirea-i cu  noimă, 
E-un dar pe care-l merităm doar de-l dăruim 
 
Conștiința vieții e mai prețioasă ca viața, 
Esențială e trăirea vieții și, nu a sa durată. 
În trecut și-n viitor, vieții  să-i privim fața, 
Prezentu-i un diapazon, cu trăirea-i vibrantă. 
 
Viața este ca o plimbare spre somnul etern, 
E o instrucție perpetuă în cauză și efect, 
Devine o dramă de-i privită-n plan tern,2 
Și-i ca o comedie, în plan  larg și select. 
 
Viața este un muzeu cu oameni de ceară, 
Care fug speriați de umbre, topindu-se, 
În clipa asta există, apoi... gata să piară, 
Niciodată, când cade cortina, știindu-se. 
 
Trăiește-ți viața ca și cum faptele tale 
Ar trebui să devină legi universale! 
Poți ajunge suta, dacă renunți la toate, 
Acele lucruri care ți-ar putea fi fatale. 
 
Trăiește-ți viața! Mâine ar putea fi ultima zi 
Și, nu uita, cu cinste să ți-o slujești mereu, 
În credință poartă-ți calea și felul de a fi, 
Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu! 

 
                                                           
2
 Fără luciu, șters, spălăcit; fig. fără relief, fără culoare; mohorât, 

monoton. 
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 (II) 
 

 
Viața este prețioasă, dar este și fragilă, 
În clipa asta ești, în următoarea te-ai dus,
Ea are granițe precise și poate fi facilă 
De-i corect încărcată, cu țel bine propus.
 
Viața e frumoasă, dar adeseori  avară, 
Trece timpul vieții, trec clipele-n goană, 
Fără să simți nimic, și apoi ca o fiară, 
Apare un nor cinic, care fulgeră și tună. 
 
Este scurtă și rapidă viața  ce-o avem, 
Trecem prin ea, ca printr-un vibrant vis, 
Suntem pasagerii grăbiți ai unui grăbit tren,
Necunoscând adresa - în iad sau paradis.
 
Oamenii cred că ei înșiși au statutul static,
Dar nu-s lucruri. Viața-i continuă schimbare.
Cu cât procesul vieții devine mai dinamic,

      Ea este mai abundentă, și aduce valoare

                                9 

 

ai dus, 

țel bine propus. 

 

 

 
ți ai unui grăbit tren, 
în iad sau paradis. 

șiși au statutul static, 
i continuă schimbare. 

ții devine mai dinamic, 
. 
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Ironia sorții e că nu scăpăm de viață în ea, 
E o nenorocire continuă parcursă pas cu pas. 
Fă ce iubești, iubește ce faci, lasă lumea 
La un loc mai bun și ... nu te scobi în nas! 
 
Viața-i prea importantă să o iei în serios, 
Primul pas necesar: hotărăște-te ce vrei! 
Orice zi poate fi ultima, trateaz-o cu folos, 
Că până la urmă, o zi îți va da ortul ei. 
 
Tragedia vieții nu-i că se termină repede, 
Ci, așteptăm prea mult până  se va ivi, 
Învață ca și cum veșnic ea o să se depene 
Și, trăiește ca și cum mâine ar fi ultima zi  
 
Nu trăi cu gându-n trecut, nu visa la viitor, 
Concentrează-ți toate eforturile în prezent! 
Arta vieții? Rezervă, discrețiune.......umor, 
În genere negațiune, abnegațiune în rezumat. 
 
Trăiește-ți viața! Mâine ar putea fi ultima zi 
Și, nu uita, cu cinste să ți-o slujești mereu, 
În credință poartă-ți calea și felul de a fi, 
Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu! 

 
 

• Viața e scurtă dar, nevrednic folosită, scurtimea ei 
ar fi încă prea lungă, chiar dacă așezându-ne călare pe 
acul de ceasornic am opri viața în loc după o ora. –  
                                                William Shakespeare 
•       Viața este o umbră trecătoare, un biet actor care 
se împăunează și se agită atât timp cât e pe scenă și 
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despre care, apoi, nu se mai aude nimic. -
Shakespeare. 

 
 (III) 

 

 
Cioran spunea că despre viață nu se poate 
Scrie, decât cu un toc în lacrimi înmuiat.
Două linii paralele  se întâlnesc în moarte,
Așa este viața cu trupul care i-a fost dat.
 
Cel ce-și trăiește zilele printre rânduri, 
Nu-și trăiește viața, ci rezumatul ei, 
Viața e în viață, nu între patru scânduri,
Adaugă-i vieții, viață, nu numai anii săi!
 
Sunt multe figuri, și figurile trăiesc vieți,
Iar mutrele n-au vieți ci au doar cariere,
Viața-i o succesiune lungă de dimineți, 
A-i trăi fiecare clipă, cu succes se cere.
 
Fii bun și milos față de toată lumea, 
Și vei descoperi că ai o viață fericită, 
De există zile când se trăiește aiurea, 
Trăiește-le pe alea care visu-ți incită! 

                                11 

- William 

 

ță nu se poate  
Scrie, decât cu un toc în lacrimi înmuiat. 
Două linii paralele  se întâlnesc în moarte, 

a fost dat. 

 

nu între patru scânduri, 
ță, nu numai anii săi! 

și figurile trăiesc vieți, 
ți ci au doar cariere, 

 
i trăi fiecare clipă, cu succes se cere. 
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O viață plină e când trăiești periculos, 
Taina existenței noastre nu stă în a trăi, 
Ci în a ști să trăiești frumos și cu folos, 
Nu trăi cu gândul: „Trăiesc pentru-a muri!” 
 
Să trăieşti şi să-ţi judeci propria-ți viaţă, 
Care om este în stare de aste sorginți? 
Orice existență care-i de libertate privată, 
E un fel de moarte și, nu poți s-o înfrunți. 
 
Fericirea înseamnă sensul și scopul vieții, 
Este scopul și sfârșitul existenței umane. 
Viața este lecția umilinței în povara ceții, 
Secretul stă în teama să nu te înhame. 
 
Există doar atomi, în rest e spațiul gol, 
Există doar ce faci, unde, când și cum faci, 
Restu-s doar opțiuni care poartă-al lor rol, 
De e sau nu-i miracol, privești, asculți și taci 
 
Trăiește-ți viața! Mâine ar putea fi ultima zi 
Și, nu uita, cu cinste să ți-o slujești mereu, 
În credință poartă-ți calea și felul de a fi, 

    Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu! 
 

 
 •     Poți ajunge să trăieșți o sută de ani, dacă renunți la 
toate acele lucruri care te fac să-ti dorești să ajungi să 
trăiești atât. - Woody Allen 
•       Opulența și tihna aduc pe lume lași. Viața aspră e 
întotdeauna maica îndrăznelii. - William Shakespeare 
•      Omul care știe că are asigurată viață veșnică nu se 
mai teme de moarte. - William Penn 
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(IV) 

 

 
 
Niciodată nu aștepta ceva de la Dumnezeu
Și, nu căuta să Îl mituiești prin cadouri, 
Fiindcă Dumnezeu îți stă-n sânge mereu,
Cu scopul de a vedea ale libertății ecouri
 
Toate animalele, exceptând omul, știu 
Marele  scop al vieți - să se bucure de ea.
Voi oameni fiți animale, n-o tratați a pustiu,
Trăiți-vă viața, cu ceea ce poate să vă dea
 
Că nu o veți avea de două ori pe lume, 
Puteți ști că trăiți doar dacă o simțiți, 
Și vă creați confortul și vă veți lăsa urme,
Și-n fața judecății, veți fi drepți și smeriți.
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ștepta ceva de la Dumnezeu 
 

n sânge mereu, 
ții ecouri! 

să se bucure de ea. 
ți a pustiu, 

ța, cu ceea ce poate să vă dea! 

 

ți confortul și vă veți lăsa urme, 
ța judecății, veți fi drepți și smeriți. 
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Succesul e de a fi-n armonie cu existența,  
De a fi calmi, a lăsa fiecare val să ne spele 
Câte un pic, pânꞋ la liman și rămâne esența,  
Sufletul, care pleacă undeva....printre stele.  
 
Banii sunt pentru existența demnă socială, 
Și confort, cum este sănătatea pentru trup.  
Ești ceea ce faci, cum te salvezi din boală, 
Ești plămădit de Domnul, o flacără de timp. 
 
Viața e pe jumătate trăită, până o sesizăm. 
Suntem în viață datorită părinților noștri, 
Dar nu am avut posibilitatea să ni-i votăm. 
Să credem în Dumnezeu, nu în monștri! 
 
Este incorect să plecăm din astă existență, 
Cu  bagajul de cunoștințe ce l-am acumulat, 
Căci lumea ce urmează va pierde din esență, 
Și nu va ști de multe, de adevărul-adevărat. 
 
Pentru a ne crea și a ne justifica existența 
Nu avem nevoie de alți oameni pe lume, 
Cea mai profundă relație ce o putem avea 
Vreodată  este relația ...... cu noi înșine. 
 
Trăiește-ți viața! Mâine ar putea fi ultima zi 
Și, nu uita, cu cinste să ți-o slujești mereu 
În credință poartă-ți calea și felul de a fi, 
Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu! 

 
 
• Toate necazurile pe care le-am avut, toate 
supărările şi obstacolele m-au întărit… Poate nu-ţi dai 
seama atunci când ţi se întâmplă, dar să ţi se întoarcă 
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spatele poate fi cel mai bun lucru pentru tine. 
Disney. 

 
 (V) 

 

 
Viața este pentru a lega bune prietenii, 
Este frumoasă de  iubești și dacă ești iubit,
O trăim după cum putem și nu cu vedenii,
Speranța-i ca la țară, un drum nou-potrivit.
 
De-aceea vă zic vouă, explicați copiilor 
De ce s-au născut și, vor fi clipe minunate,
Vor ști că trăiesc cum și-aștern condițiilor 
De-a primi ce-și doresc sau cele ce-s date.
 
Râdeți atât cât puteți să respirați, 
Și iubiți cu patimă atâta timp cât trăiți,  
De cei ce nu vă iubesc puteți să vă feriți,
Curaj, spuneți-le-n față celor ce-i iubiți! 
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spatele poate fi cel mai bun lucru pentru tine. - Walt 

 

 
ști și dacă ești iubit, 

cu vedenii, 
potrivit. 

vor fi clipe minunate, 
ștern condițiilor  

s date. 

 
ți să vă feriți, 
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Viața e plină de frumusețe, trebuie citită, 
Observați albinele, copiii, fetele zâmbitoare, 
Mirosiți ploaia și vântul, cu dulcea lor ispită 
De-a vă purta existența pe căi îmbătătoare! 
 
A iubi implică riscul de a nu primi iubire, 
Iară speranța implică riscul de a fi rănit, 
Chiar de dai greș, riscul să-ți stea în fire, 
Că cel mai mare risc e riscul neîmplinit. 
 
Experiența-i numele greșelilor trecute, 
Dacă în siguranță un lucru vrei să-l faci, 
Ițele lui adesea rămân... abandonate, 
Și tot mai bun e riscul dacă îl faci și taci. 
 
Unii trăiesc poezia pe care n-o pot scrie, 
Alții scriu poezia, dar nu o pun în fapte, 
Ușile care se-nchid și se deschid, se știe, 
Zilnic hotărăsc viețile trăite întru toate. 
 
Într-o zi viața-ți va trece prin fața ochilor, 
Ai grijă cum faci ca ea să merite vizionată, 
Păstreză în suflet iubirea tuturor lucrurilor, 
A celor pe care nu vrei să le pierzi niciodată! 
 
Trăiește-ți viața! Mâine ar putea fi ultima zi 
Și, nu uita, cu cinste să ți-o slujești mereu, 
În credință poartă-ți calea și felul de a fi, 
Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu! 
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•           Ce vreau eu este ca totul să fie rotund și formă să
nu aibă, ca să zic așa, nici început, nici sfâr
dimpotrivă, aceasta să fie ideea unui ansamblu 
armonios - cel al vieții. - Vincent van Gogh 

  
(VI) 

 

 
 
Când vom deveni spectatorii vieții noastre,
Vom ajunge  să scăpăm de suferința din ea
Ochii spălați de lacrimi vor limpezi și astre,
Ca viața, după aceea, să o putem vedea.
 
Să nu irosim minute prețioase din viață 
Cu pică, gândind la cei ce nu ne plac, 
Să ne iubim văzându-ne de-a noastră ață,
Cu nodu-i gordian3, cu-al inimii tic-tac! 
 
Neînsemnatele decizii, viața o pot schimba,
Că ea se măsoară în numărul de respirații
Și de momente când respirația se va tăia
S-o privim înainte, nu-n sala finalei opera
 

                                                           
3
 Dificultate extrem de mare, greu sau imposibil de rezolvat.
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și formă să 
sfârșit, ci 

dimpotrivă, aceasta să fie ideea unui ansamblu 

ții noastre, 
ța din ea, 

ți de lacrimi vor limpezi și astre, 
ța, după aceea, să o putem vedea. 

ță, 

ța o pot schimba, 
ții 

ția se va tăia. 
n sala finalei operații! 

Dificultate extrem de mare, greu sau imposibil de rezolvat. 
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Și, dacă ne dorim s-avem viață  fără griji, 
Să vedem stejarii în vânturi contrare, 
Ei cresc mai puternici, îi privim cu ochi timizi, 
Iar pe diamant, presiunea îl face așa tare. 

 

 
Să nu ne facem griji în legătură cu viața, 
Degeaba, oricum, nu o să supraviețuim! 
Ne credem curajoși, dar ne ascundem fața, 
Ni-i teamă să fugim, căci mult o prețuim. 
 
Viața-i doar o șansă de a crește un suflet 
Cu aspirații mari între pământ și cer, 
Dac-o trăim sau nu în ritm de menuet, 
Viața este suferință și artă și .... mister. 
 
Diavolul a pus câte o pedeapsă fiecăruia, 
Fie că suferim în ce privește sănătatea, 
Fie că sufletul este atins cu câte o nuia, 
Și nu-i prea plăcut când depășim greutatea. 
 
Trebuie să nu ne gândim niciodată la viitor, 
De obicei, vine pe nepregătite, prea repede, 
Chiar dacă viața-și poartă drapelul multicolor, 
Nu poate la nesfârșit în trup să se desfete. 
 
Trăiește-ți viața! Mâine ar putea fi ultima zi 
Și, nu uita, cu cinste să ți-o slujești mereu 
În credință poartă-ți calea și felul de a fi, 
Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu! 

 

 
•        Lupta este o condiție a vieții: viața moare atunci 
când lupta încetează. - Vissarion Grigoryevich Belinski 
• Pleacă din viață ca de la ospăț, mulțumind gazdei și 
pregătindu-te de ducă. - Voltaire 
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•      Când îți scrii cea mai frumoasă pagină în cartea
vieții tale, soarta cu veșnica ei ironie varsă cerneala 
peste foile care urmează. - Veronica Micle 
•      Viața-i o glumă foarte serioasă. - Victor Hugo
 

  
(VII) 

 

 
Putem trăi în acea formă de mare solitudine,
Ce-i rea la tinerețe, delicioasă la maturitate.
Orice persoană trăiește cu adevărat bine, 
Când poate trăi în afara sa, cu onestitate.
 
Astăzi, nu există nicio persoană în viață, 
Persoană care să fie mai „Tu” decât ești tu,
Doar tu îți poți controla a viitorului față, 
Până când ți-l înghite, nesățios, pămânuꞋ.
 
Alegeți viața care îți e cea mai folositoare,

                                                           
4
 Singurătate, izolare (în care se află cineva). 
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ți scrii cea mai frumoasă pagină în cartea 
șnica ei ironie varsă cerneala 

Victor Hugo 

 

Putem trăi în acea formă de mare solitudine,4 
țe, delicioasă la maturitate. 

 
Când poate trăi în afara sa, cu onestitate. 

 
ști tu, 

Ꞌ. 

ți viața care îți e cea mai folositoare, 
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Iar obișnuința o va face apoi și plăcută! 
O viață petrecută cu greșeli e mai cu onoare 
Decât stând pe valuri ca o simplă plută. 

 
 
Viața poate fi comică și când oamenii mor, 
Și nu încetează a fi serioasă când ei râd. 
Oricât de rea ți-e viața asumăți-o cu dor, 
Trăiește-o și n-o înjura, nici măcar în gând! 
 
Cultivă sărăcia ca pe o floare de grădină,  
Că îți va împodobi sufletul cu înțelepciunea,  
Scapă de lucruri, doar gândurilor te închină! 
Dumnezeu va vedea că-ți dorești lumea. 
 
În viață nu putem face lucruri prea mărețe, 
Ci lucruri mărunte și cu enormă dragoste, 
Ne-am bucura dar nu-s șanse în tinerețe, 
Mai târziu sunt șanse, dar nu-i capacitate. 
 
Să facem zilnic lucruri pe care nu le vrem, 
Pentru a ne obișnui să ne facem datoria! 
Să trăim încât când vine sorocul ce-l avem, 
Însăși morții să-i pară rău c-a venit să ne ia! 
 
Ura seacă viața, iubirea o eliberează, 
Ura o derutează, iubirea o armonizează, 
Ura întunecă viața, iubirea o luminează. 
Să nu ținem tăcerea  celor care contează! 
 
Trăiește-ți viața! Mâine ar putea fi ultima zi 
Și, nu uita, cu cinste să ți-o slujești mereu, 
În credință poartă-ți calea și felul de a fi, 

    Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu! 
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• Ce-i viața, dacă nu umbra unui vis care fuge? 
                                                           Umberto Eco
• Viața mea - cenușiu fabulos. - Urszula Zybura
 

 
(VIII) 

 

 
Suntem piesele de puzzle, în lume împrăștiate,
Pe care destinul n-are să le numere vreodată,
Zei de gheață, zei de sticlă, spirale-n infinitate,
Zeii de viță de vie pe-o planeta maltratată.
 
Suntem aceeași țărână, praf în ochii existenței,
Și microbi ai năzuinței, la scară-n miniatură,
Suntem suflete pierdute, cum florile inocen
În oceanele de gânduri, în genistica natură.
 
Suntem un studiu al disecției pe al nostru cre
Sub protecția unei iubiri iluzorii pe care plutim,
Suntem cruci vii și vibrânde între pământ și cer,
Suntem zeii plăcerii și ai durerii, pe care-i iubim.

 

 

                                21 

ța, dacă nu umbra unui vis care fuge? – 
Umberto Eco 

Urszula Zybura 

 

știate, 
numere vreodată, 

n infinitate, 
o planeta maltratată. 
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• N-am cerut vieții nimic.Tot ce am avut, i-am 
smuls. Și tot ce n-am avut, mi-a furat. - Tudor 
Mușatescu 
 

 
Mai mult ca perfectul, un prezent discontinuu, 
Suntem născuți să fim mormânt lângă mormânt. 
Să ne șoptim  de iubire, să ne iubim continuu, 
Destinul nostru e curcubeul între cer și pământ! 
 
Suntem născuți să respirăm sufletele celorlalți, 
Buni doar ca răspunsuri la întrebări fără sens, 
În cărucioare cu patru anotimpuri imobilizați, 
Destinul este un creion ascuțit în inimă împuns. 
 
Suntem șase miliarde de clone, de vorbire, 
Purtând același război pentru propria identitate, 
Trăim, trăgând cu ochiul la capitolul nemurire.  
Nimic nu ține o veșnicie, nici veșnicia nu poate. 
 
Eșecu-i consecința încrederii oarbe-n destin, 
Schimbarea este legea organică a vieții. 
Viitorul trece pe lângă cei care se abțin, 
Privind doar în trecut și-n prezent aura ceții. 
 
Viețile noastre provin din morțile celorlalți, 
Viața dacă-i trăită cu folos poate fi mai lungă. 
Încercați mereu să faceți ceva nou, inspirați! 
Mai bine un an tigru, decât zeci... oaie nătângă. 
 
Trăiește-ți viața! Mâine ar putea fi ultima zi 
Și, nu uita, cu cinste să ți-o slujești mereu, 
În credință poartă-ți calea și felul de a fi, 
Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu! 
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• În oceanul vieții, oamenii sunt ca niște luntre 
și, atâtea fără cârmaci. Adevăratele personalită
însă, nu bărci, ci insule, pe care valurile mării le bat, 
dar nu le îneacă. - Vasile Bogrea 

  
(IX) 

 

 
Suntem ce se vede și nimic mai mult, 
Eul nostru nu-i decât vidul interior indus 
De viața noastră prinsă într-un tumult, 
Din care n-alegem nimic din temeiul pus.
 
Noi suntem ca un cântec, așa se crede, 
Nu-l putem cânta de la sfârșit spre început.
Viitorul, în noi, într-o măsură se vede 
Prin lumina amintirilor din al nostru trecut.
 
Din actori pe scena vieții fi-vom figuranți,
Mai târziu, va deveni un prea târziu dator,
Loviturile vieții nu-s mereu ioni mutilanți,
Ci și constructive, ca ciocanele de sculptor
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• A trăi înseamnă să simți și să gândești, să suferi și  
să te bucuri. Orice altfel de viață înseamnă moarte. –  
                                   Vissarion Grigoryevich Belinski 
 

 
Dacă viața e un joc, acest joc trebuie 
Că are o regulă pe care n-o cunoaștem, 
Existăm pentru a vibra ca orice piftie, 
Pentru a ne justifica cu tot ce nu știm. 
 
Uneori este nevoie de duioșia unui cer 
De primăvară, să ne reamintim justificarea. 
Caraghiosul Don Quijote ne dă un reper 
Că esențialul în viață e s-avem convingerea. 
 
Doamne, cum ne-am despărțit cu toții! 
Moartea nu are justificări, viața le are, 
Prietenia și iubirea merită valul sorții, 
Dacă sunt veșnice, cu a frumuseții culoare.  
 
Energia este esența vieții. De ea e nevoie 
Pentru a atinge un ideal, ce trebuie păstrat. 
Orice încercare prin care trecem e o atenție. 
Nu i te împotrivi  centrului de gravitație dat! 
 
Adevăratul scop al vieții este de a evolua 
Până ajungi la persoana care trebuie să fii, 
Ai dreptul de a-ți alege calea ce o poți lua, 
E un privilegiu sacru, calea vieții s-o știi. 
 
Trăiește-ți viața! Mâine ar putea fi ultima zi 
Și, nu uita, cu cinste să ți-o slujești mereu, 
În credință poartă-ți calea și felul de a fi, 
Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu! 
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• Viața este o epigramă al cărei ac înțepător este 
moartea. - Ugo Foscolo 

•           Când iei viața peste picior, îți pune piedici. 
Mușatescu 

  
(X) 

 

 
Să trăim viața nu pentru trupurile noastre,
Ci ca și cum am putea să trăim fără ele! 
Dacă sorții ne permit ale fericirii glastre, 
Vieții ce-o avem în noi, să-i facem temele!
 
Viața nu-i nimic altceva decât o competiție
Dar nu-i bine să fii nici criminal, nici victimă,
Ea e bună, așa cum ne-o  imaginăm să fie,
Putem fi fericiți, doar dacă îi acordăm stimă.
 
Viața-i un drum lung cu multe indicatoare,
Și, de gonim prin ea să nu ne tocim mintea,
Să ne eliberăm de ură, de lucruri murdare,

    FărꞋ a ne-ngropa gândurile, cinstind virtutea!
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Viața cere simțul responsabilității universale 
Între națiuni, oameni și alte forme de viață. 
 

 

Uneori chiar a trăi cere curaj, nu ițe formale, 
Veșnică e numai viața, da-i firavă ca o ață. 
 
Viața este plăcută. Moartea este pașnică. 
Uneori chiar și a trăi este un verb de curaj, 
Durerile și bucuriile trec, viața este veșnică, 
Trupul este pentru viață al sufletului garaj.  
 
Nimic nu a fost, nimic nu va fi, totul este, 
Totul constă din esență și din prezent, 
Ințelept este acela care în fiecare zi trăiește 
Ca și cum ar putea să moară-n orice moment. 
 
Trăind printre străini, poți deveni cumpătat, 
O coajă de pâine și un așternut de paie 
Sunt minunatele mângâieri ce le-ai căpătat. 
Poartă-te cu cinstire și să n-o faci de oaie!  
 
Învață de la ieri, trăiește pentru azi 
Și speră cu credință la ziua cea de mâine, 
Nu-ți pune întrebări că trebuie să cazi 
Și, ia din legea vieții tot ce îți cade bine! 
 
Trăiește-ți viața! Mâine-ar putea fi ultima zi 
Și, nu uita, cu cinste să ți-o slujești mereu, 
În credință poartă-ți calea și felul de-a fi, 
Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu! 

 
 
•           Trebuie să ne ducem fiecare propria noastră 
viață, fără egoism și fără să-i socotim pe ceilalți numai 
ca niște mijloace, dar totodată fără să ne tăgăduim cu 
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totul pe noi înșine, să ducem o viață de sine stătătoare 
și potrivită firii noastre, cu un echilibru rațional între 
îndatoririle față de alții și îndatoririle față de noi. 
                                                          Thomas Mann

 

STILUL DE VIAȚĂ 

Viața e din multe despărțiri, laolaltă adunate,
Succesiune de lecții cu recompense imediate,
Sau, cel mai adeseori, cu imediatele pedepse.
De controlul de sine, ar trebui mult să ne pese.
 
Viața-i mai ciudată decât poate mintea inventa,
Vom trăi cum i-am învățat pe oameni a ne trata.
Trăiește cel care moare pentru a avea un nume
Care să  dăinuie. Să trăim pentru ceva anume!
 
Idealurile: bunătatea, frumusețea și adevărul,
Luminează viața, ne umplu de bucurie viitorul.
Dacă trăim în adevăr, vom vedea cu adevărat,
Fiecare dorește să realizeze ceva mai minunat. 
 
Viața nu este întotdeauna așa cum ți-o dore
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Fă tot ce poți că e singura cale, cum o poftești, 
 

 
 

Ea este o boală căreia somnu-i conferă alinare, 
Și, nu lungimea vieții contează ci a ei ardoare. 
 
A fi, presupune un act de credință, un protest 
La natura adevărului, și rugă prinsă în context. 
Fiecare dorește să-și realizeze ceva mai măreț, 
Uitând că lucrurile sunt dintre cele de mic preț 
 
Mereu, înainte ca mersul să ne fie cu reușită, 
Suntem ca într-un labirint în direcție greșită. 
Poate că viața este doar atât…un vis și o frică, 
Poate că nava Nautilus avea diplomația mică. 
 
Nimic nu este mai plăcut decât vântul în spate, 
Soarele în față și prietenii alături. E o voluptate. 
Plimbarea nu e o artă pierdută, e binefăcătoare, 
Vântul, prietenii și soarele au raze vindecătoare. 
 
Trebuie să iubim viața ce ne e dată pe pământ, 
Pentru că o altă viață nu mai este de cunoscut, 
Viața e un dar pe care-l merităm dacă-l dăruim, 
Sufletul e esența spirituală cu care o pecetluim. 
 
Viața nu-i carte, cu logică, sensibilă, ordonată, 
Ea e de cele mai multe ori fadă și  împrăștiată, 
Iar teologia trebuie trăită în mijlocul dezordinii, 
Căci minuni ne aduce doar puterea rugăciunii. 
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•         Arta vieții? Rezervă, discrețiune, cumpătare,
genere negațiune și în rezumat abnegațiune. 
Liviu Maiorescu 

•  Viața este o succesiune neîntreruptă de situații 
neîntemeiate. - Thornton Wilder. 

 
CE-I GENEALOGIA? 

 

 
Știința genealogiei, temerar ne învață 
Cu reprezentări grafice despre urmași, 
Cu gradul de înrudire și sursa de viață, 
De cei care-au fost, de cei ce-s rămași. 
 
În arborele vieții, persoana de referință,
Cu datele clar cunoscute stă la rădăcină
În ramuri stau copiii cu a lor existență, 
La stânga, rudele vârstnicilor se anină. 
 
Trunchiul lumii vine de la Adam și Eva, 
Pe arborele lumii, o frunză sunt și eu, 
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Maica și taica, mi-au dat soma și seva, 
Dar creatorul lumii e numai Dumnezeu.   

 

 
 

 
Prin ereditate mi-am primit ADN-eul, 
Molecula ce-mi ține informația genetică, 
Ea m-a păstrat dac  ca pe tot românul 
Și, îmi port mândru columna energetică.  
 
Deși-i înfipt cu rădăcini adânci în timp, 
Cunosc  puțin trunchiul familiei mele 
Și, nu-l dezvolt, că aș putea să mint, 
Unele rude-s prea vechi – oale, ulcele. 
 
 „Copacul″ meu are un singur neam, 
Și-mi este drag, îmi e icoană sfântă, 
În el mă aflu și eu trăitor pe un ram, 
Mândru de geneză, sufletul îmi cântă. 
 
Pe mine cresc astăzi altoiuri de urmași, 
Iubesc viața, prefăcând-o în gânduri, 
Când mă voi usca să am urme de pași, 
De veșnică trăire  între patru scânduri. 
 
Nu rupeți frunzele arborelui genealogic, 
Căci atunci sigur veți destăma timpul, 
Clorofila lor se va scurge și-i neecologic, 
Murdărindu-se apele, lumina, pământul! 

 

 
•       Orice interes arătat față de o boală și de moarte nu 
este decât altă expresie a interesului pentru viață.   
                                                       Thomas Mann 
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•        Pentru mine viața nu e doar o lumânare; e un fel 
de splendidă torță care acum e în mâinile mele 
care vreau să o fac să ardă cu cea mai mare strălucire 
posibilă, înainte de a o preda generațiilor viitoare. 
         Stephen Covey

 
OMUL 

 

 

Omul e cea mai complexă ființă de pe pământ
El este alcătuit din două părți: trupul și mintea,
Doar el își poate exprima gândul prin cuvânt,
Și, are libertatea de a gândi, a ști și a inventa. 
 
El e unicul organism în termeni de spațiu și timp,
De materie și energie, mânat de scop conștient,
Rațiunea e caracteristica sa și principiul curent.
Condiția lui: ieri embrion, iar mâine,...  pământ
 
E unicul animal care mănâncă fără a-i fi foame,
Bea când nu-i e sete, face dragoste în tot anul, 
Omul este ceva sfânt pentru om – pentru sine.
Măsura tuturor lucrurilor de pe pământ e omul.
 
Universului şi omului nu li se pot afla  limitele,
O singură părticică din univers o poți îmbunătăți,
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Aceea fiind propria ta persoană, de-ți vrei binele. 
Omul e un univers închis în cușca propriei vieți. 

 

 

 
    El are legi proprii care-i comandă viața efemeră, 

Departe de alți oameni, ca un astru de alți aștri, 
Fără niciun mijloc de  comunicare reală și liberă, 
Toți oamenii sunt speciali, chiar și cei sihaștri. 
 
Nu toți oamenii pot fi Cicero, Platon..sau Homer, 
Dar toți pot fi oameni buni, cu caracter „salon‟, 
Omul fără cunoștințe literare mai bine îl prefer, 
Decât cunoștințele literare fără omul care-i om. 
 
Se spune că oamenii se-mpart în două categorii: 
Unii caută și nu găsesc, alții găsesc da-s mâhniți, 
Foarte curând, ei se vor împărți în două „confrerii”5: 
Oameni bătrâni și oameni ai computerului, it-iști  
 
Oamenii au inventat respectul să ascundă un loc, 
Acela gol, unde ar trebui să se găsească iubirea. 
Omul prost este acela care crede că înțelege tot. 
Să punem oamenii acolo unde le este menirea! 
 
Pe scurt, omul este un animal rațional și muritor, 
Aptitudinile morale și intelectuale nu-s împreună, 
Omul bun este inteligent, cel rău e și neroditor, 
Nu-i om, e secătură, nu-și schimbă din natură. 
 
Oamenii se nasc fără dinţi, fără păr şi fără iluzii, 
Și, dacă mor de bătrânețe, vor fi tot fără ele. 
Un om fără de religie este un om plin de confuzii, 

                                                           
5
 Asociații constituite în scopuri religioase sau caritabile 



DRUMUL SUFLETULUI                          

 

 

Cel credincios este cruce vie între pământ și stele.
 
Oamenii creează miracole reale de-și vor atribui
Curajul, mintea și cinstea, date de Dumnezeu,
Fiecare om crede că Dumnezeu e de partea lui.
Dumnezeu a creat omul, să-L proslăvim mereu!

 
 

LUCRURILE 
 

 
Prin „lucruri‟ se înțelege tot ceea ce există,
În afară de ființe, și-s considerate obiecte,
Sunt de două feluri: imobile, nu se mișcă,
Și cele mobile, care se mișcă de-s mutate.
 
Cuvântul „lucru‟ poate avea și alte sensuri,
Pornind de la activitatea fizică de „a lucra‟,
Cât și de la o  situație căreia-i dă înțelesuri:
Lucru de nimic, lucru mare, precizând alura.
 
Din experiența sa milenară, omul a observat
Că lucrurile mari cer sacrificii, chiar și vieți,
Piramidele, Marele Zid Chinezesc, s-au aflat
În topul sacrificiilor, au înghițit oameni mulți
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34                                         MIRCEA IORDACHE 

 

 

Ne amintim și Canalul de la Dunăre la Mare,  
De sacrificiul Anei în povestea Meșterul Manole,  
De Casa Poporului și Metrou, de virtuți amare, 
Și de Furnalele Reșițene, cu „sânge-n alveole‟ 

 

 
 

 
Ce este mărunt e mereu trecut cu vederea, 
E întotdeauna considerat ca lipsit de valoare, 
E considerat ca insuficient, are reputație rea, 
Uităm că în lucruri mărunte fericirea e mare. 
 
Nu te-ai simțit niciodată cu liniște și fericire 
Urmărind un strop de rouă  pe un fir de iarbă? 
E măruntă inima, dar are-n ea viață și iubire, 
Mărunt e irisul, dar poate lumina s-o soarbă! 
 
Iisus nu ne va întreba câte biserici am zidit, 
Ci cum și cât am investit în sufletele noastre, 
Doar oamenii care nu cunosc Scriptura emit 
Idei, că faptele bune repară sufletele „albatre‟. 
 
Sunt lucruri care nu pot fi înţelese decât vag, 
Toate  ne-au fost încredințate nouă și noi lor, 
Lucrul nu se poate realiza decât dacă ți-e drag, 
Orice lucru bine făcut e opera Marelui Creator. 
 
Lucru de căpetenie nu este să ajungi la liman, 
Ci să nu aduci corabia fără de niciun câştig. 
Lucrul cel necesar pentru om este să fie uman. 
Doamne, lucrul vieții noastre nu-l lăsa în frig! 

 

 

• Lucrurile sunt frumoase dacă le iubeşti. Jawaharlal  
Nehru  
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• Lumina lucrurilor nu este solară, ci planetară. 
                                                             Tudor Vianu
• Dacă nu îţi place un lucru, schimbă-l, dacă nu poţi 
să-l schimbi, schimbă-ţi atitudinea, nu te plânge. Maya 
Angelou 
• Sunt lucruri cărora le ştim numai începutul, ca acel 
al cântecelor la modă. Grigore Moisil 

 
ANIMALELE 

 

 

 

Animal - ființă organizată, uni- sau pluri-celulară,
Înzestrată cu facultatea de a simți și a se mișca.
Denumirea se folosește și peiorativ, ca o ocară,
Omului brutal, grosolan, josnic, spre a i se repro
 
Mai sunt și alte denumiri pentru diverse animale,
Și anume:  viețuitoare, dobitoace, jivine, făpturi.
Principalele grupe de animale, prinse în clasificare
Sunt vertebratele și nevertebratele, cu încrengături.
 
Vertebrate: mamifere, păsări, reptile, amfibieni, pe
Nevertebrate: bureții marini, anemonele , coralii,
Meduze, viermi (cilindrici și inelați), moluște (melci,

                                35 

Lumina lucrurilor nu este solară, ci planetară.  
Tudor Vianu 

l, dacă nu poţi  
ţi atitudinea, nu te plânge. Maya 

Sunt lucruri cărora le ştim numai începutul, ca acel  

celulară, 
ți și a se mișca. 

ca o ocară, 
reproșa. 

și alte denumiri pentru diverse animale, 
Și anume:  viețuitoare, dobitoace, jivine, făpturi. 
Principalele grupe de animale, prinse în clasificare 

e, cu încrengături. 

Vertebrate: mamifere, păsări, reptile, amfibieni, pești, 
ții marini, anemonele , coralii, 

și inelați), moluște (melci, 
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Scoici, sepia, caracatița, calmarul),  ființe stranii. 
 
Stranii sunt și artropodele (scorpioni, paianjeni, crabi, 
Raci, miriapode). Mare este natura lui Dumnezeu! 
Dependent de specie, reproducerea vietăților poate fi 
Asexuată sau sexuată, fiecare specie cu al ei traseu.  
 
 

 
Cea asexuată poate fi prin: înmugurire, regenerare 
Și partenogeneză. Înmugurirea se face la spongieri, 
Și celenterate. Apare un mugur care o să se separe. 
Regenerarea e la steaua de mare și la anumiți viermi.  
 
La regenerare corpul parental se rupe în segmente, 
Fiecare segment va genera un individ, prin refacere. 
Partenogeneza, crează indivizi din ovule nefecundate, 
Se întîlnește la unele insecte și unele reptile (guștere). 
 
Reproducerea sexuată poate să fie vivipară sau ovipară, 
Cea vivipară are loc la mamifere, născându-se puii vii, 
În reproducerea  ovipară, ouăle-s fecundate și ies afară, 
Unde sunt clocite și după o perioadă  vor apărea puii. 
 
De când omul a ajuns specia dominantă pe Pământ, 
A început să își modifice cu mult elan mediul vital, 
Schimbând astfel și viața animalelor, cu mult avânt, 
Așa se face că multe specii au dispărut, val după val. 
 
Într-un fel sau altul, toți interacționăm cu animalele, 
Și suntem răspunzători de modul în care le tratăm, 
Ele trebuie tratate cu respect, să le respectăm viețile, 
Să credem că am putea fi-n locul lor și le respectăm. 
 
Habitatele animalelor sunt în permanentă „mișcare‟ 
Genocidul animalelor e fără posibilitate de stopare, 
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Natura toată e nimicită prin ardere sau prin uscare,
Prin încălzirea globală, prin poluare și prin epuizar
 
Dacă vrem să ne oprim din drumul spre pierzanie,
Trebuie să ne schimbăm atitudinea față de natură,
Să iubim plantele și animalele, să le facem sfeștanie,
Să ne rugăm la Dumnezeu pentru întreaga făptură
 

 

BANII 
 

 

Banii sunt utilizați, de la al civilizației început
Ca  plată în comerț, sub formă de monede,
Mai apoi bancnotele și-au spus al lor cuvânt,
Și, monedele  criptice, au devenit mondene.
 
Banul trebuie, spre a fi considerat eligibil, 
Să fie mediu de schimb și unitate contabilă,
Să devină portabil, durabil, fungibil, divizibil,
Și să-și păstreze valoarea  interschimbabilă.
 
Certele averi umane sunt timpul și libertatea,
Banul  este doar  mijloc  prin care se păstrează,
Până se dorește să se înfăptuiască tranzacția,
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Natura toată e nimicită prin ardere sau prin uscare, 
și prin epuizare. 

Dacă vrem să ne oprim din drumul spre pierzanie, 
ță de natură, 

și animalele, să le facem sfeștanie, 
Să ne rugăm la Dumnezeu pentru întreaga făptură! 

 

ției început, 
ț, sub formă de monede, 

au spus al lor cuvânt, 
Și, monedele  criptice, au devenit mondene. 

 
și unitate contabilă, 

Să devină portabil, durabil, fungibil, divizibil, 
și păstreze valoarea  interschimbabilă. 

și libertatea, 
Banul  este doar  mijloc  prin care se păstrează, 

ște să se înfăptuiască tranzacția, 
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Banul e ochiul dracului și păcate generează. 
 
Dumnezeu îşi arată dispreţul faţă de cei bogaţi, 
Că, cu timpul, banii devin lipsiți de importanță, 
Fără sănătate și credință nu-s bogați adevărați, 
Banii nu schimbă, ci dau jos măștile de pe față.  

 

 
 

 
Ziua, apa, soarele și luna, nu cu bani se obțin. 
Unii vor crede că problemele  cu bani s-ar disipa, 
Greșit, e prea departe de adevăr acest destin, 
Sunt de dispreț banii, căci au mascată ispita. 
 
Banii creează mari diferențe în toată lumea, 
Ei dau răul și binele, nedreptatea și dreptatea, 
Războiul și pacea, subjugarea și libertatea, 
Dependent de cât de mare este rapacitatea. 
 
Oricum, nu trebuie să le neglijăm menirea 
Că sunt utili ca mijloace pentru subzistență, 
Dar mai mult decât banii să prețuim iubirea, 
Cât și spălarea de păcate prin multă credință. 
 
Banii pot fi considerați ca și simțul al șaselea, 
Fără de care nu pot fi folosite celelalte cinci. 
Felul în care față de bani, omul are cătarea, 
Poate să-i dezvăluie caracterul cât e de brici.  
 
Banii, fără creier, sunt întotdeauna periculoşi. 
Aur este mai mult în creiere decât în pământ, 
Numai cu cap și suflet ei pot deveni merituoși, 
Și cu credința-n Domnul prin faptă și cuvânt.  
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• Banii nu sunt nici Dumnezeul nici diavolul meu. Ei 
sunt o formă de energie care are darul de a aduce un 
plus la ceea ce suntem deja, fie că e vorba de lăcomie 
sau iubire. – Dan Millman 
• Felul în care un om se comportă cu banii este 
cel mai bun test al caracterului său, adică felul în care 
îi câştigă şi îi cheltuie. – James Moffatt 

 
CAPITOLUL II - VÂRSTA

 

 
VÂRSTA 

 

 
 
Vârsta e timpul vieții până la un moment dat,
Sau numărul de ani care exprimă acest timp,
E o etapă a vieții, care arată stadiul apreciat,
Pentru orice. Totul se parcurge în contratimp.
 
Cine vrea să revină vârsta de aur a omenirii,
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plus la ceea ce suntem deja, fie că e vorba de lăcomie 

Felul în care un om se comportă cu banii este 
cel mai bun test al caracterului său, adică felul în care 
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ții până la un moment dat, 
Sau numărul de ani care exprimă acest timp, 

ții, care arată stadiul apreciat, 
Pentru orice. Totul se parcurge în contratimp. 

Cine vrea să revină vârsta de aur a omenirii, 
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Nu știe că atunci lumea se hrănea cu ghindă. 
Trebuie să acceptăm așa cum e ordinea firii, 
Cine uită de vârstă să se privească-n oglindă! 
 
Vârsta-i preț scump plătit pentru maturitate, 
Înțelept e cel care-și ține cum trebuie cârma. 

 

 
 

 
Dragostea nu are vârstă limită și nici moarte, 
În iubire, nu vârsta dă ora exactă, ci inima. 
 
Să fim conștienți că vârsta aduce resemnarea, 
Așa cum la revărsare râurile curg mai liniștite, 
Moartea nu vine odată cu vârsta, ci cu uitarea, 
Clipele se scurg în afară, înăuntru-s neclintite. 
 
În tinereţe învăţăm, odată cu vârsta pricepem, 
Și totodată crește puterea discernământului. 
Orice vârstă are roadele ei, bine-i să le culegem. 
Prin muncă creativă, vom trăi în afara timpului. 
 
Bunul simţ, nu vârsta, ne indică înţelepciunea. 
Este trist că la bătrânețe ești văzut după vârstă, 
Vârsta îți albește părul dar nu-ți coace mintea, 
Inima nu mai e obligată să iubească, ci să bată. 
 
Nu te teme de clipă!, ea are al eternităţii glas, 
Eternitatea-i  compusă dintr-o infinitate de clipe, 
Dar, oare,  apocalipsa îi va da eternității „pas”? 
Este posibil, că e cuprinsă de molime multiple 
 
Și, deși sunt bătrân,  mă simt aproape tânăr, 
Ce bine-ar fi dacă aș mai putea deveni copil! 
Să nu sper, pe Dumnezeu nu pot să mă supăr 
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Că nu inversează timpul printr-un proces senil.
 
Doamne ajută, ca vârsta să nu-mi fie povară,
Așa mă rog, cu pocăință și încredere mereu,
Vârsta-mi e-n ruga de dimineață și de seară,

    Stăpânul vârstei noastre e numai Dumnezeu
 

 
 

 
COPIII 

  

 
 
Copilul este om viu, nu este ornament, 
O viață individuală complexă și bogată, 
El reprezintă punctul de vedere ardent 
Al lui Dumnezeu, viața să fie continuată. 
 
Împreună cu copiii se deschid porți, la care
Singuri nu vom ști să ajungem niciodată.
Copilul e aidoma albinei ce caută în floare,
Nectarul,  și îl preface în miere parfumată.
 
Să fii copil înseamnă să crezi în dragoste,
Să crezi în frumusețe, să crezi în credință,
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un proces senil. 

mi fie povară, 
șa mă rog, cu pocăință și încredere mereu, 

ță și de seară, 
Stăpânul vârstei noastre e numai Dumnezeu. 

 

 

la care 
. 

Copilul e aidoma albinei ce caută în floare, 
și îl preface în miere parfumată. 

Să fii copil înseamnă să crezi în dragoste, 
țe, să crezi în credință, 
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Trebuie respectat, crescut cu iubire aparte, 
Apoi i se dă libertate deplină, după putință.  
 
Copiii îi învață pe adulți trei lucruri bune: 
Cum să fie mulțumiți fără a avea  motive, 
Să nu stea locului niciodată, să facă glume, 
Cum să ceară ce-și doresc, prin tratative.  

 

 
 
Copilul este cea mai mare bogăție din lume, 
Mai mult decât banii și forța de pe pământ, 
Devine atât de deștept, chiar a copil minune, 
Încât, revanșa de la joc și-o ia abia ca adult. 
 
Copilăria este ca o oglindă care reflectează 
În viața de mai târziu imaginile de început, 
E imensa nevoie de mirare la tot ce viază, 
E semnul rațiunii, e singurul paradis pierdut. 
 
Cea mai bogată moștenire pe care părinții 
O pot lăsa copiilor este acea copilărie fericită, 
Ceea ce le va lumina zilele viitoare ale vieții, 
Ca, mai târziu, să treacă peste oricare ispită. 
 
În copilărie totul este dorit și mult solicitat, 
În tinerețe și la maturitate se dorește ceva, 
Iar la bătrânețe nu mai este nimic de căutat, 
Dar copilăria e, pentru toate vârstele, inima. 
 
Copilăria trezește-n suflet multă melancolie, 
În ea visează gingaș, sfios, mugurul omenesc, 
Care abia se deschide în viața-i ce-o să fie, 
E vârsta de aur a caracterului curat, îngeresc. 
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Copilăria-i șuvoiul de apă limpede, izvorând 
Din adâncurile ființei, cu un minunat zumzet 
Și la care aleargă omenirea să-și aline setea 
Idealurilor de dragoste, bunătate.. de zâmbet  
 
Copilăria-i o lume de miracole și de uimire 
A creației ieșite din întuneric către lumină, 

 

 
 

 
Și este nespus de nouă, proaspătă, de uluire. 

    Copilăria este regatul unde nimeni n-are vină. 
 
De simți că nu mai ești copil, ai murit de mult, 
Copilul este mâna cu care ne ținem de Eden. 
Când vede că poate greși, a și devenit adult, 
Iar când nu are dreptate, recunoaște demn. 
 
Îngerii și copiii sunt alduiți, încât să nu mintă, 
Obiectele casei copilăriei se prefac în icoane. 
Doamne ai creat omul, dar el căzu în ispită, 
Din îngeri ai făcut copii, Te slăvim Doamne! 

 

Minunata lume a copilăriei   

   Tot ce ne înconjoară de la primii paşi, devine 
tărâm de basm. Braţele mamei sunt aripi de înger, 
tata e împăratul cel puternic şi mărinimos, bunica este 
Sfânta Duminică, iar fraţii şi prietenii au inimi iubitoare 
şi ochi sinceri, lipsiţi de viclenie, aşa cum numai eroii 
poveştilor pot avea. 
  Bucuria şi nevinovăţia, frumuseţea şi veselia, 
toată gingăşia florilor de mai şi limpezimea cerului 
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senin le-a adunat Dumnezeu în sufletul şi în privirea 
unui copil. 

Dacă am reuşi să rămânem toată viaţa copii, 
faţa lumii ar fi alta, zâmbitoare, plină de mulţumire şi 
curăţie. Nu ar mai fi lacrimi, nedreptăţi sau războaie 
nemiloase. Cerul ar deveni un steag al păcii. Ar 
dispărea egoismul şi lăcomia, ura şi făţărnicia. 

Cele mai scumpe amintiri rămân amintirile 
copilăriei, când voioşia şi pacea domnesc în inimile 
tuturor. Voi încerca, la rândul meu, să păstrez 
neatinse valorile adunate, ca o comoară de preţ în 
inima mea, acum când mă pot bucura de acest dar 
care este copilăria. 

Din nefericire, cele mai frumoase poveşti au şi 
personaje negative, întruchipate în zmei şi balauri, 
care constat cu durere că pătrund uneori şi în 
realitate, încercând să ne fure aureola copilăriei. 
Niciun copil nu merită să sufere. De aceea, unul dintre 
visele mele este ca atunci când voi fi mare să lupt 
pentru drepturile copiilor năpăstuiţi de soartă, 
deoarece merită din plin o copilărie fericită! 
                                                        Damiana Ojog 
 
• Copilăria e o stare fără vârstă, ea ține de infinit, 
este singura felie care topește întregul univers 
înconjurător, vârsta în care nu spaimele de moarte îl 
macină pe om, ci spaimele de care se înfioară și 
gâzele, parte și ele din acest întreg fabulos numit 
natură. Copilăria este seismograful care anunță 
cutremurele intime de mai târziu; în funcție de ea, 
omul se comportă într-un anumit fel când e matur, și 
nu altfel. Petre Sălcudeanu 
• Cei mai mulți oameni nu se maturizează, ci doar 
cresc. Leo Rosten 
 
• Copilăria durează toată viață. Ea se întoarce mereu  
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pentru a însufleți secțiuni mari ale vieții de adult. 
Poeții ne vor ajuta să găsim copilăria vie din noi, 
această lume permanentă, durabilă, de neclin
tit. Gaston Bachelard 
 
• Îngerii și copiii nu știu să mintă. Girel Barbu

 
• Dorințele ce-și au originea în copilărie reprezintă 
forță motrice indispensabilă pentru formarea viselor
                                                         Sigmund Freud
 

 
ETERNA COPILĂRIE 

 

 
 
N-am  încetat  a mai fi copil, 
Cât  mai exist cu dorința de viață, 
Fata Morgana îmi dă simț fertil, 
Imagini de mister îmi râd în față. 
 
Copiii sunt ingenioși, înaripați, 
Și, de nu va mai fi cândva zăpadă, 
Vor inventa columna din Carpați, 
Vor inventa omul frumos din iarbă. 
 
Și dacă nici iarbă nu vor  găsi, 
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ții ne vor ajuta să găsim copilăria vie din noi, 

e neclin-

Girel Barbu 

și au originea în copilărie reprezintă 
indispensabilă pentru formarea viselor 

Sigmund Freud 
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Copiii vor clădi  om din pământ, 
Și, când pământul se va isprăvi, 
Omul va fi din piatră și cuvânt. 
 
Cândva, când totul se va termina, 
Și omul de cenușă va deveni umbră, 
Pe bolta cerului ea va determina, 
Pentru copii, „eternitatea” sumbră. 

 
 
 

    Copilăria este o adevărată artă, 
Oricare copil, din fașă este artist, 
Probema este ce și cum arată 
Când va fi mare, rău sau altruist (!?)  
 
Copilăria duce-a prunciei puritate 
Și tot ce-nseamnă nebunia tinereții, 
La doi pași de  maturele păcate, 
La trei pași de regretele bătrâneții. 
 
De-mi cert copiii și nu mă ascultă, 
Mai bine să-i conving cu vorbă bună, 
Cu un surâs să scap de trudă multă, 
Cu-o mângâiere, un sărut, o glumă. 
 
Azi școala nu mai e ce-a fost odată, 
Materii încâlcite sunt multe fără rost, 
Copilăria e astăzi tot mai  mutilată, 
S-a inventat chiar diploma de prost. 
 
Profesorii sunt derutați întruna, 
Nu-s motivați și sunt nedumeriți, 
Cum de la cârma școlii stă minciuna, 
De ce prin școală ies neisprăviți!? 
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Constat că al copilăriei sfânt abis 
Mi-a înghițit trecutul, viitorul 
Și, am ajuns ca singur, dinadins, 
Să mă privesc cu încetinitorul. 
 
O, Doamne dă-ne mintea de pe urmă,
Și fă așa să se păstreze vie, 
Cu tot ce ne-a rămas ne încunună, 

    Cu crezul purității – eterna copilărie! 
 

 
LECȚIA DE ADOLESCENȚĂ 

 

 
Ieșirea din copilărie aduce mari schimbări,
Cu modificări fiziologice și-i plină de tumult.
Adolescența aduce nebuloase, mirări, iritări, 
Ea este etapa de tranziție de la copil la adult.
 
Conflictele insolvabile cu adulții au loc morțiș, 
Obstinența, revolta, izolarea, vin de nesuportat,
Între adolescent și adult dezacordul este fățiș.
Oare pentru care din ei ajutoru-i mai important?
 
Adolescența-i marcată de probleme specifice,
Ea este etapa  configurării identității de sine,
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din copilărie aduce mari schimbări, 
i plină de tumult. 

ța aduce nebuloase, mirări, iritări,  
ție de la copil la adult. 

ții au loc morțiș,  
larea, vin de nesuportat, 

și adult dezacordul este fățiș. 
i mai important? 

i marcată de probleme specifice, 
ții de sine, 
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Cu modificări moral-spirituale, de vocație, fizice, 
Care-i tulbură adolescentului senzația de bine. 
 
Adolescentul devine mizantrop6, de-i dezamăgit, 
La vârsta adolescenței îi intră un lup în stomac, 
Drama, minciunile, frigiderul gol, netul dogit, 
Le ia drept inepții și le detestă dur, nu îi plac. 

 
 

 
Adaptarea este grea, ca un vertij al mirajului, 
Abia la sfârsitul adolescenței  se va ameliora 
Și va fi definită identitatea fizică a tânărului, 
Iar transformările hormonale nu se pot ignora. 
 
În adolescență se ia universul prea-n serios, 
Este singurul timp când se învață ceva. 
Ce se învață la tinerețe aceea va fi de folos, 
Că, dacă tinerețea ar ști, bătrânețea ar putea. 
 
Adolescența are  aceleași probleme mereu, 
Cum să se revolte și să se conformeze simultan, 
Sfidându-și părinții, chiar dacă-i vine cam greu,  
Sau să se conformeze, cu privirea-n tavan!? 
 
Dezvoltarea morală ajunge la autoacceptare, 
La luarea deciziilor pentru evitarea pedepselor 
Și luarea măsurilor pentru păstrarea prietenilor. 
Toate aste procese sunt umbre ale influențelor. 
 

Nu trebuie să suferi  pentru a deveni poet, 
Este de ajuns să treci  printr-o adolescență, 
Pașii îți joacă zglobii, ca într-un sfânt menuet, 

                                                           
6
 Persoană nesociabilă, neprietenoasă, ursuză 
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Imaginația adolescentului are  consistență.  
 

Se cer dezbateri pentru chemarea adevărată, 
De vine vreo răzgândire, nu-i vreo nenorocire, 
Familia, școala, societatea, din inima toată 
Să conștientizeze la tineri buna lor împlinire.  
 

Comunicarea, relaționarea  și consecvența 
Sunt căile principale de a ajunge adolescent, 

 

 

 
Educația (părinții, dascălii) să aibă competența 

    De a pune-n adolescent bunul comportament. 
 
Este foarte importantă și abordarea empatică, 
Și e benefic a ne pune în locul adolescentului, 
Spre a vedea ce face într-o situație critică. 
Aceasta e „regula de aur” din fața adultului. 

 
Nu râdeți de afectarea vreunui adolescent, 
El nu face decât să încerce o față după alta 
Pentru a-și descoperi o față cu al lui „accent”, 
Să nu se trezească, că-i sculptată cu dalta. 
 

Adolescența poate că este o cale naturală 
Pentru a ușura părinții când cuibul va fi gol, 
Și atunci se poate spera la atitudinea normală, 
Când prietenia și iubirea își vor intra în  rol. 
 

Părinți, căutați răspunsuri la întrebări „durere”, 
Petru copilul vostru ajuns pe-un plai de visare, 
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Că începe să se formeze, visând la cariere, 
Și se întreabă: „Ce voi fi când am să fiu mare?”! 
 
Tineri, ascultați de părinți, nu vă faceți că plouă, 
Ei vă iubesc cel mai mult și binele vi-l doresc, 
Mulțumiți lui Dumnezeu pentru ce v-a dat vouă, 
Mulțumiți părinților că vă iubesc și vă cresc! 
 

 
 

Adolescența e vârsta schimbărilor, a lucrurilor 
noi care apar în viața fiecăruia. E vârsta la care se 
creează granița între copilărie și maturitate. Sunt 
poate anii cei mai frumoși, sunt anii în care cei mai 
mulți sunt rebeli și greu reușesc să realizeze o punte 
de înțelegere cu familia. Se petrec schimbări pe toate 
planurile în viața oricărui adolescent și acestea își pun 
amprenta în comportament, în idei, în gânduri și 
idealuri. La vârsta asta, mulți fac lucruri pe care nu 
mai au curaj să le repete vreodată, e perioada în care 
ai impresia că totul se poate realiza, că nimic nu e 
imposibil. E vârsta greșelilor din care înveți pentru 
totdeauna, dar e și vârsta la care începi să vezi cu alți 
ochi tot ce te înconjoară. Cred că fiecare se gândește 
cu drag la anii adolescenței. 

Relaţiile părinţilor cu adolescenţii au particula-
rităţi ce le deosebesc de raporturile din copilărie. Dacă 
în copilărie, insul este integrat în actul satelitizării de 
familie, cu efecte benefice pentru creşterea şi 
dezvoltarea sa, adolescentul tinde să fie autonom de 
familie. Părinţii nu mai sunt modele, dimpotrivă, ei 
devin obiectul unor critici severe, ceea ce este natural, 
pentru că la această vârstă spiritul critic este 
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definitoriu, iar exersarea lui cu privire la conduita şi 
mentalitatea părinţilor ajută la formarea abilităţilor de 
interacţiune concomitent cu aspiraţia adolescentului 
către indivi-dualitate, uneori exacerbată. Între părinţi 
şi adolescenţi relaţiile pot fi tensionate, ajungând până 
la ruperea lor, situaţie generată de neînţelegerea
partea părinţilor a problemelor reale ale adolescentului 
şi de spiritul excesiv de autonomie al adolescentului. 
Părinţii, şi în general adulţii, caută să-l socializeze pe 
adolescent orientându-l spre ceea ce va face în viitor, 
spre viaţa de adult, acordând o importanţă redusă 
problemelor specifice vârstei lui.  

 

TINEREȚEA 

Tinerețea-i perioada între copilărie și maturitate,
Pentru ea inteligența e precum o bună facultate,
Și e ca o boală din care ne putem reveni cu to
Fiziologic, tinerețea întrupează floarea sănătă
 
Tinerețea oricui e un vis, frate bun cu alienația
Este fericită, că e capabilă să vadă frumusețea,

                                                           
7
 înstrăinare; turburarea minții. 
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Cine păstrează așa abilitate, greu îmbătrânește. 
Păcat, tânărul, ca și înțeleptul, cam puțin trăiește! 
 
Diavolul știe că tinerețea este  primăvara vieții, 
Lucrurile sunt noi și tinerii supuși vulnerabilității, 
Sunt prinși în jocuri lumești, cad ușor în păcate, 
Se-aruncă în valurile vieții fără a ști să înoate. 
 
Este nevoie de mult timp pentru a deveni tânăr, 
Tinerețea mi s-a dus, a trecut, de dorul ei sufăr, 
Cred că ea este singurul lucru care merită avut. 

    Bătrânețea va duce dorul trăirilor din ce au trecut. 
 

 
Tineri-s atât de nebuni încât pot schimba lumea, 
O nestăvilită pasiune este secretul ce-l pot avea. 
Există o fântână a tinereții, care se află în minte, 
În talente, în creativitate, cu Dumnezeu înainte! 
 
În tinerețe învățăm, odată cu vârsta înțelegem, 
Acumulăm din tinerețe, la bătrânețe le prețuim, 
Tinerii au nevoie de modele și nu de critici grele. 
Tinerilor să le fie îndrumate și corectate temele!  
 
Doza prea mare de educație strică, e ineficientă, 
Mai bine mai puțină dar să poarte în ea esență. 
Odată cu creșterea experienței, tinerețea apune, 
Dacă tinerețea ar ști, bătrânețea are ce să adune. 
 
Tinerii cred că inteligența înlocuiește experiența, 
Iar bătrânii, că experieța înlocuiește inteligența, 
Astea sunt erori pe care vârstele și le-au creat, 
A nu folosi junețea pentru mătorie e mare păcat. 
 
Tineri sau bătrâni de sunteți, în voi e copilăria, 
Ea nu nu dispare niciodată, vă însoțește mereu, 
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Sufletul așa aduce puterea credinței și armonia
Tineri voi, mândria lumii, nu uitați de Dumnezeu
 

 
• Tinereţea şi maturitatea nu sunt legate atât de ani, 
cât de sufletul omului. Dovada tinereţii e fapta. 
Mehedinţi 
• În tinereţe ai o mulţime de dorinţe; la bătrâneţe, o 
singură dorinţă: să mai fii tânăr o dată. George G
• Tinereţea este o perioadă minunată a vieţii. Ea ne 
slujeşte să acumulăm greşelile numite ulterior 
experienţă. George Bernard Shaw 
 

 

FILOSOFIA BĂTRÂNEȚII 
 

 
 
Bătrânețea începe toamna, cu melancolii,
Cu umbre care se lungesc, cu nouri vineții,
Cu reverii și doruri vagi de vechi melodii,
Cu iubirea nespusă pentru parcursul vieții.
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Nimeni nu crede că este atât de bătrân,  
Încât să nu spere la o nouă zi de trăire. 
La înțelepți măturia vine mai îtâi în gând 
Și, mai apoi, pătrunde-n trup a-mbătrânire. 
 
Bătrânețea are multe lucruri disgrațioase, 
Nu-i trebuie adăugată și rușinea viciului, 
Se  pierde unul dintre drepturile prețioase, 
Acela de-a fi supus judecății semenului. 

 

 
 
Constatăm că cei care-au ajuns la bătrânețe, 
În tinerețea lor au muncit și s-au ostenit, 
Cel bonom va fi ferit de a bătrâneții  tristețe, 
Iar  cel posac încă din tinerețe va fi chinuit. 
 
Tinerii au aspirații pe care nu le pot împlini, 
Bătrânii au regrete față de ce puteau face, 
Indiferent de cât de bătrân ai putea deveni, 
Privirea spre viitor este ca un vârf de lance. 
 
Secretul tinereții veșnice stă-n a trăi onest, 
De a mânca încet și de a minți despre vârstă. 
Am fost învățat ca pe bătrâni să îi respect, 
Am devenit cam bătrân, vai ce soartă tristă!  
 
Nu te oprești din a râde că ai îmbătrânit, 
Îmbătrânești fiindcă te-ai oprit din a râde. 
Doar dacă-n mod corespunzător ai trăit, 
Bătrânețea e înțeleaptă, altfel îți va fi gâde. 
 
Înainte de a contrazice un bătrân, vreodată, 
Încearcă măcar să-l pricepi cum gândește, 
Nu poți pricepe toată frumusețea adevărată 
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Din om, decât privindu-l cum îmbătrânește.
 
Știm că inteligența nu vine odată cu vârsta,
Nu vine nici altceva bun, numai ridurile vin,
Cu farduri și rimeluri nu-ți vei ocoli soarta,
Trăiește viața cumpătat și crezi în Cel Divin!

 

 
• "Nimeni nu îmbătrânește prin simpla acumulare a 
unui număr de ani. Devenim bătrâni prin părăsirea 
idealurilor noastre. Anii pot rida pielea, dar renun
la entuziasm ne ridează sufletul." Samuel Ullman

                 
AMINTIREA 

 

 
 
Amintirea este revenirea, unui lucru în minte,
Sau a unor fapte care s-au petrecut în trecut,
Imagini păstrate în memorie, multe dorite, 
Obiect suvenir care amintește de cineva iubit
 
Când deliciile vieţii au riduri, devin amintiri,
Care se strâng pentru insomniile bătrâneții.
Amintirile vin și din clipele unor mari iubiri,
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Apar și dispar din vis și de pe retina inimii. 
 
Amintirile și tăcerile ne adâncesc în cuvânt, 
Și el ne cerne gingășie și speranță pe lume. 
Unele visuri ne vin din viitor, nu din trecut, 
Sunt icoane de visuri ale timpului care vine. 
 
Amintirile-s coji aromate ale banalelor fapte, 
Cele care-s frumoase sunt bijuterii pierdute, 
 

 
 

 
Candele, care, cu vremea, se sting în noapte. 
Amintirea este muzica  din vremuri trecute. 
 
Nimic nu-i mai grăitor și mai tiranic pe lume, 
Ca amintirea lucrului care ar fi trebuit făcut. 
Amintirea suferințelor tale păstreaz-o bine, 
E comoara pe care ai plătit-o cu greu, însutit! 
 
În fața amintirilor suntem egali și  cu zeii, 
Ele nu-s în puterea lor și nici a destinului, 
Cu unele amintiri Eminescu a divinizat teii, 
Iar Creangă s-a folosit de sprijinul basmului. 
 
Amintirea este adevărul lumii care ne arată 
Că lumea reală nu avea trecutul încremenit, 
Ci, către viitorul oportunităților se deșartă, 
Revelația sinelui constă în ce este de amintit.  
 
Amintirea este unicul adevăr al visului vieții, 
E sensul tuturor sensurilor existenței aflate, 
Ea este esența romantismului și al pasiunii, 
E oceanul ale cărui valuri produc eternitate. 
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În amintire se regăsește imaginea Domnului,
Reflectată în oglinda cunoașterii și a creației,
E cuvântul lui Dumnezeu în folosul omului.
Doamne, dă-ne amintirile folositoare nației! 

 
 

• Ce poate fi mai măreţ pe lumea asta decât să 
întrezăreşti marele adevăr al amintirii? Sorin Cerin

 
• Ne vom regăsi străinul din noi doar atunci când 

vom înţelege pe deplin amintirea. Sorin Cerin
 

CAPITOLUL III 
TRĂSĂTURI UMANE

 
 

CARACTERUL 
 

 
Caracterul este la temelia demnității personale,
Dacă omul va îmbina fericirile altora cu ale sale.
Hotărîrea, dreptatea, exemplul și sinceritatea,
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Alcătuiesc caracterul și-i dau omului identitatea. 
 
Caracteru-i ca un arbore, reputația-i ca o umbră, 
Arborele e lucru real, reputația poate fi sumbră, 
Măsura caracterului nu se vede-n clipe de confort, 
Schimbările și controversele îi aduc mare aport. 
 
Măsura nu este dată de câte știm să executăm, 
Ci, cum ne comportăm de nu știm ce să lucrăm. 
 

 
     

De vrei să testezi caracterul unui om, dă-i putere, 
Oamenii rezistă nenorocirilor dar mulți au cădere! 

 
Nu judecați oamenii după cei cu care se adună, 
Uitați că Iuda avea amici iresponsabili, nu glumă! 
Fierbem la temperaturi diferite, așa ne este dat, 
O minte strălucită aduce avere, omul este bogat.  
 
Podoaba vieții e talentul, cununa lui e caracterul, 
Mult mai important este caracterul decât talentul, 
El se formează în generații și se transmite genetic, 
Dacă-i înțelepciune el poate mult, dar invers, nimic.  
 
Caracterul nobil, un drept spiritual, natură veselă 
Și un corp sănătos, ne sunt bunurile de mare fală, 
Ele sunt cele mai de preț bunuri ale vieții noastre, 
Iar puterea caracterului se regăsește în dragoste. 
 
Caracterul nu e un dar, e suma de deprinderi tari 
Dobândită prin experiențe de viață și eforturi mari. 
Decât un caracter de bronz, pe cel de aur îl prefer, 
Căci este un metal mai nobil, aurind orice reper. 
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Caracterul este alcătuit, firește, din minte și suflet,
Depinde de educație și poate să devină „complet‟,
Omul de caracter este respectuos, e atent și umil,
Un om măreț întotdeauna va dori să se arate gentil
 
Caracterul nu se creează cu ateism, ci prin credin
El se poate dezvolta doar prin încercare și suferință,
Marile caractere sunt întemeiate pe opinii evidente,
Doamne, dă-ne nouă caractere cinstite - pertinente!

 

 
 

 
TĂCEREA 

 

 
Tăcerea adâncă este flozofia sufletelor alese,
Ea este mai melodioasă decât muzica dance,
Darul vorbirii este  nimic, față de arta tăcerii.
Glasurile ei de înțelepciune să le dăm audierii!
 
Cine nu știe să tacă nu va ști nici să vorbească
Tăcerea e glasul înțelepciunii, se cere ascultată,
Ea intră cu nouă părți din zece în înțelepciune,
Unii tac din înțelepciune alții doar din „goliciune‟
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