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E greu de crezut că un copil ca 
mine am văzut totul prin muzica 
versurilor. Lumea mea, cea din 
spatele genelor, am închinat-o 
geniului lui Mihai Eminescu, 
pădurilor, lacului şi stelelor. 

Prima oară nu ştiam ce fac şi nici 
nu ştiam ce urmează să apară din 
multitudinea dârelor de culoare ce 
rămâneau în trecerea pensulei pe 
cartonul aşezat pe o masă în grădină. 



 8 

Şi a ieşit Bica mea. Apoi am vrut să-
mi închipui ceva frumos, ca de basm, 
care să ilustreze cuvintele jocului 
numit de mine - rime. Şi au început 
poeziile să se scrie singure. Culorile 
le-au ascultat, dând la rândul lor 
naştere la alte rime.  

Poemele le-am aşezat într-o carte. 
Şi mi-am văzut colegii interesaţi să 
mă citească. Acelaşi lucru l-am 
repetat după încă un an. Dar atunci 
am vrut să ilustrez cartea. Îngerul 
meu a fost o parte din mine, o parte 
a gândurilor mele pe care le-am 
dăruit tuturor copiilor.  La mine 
armonia culorilor şi a cuvintelor nu 
pot exista una fără cealaltă şi ele 
împlinesc jocul meu de copil. Am 
învăţat să aşez paginile pictate ale 
unei expoziţii şi ele s-au repetat din 
nou ca un vis în volumul Inima 
îngerului. 
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Am ştiut întotdeauna că e îngerul 
meu... Pasiunea mea pentru pictură a 
fost de fapt folosirea formelor şi 
culorilor pentru a reda acelaşi lucru 
ca şi versurile. Dar totul era lumină. 
De aceea picturile le consider 
Poemele luminii. 

De aceea cred că pentru pasiunea 
mea trebuie să mulţumesc îngerilor 
de pe pământ, părinţilor şi bunicilor 
mei, profesorilor, celor care au crezut 
în mine, m-au publicat în reviste cu 
versuri şi mi-au reprodus picturile. 
Copil fiind, ei m-au privit ca pe un 
creator de frumos. Dar mai am mult 
de învăţat ca să pot picta aşa cum văd 
cu ochiul minţii.  
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Rugă de seară 

 

"Înger, îngeraşul meu, 
ce mi te-a dat Dumnezeu," 
 
dacă mâna mi-ai condus 
să scriu versuri lui Isus, 
să pictez prin ochii tăi 
oamenii, şi buni şi răi. 
 
De-ai fi tu ori Michael, 
Gabriel sau Rafael, 
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eu te simt şi-n tine cred 
curcubeu cu tine leg, 
aurore şi tornade 
piramide şi palate. 
 
M-am rugat când eram mică 
să am câine şi pisică; 
iar acum am crescut mare – 
aripi eu am la picioare 
şi în curte un alun, 
nuieluşei lui să-i spun 
lumea-n pace s-o cuprindă, 
lumânările s-aprindă, 
să răzbesc când va fi greu, 
înger, îngeraşul meu... 
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Drumul Cosimei spre 
Muntele Buburuzelor 

 

Dădea din picioruşe şi nu ştia dacă 
merge, înoată sau zboară. Era aşa de 
mică şi se rătăcise la marginea unui 
fluviu plin de bulbuci şi care scotea 
un zgomot asurzitor când curgea 
printre stânci, la vale, spre ocean. 
Dar spatele n-o durea pe Cosima, 
frumoasa fiică a Zânei Coranda ce 
locuia pe Muntele Buburuzelor. O 
boare uşoară care ei i se păruse 
furtună o întorsese apoi şi minune: 
începu să meargă, încet-încet, 
nesigur printre tulpinile groase ale 
pădurii de iarbă. Ştia că trebuie să 
ajungă alături de surorile şi fraţii ei. 
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Dar nu cunoştea drumul. Şi nimeni 
nu i-l putea arăta fiind cea mai mare 
taină păstrată de ani şi ani în lumea 
gâzelor. De trecut dincolo de fluviu 
nu se putea decât dacă curcubeul s-ar 
fi răsturnat pentru ea între maluri. 
Dar curcubeul nu mai răsărise de 
mult pe acel tărâm. Şi aşa se 
îndepărtă de pârâiaşul pe care-l 
credea fluviu şi de balta din poiană 
pe care o considera ocean. Cu greu îşi 
făcea drum prin zona aceea însorită 
de pădure şi grea era încercarea ei de 
a ajunge la liman.  

Atunci s-a mai petrecut un miracol. 
Elana, o fetiţă venită cu părinţii la 
iarbă verde o găsi pe plăpânda şi 
neajutorata buburuză. O luă în palmă 
şi începu să-i cânte. Mama ei nu 
avusese timp să-i povestească despre 
destinul lor secret şi de faptul că 
mânate de forţele necunoscute, ştiau 



 14 

să îndrume paşii oamenilor spre a-şi 
cunoaşte soarta. Elana cânta şi 
aripile ei se scuturau de pământ 
singure şi tremurau atât de tare încât 
fetiţa s-a speriat. I-a dat drumul din 
mână şi...  

Zbura. 

Acum simţea că de fapt nu înota, 
nu mergea, ci zbura. A pornit peste 
prăpastie, peste pădurea ei într-un 
univers plin de stele cu petale şi 
multe culori, pe unele Elana 
culegându-le în buchet pentru mama 
ei. Dar unde era mama Cosimei ? 

În spatele izvorului unde se trezise 
dimineaţă era o movilă plină de 
buburuze mai mari şi mai mici. Era 
Împărăţia Zânei Coranda, mama ei. 
Zborul s-a sfârşit în ziua aceea pe 
muntele de pe care căzuse pentru a-şi 
începe viaţa. 
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Ursul polar 
de Cezar Petrescu în viziunea lui Elleny 

Pendefunda 

 

(…) Şi atunci, Fram gemea prin 
somn, aşa cum scâncise odată, smuls 
de la bârlogul mamei ucise. 

Fram, ursul polar, tânjea după 
gheţurile copilăriei. De fapt nu uitase 
niciodată întinderile mari de gheaţă, 
apa rece a oceanului plină de insule 
plutitoare pe care, după ce înota cu 
ceilalţi pui, se urca să privească de la 
înălţime nesfârşitele depărtări. Îi era 
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greu printre străini, deşi se obişnuise 
cu oamenii la circ.  

Într-o seară, juca în arena circului 
Sidoli din Iaşi şi o fetiţă brunetă cu 
părul lung şi ondulat şi cu ochii de 
cleştar, din lumea bună, care asista la 
reprezentaţie i-a strigat că vrea să se 
joace cu el. Fram a privit-o în ochi şi 
a înţeles pe dată că fetiţa avea în ea 
ceva magic. După ce intrase în cuşcă 
au început să vină copii de mână cu 
părinţii lor ca să viziteze animalele. 
Fetiţa brunetă a întins mâna printre 
gratii şi l-a mângâiat pe ursul polar. 
Fram a simţit dragostea atingerii şi a 
lins degetele fetiţei. Ea s-a apropiat 
de capul său şi i-a şoptit că ar putea, 
dacă el o va urma, să-l scape şi să 
plece împreună la Polul Nord, aşa 
cum plecase Apollodor şi vor pleca în 
secolul următor  pinguinii din 
Madagascar.  
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Putea, oare, fi adevărată invitaţia 
fetiţei? Era ea în stare să-l ia de la 
circ şi să-l ducă la bârlogul în care o 
lăsase pe mama ucisă de gloanţele 
vânătorilor? Sau era doar un vis?  

Peste noapte, vântul de primăvară 
scârţâia obloanele vechi ale clădirii şi 
câinii lătrau în Piaţa Unirii. O clanţă 
s-a auzit încet şi uşa uriaşă de lemn 
din spate s-a deschis. Doi bărbaţi au 
deschis cuşca şi din umbra lor s-a 
auzit glasul fetiţei: 

- Dacă vrei să vii cu mine, acum e 
momentul. Te voi ajuta să vezi din 
nou întinderile de zăpadă, apa 
nesfârşită, verzuie, cu sloiuri 
plutitoare şi să ajungi la bârlogul tău 
unde îl vei întâlni pe ursul alb care 
tot îţi face semne şi te cheamă când 
dormi. 

- Lasă-l, fetiţă, i se adresă unul 
dintre bărbaţi. El a şi uitat cine este, 
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iar visele nu au cum să-i spună că ar 
fi devenit regele Ţinutului 
Gheţurilor. 

A ieşit singur din cuşcă. A atins 
mâna fetiţei şi prin întuneric i-a 
căutat ochii ca să-i zărească privirea 
magică. Ea era acolo. Zâmbea şi 
blândeţea gândurilor ei îl fermecau. 
Avea încredere în această fetiţă cu 
părul lung şi ondulat şi cu ochii de 
cleştar.  

Au pornit pe străzile aproape pustii 
şi o boare de primăvară, dansând în 
faţa lor, îi gâdila nările. Au mers aşa 
o vreme, până au ieşit din oraş şi au 
intrat în pădure. Într-o poiană se 
găsea un conac cu multe coloane la 
intrare şi de departe se auzea o voce 
întrebând: 

- Haide! Nu vii cu noi, Fram? 
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Inorogul 

 

Dicţionarul defineşte unicornul ca 
"un animal mitic descris ca avand 
corpul şi capul unui cal, picioarele 
din spate ale unui cerb, coada unui 
leu, cu un corn în mijlocul frunţii".   
      Citesc mai departe într-altă carte 
că Inorogul este un animal fantastic, 
întâlnit în mitologie sub următoarele 
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denumiri: Ekasringa, Kirtnasari, 
Cartazon, Kirin, Wahid şi Karn, Abou 
Quarn, Kartkdann, etc. Se vede faptul 
că un mare număr din cuvintele care 
denumesc inorogul au aceeaşi 
rădăcină krn. Aceasta serie de 
consoane este expresia cea mai înaltă 
a luminii, fiind legată de numele 
Kronos - Părintele Timpului şi al 
Epocii de Aur şi Apollon Karneiros - 
splendida strălucire a soarelui. 
Kronos sau Saturn corespunde celei 
mai înalte sfere planetare, celui de-al 
şaptelea cer din tradiţia indiană. 

În Asia, el este numit „animalul de 
zăpadă” şi ia forma unei capre de 
angora cu un singur corn. Chinezii 
credeau ca acest animal avea corpul 
unei căprioare, copitele unui cal şi 
coada unui bou, numindu-l "k'i-lin". 
Pentru ei, unicornul reprezenta 
înţelepciunea. De-a lungul timpului, 
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însă, apariţia unicornului a 
reprezentat un fel de avertisment 
pentru oameni. Un grup de luptători 
ai lui Gingis Han au  văzut un inorog, 
ceea ce a însemnat un semnal pentru 
oprirea razboiului. Şi s-au oprit 
pentru totdeauna. 

Aşa citeam în seara aceea la lampa 
de pe noptieră. Fereastra mă atrăgea 
irezistibil. O voce ca un clinchet 
armonios de clopoţei se auzise afară. 
Nu-mi puteam crede ochilor. Am 
alergat la carte, răsfoind-o şi 
comparând imaginile. Nu, nimic nu 
era real.  

Câtă blândeţe era în vocea aceea 
care chema. Călca uşor, parcă plutind 
să nu atingă florile din grădină. 
Privirea sa era îndreptată spre o 
lumină din faţa sa. Câtă putere 
simţeam în trupul acelui singuratic! 
Ca pentru mongoli, simţeam că e un 
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semn bun. După cum citisem, faptul 
că nu a mai fost văzut de secole 
înseamnă ca trăim într-o epocă 
necurată şi Unicornul urma să apară 
din nou la momentul potrivit, când 
bunătatea va domni iarăşi. Oamenii 
credeau că unul dintre primii inorogi 
ar fi arătat împăratului Fu His 
secretele limbii scrise. De ce era 
acum un astfel de animal în grădina 
mea? 

Cui îi vorbea? Cu cine stătea acum 
de vorbă minunata licornă? Când 
Dumnezeu a dat nume animalelor, în 
fruntea tuturor perechilor de animale 
se afla un inorog… Era în grădina 
mea, aşa cum în Biblia mea  ilustrată, 
acest animal misterios apare între 
Adam şi Eva, iar cornul sau este 
indreptat către arborele binelui şi 
răului. Se spune ca inorogul îşi 
datorează forţa miraculoasă unei 
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călătorii pe care o face o dată pe an 
spre grădina apelor paradisului, unde 
consumă plante magice, dătătoare de 
viaţă. Şi dacă eu nu văd acum 
grădina din spatele casei mele ci pe 
cea din rai? Pe timpul Potopului el a 
fost cel care a salvat Arca, legând-o şi 
trăgând-o cu cornul său imens, 
salvând omenirea, animalele şi 
plantele de la o distrugere totală.    
M-am uitat mai atentă: afară nu 
ploua, dar aerul era proaspăt ca după 
cea mai puternică rupere de nori.  
      Corpul lui era alb, capul de un 
roşu-închis, iar ochii albastru-
întunecat. Cornul din mijlocul frunţii 
părea imaculat de alb la bază, partea 
de sus ascuţită şi stacojie, iar 
porţiunea de mijloc neagră. Mi-am 
amintit că cei care beau din aceste 
coarne, transformate în pahare, nu se 
vor îmbolnăvi. Am ieşit din casă 
ştiind că există o singură cale de a-l 
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atinge, nu prin vânătoare ci, aşa cum 
văzusem la Paris pe un uriaş goblen, 
îmbrăţişându-l şi dorindu-i să se 
culce în poala mea.  

Am înţepenit văzându-i măreţia şi 
ştiam că e invizibil pentru oricine 
altcineva. Eu îl vedeam datorită 
puterilor miraculoase ale îngerului 
meu cu care se întâlnise. Curtea 
dispăruse ca prin farmec în 
întunericul nopţii. Iar ei luminau 
luându-se la întrecere cu luna şi 
stelele.  
      L-am mângâiat sau doar mi s-a 
părut că-l ating, i-am prins uşor în 
mâini cornul, acea săgeată a 
dreptăţii, raza soarelui ascunsă în 
fulgerele zeilor din Olimp, sabia lui 
Dumnezeu.  

Am citit prea multe romane despre 
licorne. Unele basme vorbesc despre 
grupuri de inorogi care aleargă 
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împreună şi se adapă din râurile 
învolburate ale pădurilor. Altele 
povestesc cum inorogii se nasc din 
valurile mării şi ies adesea să alerge 
şi să se joace pe plaja însorită. În alte 
legende, unicornul apare din mijlocul 
nisipurilor deşertului şi se apropie 
doar de copiii singuri, adoarme o 
vreme lângă ei şi apoi dispare din 
nou. 

- Intră şi te culcă, Elleny! 
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Scrisoare 

Dragi bunici, 

Chiar de când am plecat de la voi, din 
bătătura casei din Ştirbăţ, am ştiut că 
urmează un an greu pentru mine, 
clasa a V-a. Şi aşa a şi fost. Am avut 
câte un profesor diferit pentru fiecare 
materie şi am învăţat o grămadă de 
lucruri noi (poate prea multe). Am 
vrut să fac ceea ce îmi place, să citesc, 
să scriu, să pictez şi... să mă plimb. 
De citit am citit numai ce a fost 
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obligatoriu ca lectură şi lecţiile. Am 
scris, am publicat versuri şi încă o 
carte. Mă mândresc cu asta. Dar am 
şi regizat o schiţă de Caragiale, 
jucând împreună cu câţiva colegi.   
M-am simţit bine. Dar, faţă de alţi 
foşti colegi, am avut ore în plus de 
arte plastice. Greu! Am făcut teme la 
desen, pictură, tehnologie şi istoria 
artei. Mie mi-e mai bine când pictez 
ce vreau nu o temă dată. Dar v-am 
ascultat şi am făcut faţă. Acum când 
mă pregătesc să închei anul mă 
gândesc la plăcerea mea de a mă 
plimba şi de a vă vedea din nou 

Cu drag, 

Ileana 
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Început de toamnă 

 

Era ultima zi din vacanţa de vară. 
Afară era cald, iar frunzele copacilor 
erau galbene precum aurul, roşii 
precum soarele la apus şi foarte 
puţine rămăseseră verzi asemenea 
apelor mării în amurg.  

Trecuseră câteva zile, m-am uitat 
pe geam şi am observat pe iarbă un 
covor multicolor de frunze. La prânz  
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a venit bunicul, m-a luat în debara, 
mi-a dat o greblă în mână şi a spus:  

- Hai la treabă, nepoţica mea!  

Am fost bucuroasă că bunicul mi-a 
cerut ajutorul. Împreună am făcut 
mai multe grămezi de frunze şi la 
urmă le-am adunat într-una mai 
mare în care, spre disperarea 
bunicului, la un moment dat, m-am 
aruncat în ea. Atunci, s-a întâmplat 
ceva. M-am dus. M-am dus într-un 
adânc fără capăt. Cădeam şi stăteam, 
pluteam şi urcam. M-am uitat înspre 
cer. Mici volburi albe alunecau, 
apropiindu-se de mine... Ce bine-mi 
era ! 

Nu ştiam când începe şcoala, 
pentru că vacanţa se prelungise cu o 
săptămână, dar mama mi-a spus că 
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mai am două zile. Mi-am zis în gând: 
să fi visat că am aripi în mii de culori 
din frunze, că bunicul fusese în 
grădina mea? 

Mă-ntorsesem, deci, înaintea 
ultimei zile din vacanţa de vară. Şi nu 
mai visez. Mă întorc în curte şi încep 
să greblez. Fac grămezile unui nou 
zbor. 
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Sfârşit de toamnă 

 

În dimineaţa aceea rece de toamnă 
norii plângeau peste streşini lacrimi 
mari de ploaie. Am luat-o pe Miţi în 
braţe şi ea râdea de bucurie torcând, 
în timp ce pe sub mustăţi îmi spunea 
alene ce prost e Azor că nu se 
adăposteşte şi tot se burzuluieşte la 
păsărelele ce-şi şoptesc taina 
fărâmiturilor de lângă fântână. 
Frunzele palide se întristaseră şi 
cădeau de-a valma păcălite de vântul 
mincinos şi perfid care le atrăgea în 
jocul lui şi fricoase, crengile le 
dădeau drumul una câte una. 
Simţeam copacii goi şi supăraţi. O 
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adiere din ce în ce mai puternică 
apleca florile rămase singure şi 
pustiite. Îmi venea şi acum să mă 
arunc în grămezile de frunze sub care 
iarba  mâhnită se sufoca acoperită de 
covorul multicolor. Şi totuşi abia 
aşteptam steluţele vesele de nea să 
înceapă să danseze când iarna cântă 
pentru Crăciun !   

Era o zi în care refuzam să visez. 
Mă strecuram între două anotimpuri 
şi ştiam că doar în casă e cald şi bine. 
Dar în dimineaţa aceea a început să 
ningă. Am acoperit-o cu aripile mele 
pe Miţi. Acum era iarnă. Dar ce 
frumoasă fusese toamna. Am 
urmărit-o cât de mult s-a luptat să 
rămână ! Poate reuşeşte anu΄ viitor… 
Poate.  

A fost foarte frumoasă toamna, 
chiar dacă natura şi visele au suferit 
atât de mult. 
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O faptă bună 
Iertaţi pe cei ce vă lovesc 

Iubiţi pe cei ce-n contra voastră  
Cu vrăjmăşie se pornesc... 

 

 

Era în Săptămâna Sfântă a 
Patimilor lui Isus Cristos. Am fost 
invitată la un coleg să ne facem 
împreună lecţiile şi apoi, dacă mai 
aveam timp, să ne jucăm. Mama lui 
ne pregătise nişte turte delicioase 
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coapte pe plită, iar deasupra ne 
aşezase cîteva boabe de dulceaţă de 
vişine. Timpul era minunat şi de 
aceea am muncit repede să terminăm 
ceea ce aveam de rezolvat. Ochii ne 
cam zburau pe geam la cei câţiva 
băieţi care jucau fotbal în faţa casei, 
pe stradă. Vremea trecuse repede, 
dar tot ne mai rămăsese ceva pentru 
a alerga să jucăm mingea şi noi până 
la înserare când mama urma să vină 
să mă ia acasă. 

La început ne-am jucat frumos şi 
mingea sălta cuminte între noi. Din 
când în când un băiat mai cu moţ - să 
recunosc avea chiar o creastă dată cu 
gel în mijlocul capului – râdea de 
mine că sunt fată şi nu ştiu să lovesc 
mingea cum trebuie. Dar nimeni nu-i 
dădea atenţie şi jocul a continuat 
corect. Era acolo şi un băiat mai 
mare, care chiar îmi vorbea frumos şi 
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îmi arunca mingea mai mult decât 
celorlalţi. Mă simţeam bine până 
când cocoşul (cel cu creasta şi 
îmbrăcat cu haine mai deosebite, de 
firmă – se lăuda el) a oprit mingea şi 
a tras apoi cu piciorul în direcţia mea 
de la câţiva metri. N-am mai văzut 
nimic. Eram pe jos şi braţul mă 
durea îngrozitor. Nu ştiu când am 
căzut, da΄ ştiu că mă durea încât nu 
puteam mişca nimic de durere. Iar el 
râdea. Se ţinea de burtă de atâta râs. 
Nu i-am putut spune nimic. Nu mai 
aveam nici glas. Plângeam. N-aş fi 
vrut să plâng pentru că el râdea. Dar 
mă durea tare. Băiatul mai mare a 
venit, mi-a luat mâna şi a    
mângâiat-o, a frecat-o uşor. Dar era 
amorţită. Şi nici ce-mi spunea el nu 
mai auzeam. Au lăsat mingea 
deoparte. Nimeni nu s-a mai atins de 
ea. Ne-am aşezat pe o bancă. 
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- Dacă voi nu vă mai jucaţi, eu am 
să mă plimb cu bicicleta, a spus 
cocoşul cu creasta şatenă şi mândru 
că avea o frumuseţe de bicicletă s-a 
suit pe ea şi a plecat la plimbare. 

- Du-te, i-a spus colegul meu, 
rămânând şi el cu mine. Te mai 
doare, m-a întrebat el. Mă duc să-ţi 
mai aduc o turtă... şi a fugit în casă. 

Atunci am auzit un strigăt, un 
urlet din josul străzii. Am fugit cu 
toţii şi l-am văzut pe cocoşel ghemuit 
pe jos, scâncind şi o maşină 
depărtându-se cu viteză. M-am 
apropiat. Acum nu mai era 
îngâmfatul. Era un biet copil murdar 
şi plin de sânge la genunchi şi coate. 
Am vrut să râd: creasta era strivită şi 
plină de noroiul din balta lângă locul 
unde era el. Dar n-am putut. 

- Te doare ceva? l-am întrebat. 
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- Mă ustură mâinile şi picioarele, 
mă doare spatele... a spus el abia 
şoptit. Eu am fost de vină. Nu l-am 
văzut când am coborât şi m-am 
speriat când a apărut în faţa mea. Am 
luat-o la dreapta şi am nimerit în 
balta de lângă bordură. 

Ştiam de la mama că trebuie 
spălate zgârâieturile şi date cu spirt. 
L-am aşezat pe banca pe care 
stătusem noi mai înainte. Colegul 
meu  mi-a adus un prosop ud şi un 
tampon cu spirt. Pe mine nu mă mai 
durea nimic. Am avut grijă, aşa cum 
ne rugase să nu afle tatăl lui pentru 
că l-ar fi bătut.  

Vorbea acum frumos şi nu ştia cum 
să mulţumească. Mi-a dat un pix cu 
flori pe care-l avea în gentuţa de la 
bicicletă şi m-a rugat să-l iert că a 
fost rău când ne jucasem cu mingea. 
Îl iertasem demult, chiar dacă eram 
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fată şi nu putuse să mă sufere pentru 
că vorbeam frumos, nu ca el. Am 
spus atunci şi o rugăciune Fecioarei 
Maria şi lui Isus Cristos pentru că 
scăpase doar cu atât. Era în 
Săptămâna Sfântă şi sufletul meu se 
simţea curat.  
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Întâlnire sub vânt 

 

Trecusem podul care lega insula 
de ţărmul plin de vile şi hoteluri 
luxoase. 

Printre ruinele vechii cetăţi 
vântul bătea cu putere. Cu toate că 
valurile înalte şi puternice loveau 
pietrele de sute de ani, interiorul mi 
se părea primitor. M-am plimbat pe 
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treptele unui templu, Paşii mei erau 
un ecou al trecerii prinţeselor şi 
domniţelor care au trăit pe acolo. În 
depărtare am zărit o corabie care se 
apropia cu pânzele întinse de cetate. 

Atunci am simţit în mine aceeaşi 
vrajă care m-a încercat de multe ori. 
Era marea mea întâlnire cu îngerul. 
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Stupina 

 

Soarele străpungea cu focul lui 
mugurii cruzi ai copacilor. Printre 
frunzuliţe râdeau bobocii de floare ai 
mărului, iar eu atrasă de un zumzet 
abia auzit m-am strecurat  în spatele 
casei bunicilor. 

- Bună dimineaţa, zână bună, îmi 
şoptea un glas dinspre lumina zecilor 
de stupi din grădină. Era o picătură 
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de soare căzută în zori de zi. Eu sunt 
cea care ţi-a picurat pe buze în somn 
versurile pe care le scrii... 

M-am aşezat pe o buturugă, 
învierea cerului era acum prin mii de 
aripi şi în sufletul meu. Am întrebat: 

- Nu eşti tu regina albinelor care     
i-ai dăruit o aripă lui Harap Alb 
pentru a-l salva la nevoie? Nu eşti 
regina hărniciei, a supunerii şi a 
înţelepciunii ?, 

- Nu, zână bună, tu eşti aceea. Tu 
eşti stăpâna tuturor albinelor din 
stupină. Bine-ai venit! 

Şi-abia atunci am văzut că am aripi 
şi că pot să zbor. Eu eram miracolul 
primăverii, abia ivită din Duhul Sfânt 
a cărui aură solară dăruieşte suflet 
întregii lumi. Iar mierea e tinereţe 
fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte. 
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Basmele bunicii 

 

Ziua începuse bine, eram fericit 
că a venit bunica. În acele vremuri 
împăratul a trebuit să plece la război 
şi l-a luat şi pe fiul său, pentru a 
deprinde meşteşugul războiului. Apoi 
am adormit. Dar în luptă fiul 
împăratului a fost rănit, iar mama sa 
a încercat cu disperare să-l vindece. 
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În grădina palatului era însă o 
grămadă de lucruri adunate de-a 
lungul timpului. Printre ele exista şi 
o presupusă cuşcă ce ar fi folosit la 
adăpostirea unui lup, lupul care 
fusese emblema zeului din povestea 
pe care doar bunica o ştie şi mi-o 
aminteşte de fiecare dată când ia 
trenul şi poposeşte în urbea noastră. 
Ziua începuse bine şi de această dată. 
În cuşca din grădină rămăsese un 
smoc de păr pe care dacă vraciul l-ar 
aprinde feciorul cel tânăr şi frumos al 
împăratului ar inspira fumul plin de 
mistere şi s-ar vindeca. Eram fericit 
că venise bunica pentru că tânărul 
vindecat a făcut o nuntă minunată 
căsătorindu-se cu aleasa inimii, fiica 
lupului şi preoteasa zeului care ştia 
taina smocului de păr şi farmecele 
bunicii care mă adoarme mereu cu 
basme frumoase.  
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Întâmplare cu animale 

 

      Licorna este un animal fantastic, 
în general o fiinţă singuratică, deşi 
unele basme vorbesc despre grupuri 
de licorne care aleargă împreună şi 
se adapă din râurile învolburate ale 
pădurilor. Într-o dimineaţă,   
aflându-mă la bunica, am auzit în 
curte larmă mare. Găinile erau 
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ascunse în cuibar, pe sub scânduri, în 
paie. Raţele măcăiau strecurându-se 
pe sub gard înspre gârlă, vaca mugea 
şi chiar căţelul care lătrase până 
răguşise stătea împietrit. În faţa mea 
stătea o licornă albă, maiestuoasă, cu 
o coamă uriaşă şi privire blândă. M-
am aşezat  pe un scăunel mic, cu trei 
picioare, pe care mi-l meşterise 
bunicu. Am întins mâna şi uriaşul 
animal s-a aşezat, lăsându-şi capul în 
poala mea. Zarva din curte nu 
încetase şi animalele şi păsările de la 
vecini contribuiau la corul îngrozit 
din mica fermă a bunicilor. Am 
început să-i mângâi cornul uriaş ce 
părea de aur, simţind furnicături ce 
treceau prin tot corpul. Nu mai ştiu 
nimic. Am adormit sau în cele din 
urmă, armonia între animalele 
fermei se restabili ca din senin. 
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Ofertele lunii 
 

Dintre pâlcuri roase de vânt, 
printre crengile goale de frunze, 
lumina ascunsă încă de culmea 
dealului mă duce cu gândul la marea 
cea mare revărsată în cer şi pe 
pământ. Alături de trilul unei 
turturele, care îşi freacă ciocul de 
penele umede şi înfrigurate, aştept 
discul strălucitor al lunii. O 
motocicletă trece iar pe drum. 
Păsările speriate trec în stol peste 
cerul ce explodează în mii de stele. 
Iar liniştea minunată din mine 
pluteşte apoi în vise, în visuri, pe 
suprafaţa vălurită a unei bălţi din 
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spatele casei. Acolo sper să se 
oglindească astrul nopţii...  

Adieri fugare îmi ating faţa de 
parcă m-ar alinta aripile îngerilor. Cu 
mâinile reci îmi îndes fesul de lână 
pe cap şi simt la picioare pisica 
frecându-se cu drag de mine. E deja 
noapte. Se aud foşnete bizare. Dar 
nu-i decât luna care se caţără pe deal, 
îşi face vânt şi zboară, la fel ca la 
mare astă-vară, să târâie în paradis 
gândurile noastre. E tot mai frig. 
Umbrele se întind peste covorul de 
frunze. Din casă, prin fereastra 
deschisă larg să cuprindă secretele 
lumii se aude destul de tare: Mamă, 
ce ofertă la Bancpost! 
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Poveste de Crăciun 

 

A  fost odată un copil care era 
orfan. Îl chema Andrei. 

A venit Crăciunul, fericirea lui. S-a 
dus la prietenii lui şi a sunat la uşă. 

- Ding, dong! Ding, dong! făcu 
soneria. 

- Sărut mâna! Băieţii sunt acasă? 
- Da, împodobesc bradul, dar nu 

vor să se mai joace cu tine! 
- De ce? I-am supărat? 
- Nu, dar uită-te la tine, eşti fără 

părinţi şi fără căpătâi! Cine vrea să se 
joace cu tine!? Pleacă! 
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- La revedere!, spuse băiatul 
supărat. 

Andrei se duse într-un loc strâmt 
dintr-o curte părăsită. Acolo a găsit 
un brad de plastic şi ghirlande 
aruncate la gunoi. A făcut bradul şi  
s-a întins pe jos lângă el. Nu putea 
dormi. Plângea. Iar când s-a uitat sub 
brad, acolo erau multe jucării. 

Văzându-l fericit jucăriile au înviat 
şi i-au spus; 

- Ce faci? De ce plângi? 
- Cum, vorbiţi? Cum se poate?, a 

spus băiatul surprins. 
- Da, noi vorbim. Tu, de ce plângi? 
- N-am cu cine să mă joc, a spus 

Andrei supărat şi s-a întors cu 
spatele la brad. 

- Ne jucăm noi cu tine. Vrei? 
- Vorbiţi serios? Sigur că da!, 

spuse el şi se întoarse spre ele fericit. 
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Şi de atunci copilul s-a jucat cu 
jucăriile sale vechi. 

Aflând că are atâtea jucării şi că nu 
le mai păsa de ei,  băieţilor le păru 
rău că îl alungaseră şi veniră la el. 

- Scuze. Ne ierţi? N-am vrut. Ne 
pare rău. Sincer! Mama este cea care 
nu ne-a dat voie să ne jucăm cu tine! 

- Vă iert. Eu însă nu am de ce să 
nu mă joc cu voi! 

- Bine! Dar afară e frig. Hai la noi 
acasă! 

Acasă era bradul împodobit, focul 
făcut şi s-au jucat până au fost 
chemaţi la masă. Şi mama regreta că 
a fost rea cu Andrei. 

Eu cred că Spiritul Crăciunului i-a 
pătruns pe toţi, nu altceva. 

Crăciun fericit! 
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Iona 

 

De când sunt mică visez. În fiecare 
noapte, tot ce s-a-ntâmplat peste zi, 
zborul care mă aşteaptă în 
următoarea zi, lucruri întâmplate sau 
care vor fi, se ascund printre visele 
mele. Un singur vis nu se schimbă. Şi 
chiar dacă acum nu mai sunt mică, 
visez că lumea e adăpostită într-un 
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uriaş. Noi, toată lumea, pe care o 
descopăr a fi şi ea foarte mare, încape 
în acest uriaş. Toţi, asemenea lui 
Iona suntem în burta balenei sau, 
ceea ce cred eu abia acum, a unui 
zeu, a lui Dumnezeu.  

Uneori, visul e ca o legănare, 
alteori ca o adevărată corabie, pe 
mare. Dimineaţa uriaşul îşi deschide 
gura. Se face lumină şi sub raze 
întreaga lume prinde contur şi 
culoare. 

- Hei, scoală, plecăm cu toţii la 
treabă, se aud strigând oamenii. Iar 
cei mici - chiar şi acum – sunt aduşi 
de îngeri (zburând ca nişte berze!) 
din altă lume, cealaltă. Am vrut 
mereu să ştiu care e cealaltă lume. 
Dar visul a venit întotdeauna numai 
cum vrea el. Am aflat doar că dincolo 
trăiesc nişte pitici, care ajung acolo 
când oamenii mor. Berzele înghit 
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piticii şi-i aduc să fie copii în lumea 
mea.  

- Deci piticii din lumea uriaşului 
devin oamenii din lumea noastră?, 
mă întreb cu voce tare. Dar nu sunt 
trează. 

Visez în continuare. Visez că sunt 
udă – uriaşul bea apă. Ştiu. De unde 
ştiu?, pentru că nici îngerii nu-mi 
spun. Ştiu că e înnourat – de fapt e 
cerul acoperit de picăturile de apă şi 
plouă – uriaşul bea apă caldă. Când 
bea apă rece e şi mai întunecat şi 
atunci ninge. 

Secetă e doar când nu mai bea 
deloc şi moare... Atunci se mişcă şi e 
cutremur... Iar eu mă îndoiesc că e 
doar un vis. 

Deschid ochii şi e încă noapte. 
Noaptea vine sigur când uriaşul îşi 
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închide gura. Aşa se face întunericul 
şi apar stelele. 

Îngerul îmi povesteşte că stelele 
se formează din gândurile mele. Şi se 
tot adună acolo de când sunt mică...  
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Visul din vis… 

 

Dacă ar fi adevărată lumea din vis, 
atunci aş trăi mereu împreună cu 
îngerii. Mă scol dimineaţa mângâiată 
de aripile lor: mult mai târziu îmi 
dau seama că sunt de fapt mâinile 
mamei, chiar dacă seara mă 
îndeamnă furioasă la somn şi mie 
mi-e greu să adorm. 

Noaptea trecută m-am sculat şi 
dând din aripi am ieşit pe fereastră 
chemată de glasul unui copil bătut de 
alţii mai mari pentru că nu vroia să le 
dea punga lui cu biscuiţi. În jur era 
atâta lumină încât am înţeles că era 
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zi. Dar nu era soare pe cer. M-am 
simţit ca o zână bună ce zbura să dea 
ajutor celor ce aveau nevoie de mine. 
Casele peste care am trecut erau cele 
din cartierul meu. Nimic deosebit. Şi 
atunci, de ce era vis? Pentru că aş fi 
dorit ca oamenii să fie buni, cuminţi 
şi ascultători. Poate că totul s-a 
transformat apoi în vis. Când am 
ajuns lângă lăzile de gunoi, copiii îşi 
spuneau cuvinte frumoase, se jucau 
cu mingea, nimeni nu era nervos şi, 
culmea, când s-au oprit, întâi s-au 
spălat pe mîini înainte de a mânca 
din biscuiţii oferiţi de băieţelul care 
am crezut că mă chemase. Care a fost 
visul ? Nu ştiu. Dar azi, când m-am 
trezit, mi-am amintit că tare bine ar 
fi fost să fiu o zână, un înger care să 
ajute pe ceilalţi copii să fie mai buni.  

Dacă ar fi adevărată lumea din vis, 
atunci aş trăi mereu cu îngerii. 
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Excursie la cascadă  

 

Privită de departe, pădurea părea 
liniştită. Munţii se întindeau în 
depărtare ca nişte valuri învolburate 
de nori plumburii. Urma să ningă. 
Chiar cred că totul părea asemenea 
vremii de dinaintea furtunii. Am 
trecut cu greu de stâncile abrupte ce 
adăposteau o cărare pe peretele 
muntelui. În sus privisem cu frică, 
temătoare să nu cadă pietrele ce 
ieşeau deasupra capului. În jos nu 
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prea avusesem curaj să mă uit. Dacă 
alunecam în zăpada în care mi se 
scufundau picioarele uneori până la 
genunchi, nu mă putea opri nimic 
până în adâncul prăpastiei. Drumul 
până la cascadă nu era foarte lung, 
dar pentru mine era greu şi anevoios. 
Am continuat să merg, prudentă la 
fiecare pas. În faţă, o lumină gălbuie 
sclipea tot mai puternic în ţurţurii de 
gheaţă de pe stânci. Când am ajuns la 
un loc mai larg ce se deschidea într-o 
poieniţă plină de brazi încărcaţi de 
omăt am rămas împietriţi, toţi… Nu 
mai puteam face niciun pas: cabana 
la care încercam să ajungem, cea de 
lângă cascada ce se înfăţişa ca un 
şuvoi încordat de gheaţă, ardea. 
Fumul gros şi negru devenea alb-
cenuşiu când se întindea pe negrul 
cerului care se îndrepta înspre noi, 
norii fiind înteţiţi de vântul puternic.  
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- Unde mergem acum? ne 
întrebam mai mult din priviri, pentru 
că aveam fularele strânse în jurul 
gâtului şi ne ascundeam gura să nu 
ne intre zăpada viscolită când 
vorbim.  

Liniştea aceea sinistră lăsase locul 
vijeliei. La cabană oamenii aruncau 
lopeţi de zăpada înspre acea parte în 
care focul abia se mai zărea, 
încercând să acopere jarul grinzilor 
arse. Şi ne-am trezit înconjuraţi de 
salvamontiştii care strigau la noi să 
ne grăbim. Dacă întârziam nu mai 
puteau să ne ajute să ajungem la 
adăpost. În valea dintre locul în care 
ne aflam şi cealaltă culme pe care se 
petreceau lucruri inexplicabile 
pentru noi pâcla se aşternuse deasă. 

- Nu cred că putem ajunge, se 
miorlăi un coleg de-al meu dintr-a 
treia. E mult până acolo şi am obosit. 
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Dar se trezi luat de unul dintre 
salvatorii noştri, pus pe o sanie şi 
tras în direcţia văii. Si drumul se 
acoperise. Nu se mai zarea nicio 
urmă în zăpadă. 

-  
- Mie mi-e frig, se plângea un 

altul. Fetiţele, însă, tăceau şi, mai 
curajoase, mergeau după sanie. Când 
am început să urcăm am văzut o 
femeie strigându-ne şi întrebându-i 
pe bărbaţii care erau cu noi: 

-  
- Nu l-ati văzut pe nebun ? Care 

nebun ne întrebam noi, copiii, 
alergând cât puteam spre cabana 
care ieşise dintre valurile ceţii. Dar 
ne-am lămurit când am ajuns că era 
vorba despre un tânăr drogat ce se 
cazase acolo şi care adormise cu o 
ţigară aprinsă. Fugise în pădure când 
s-a trezit între flăcări.  
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Ne-am scuturat de zăpadă. Focul 
ardea în şemineu. Gerul se 
preschimba prin zâmbetul oamenilor 
care ne înconjurau şi mirosul de la 
bucătărie ne atrăgea ca un magnet. 
Afară viscolul se înteţise şi pădurea 
îşi pierduse liniştea divină care ne 
mângâiase la coborârea din autocar, 
atunci când începusem excursia. 
După frigul şi focul cu care se 
luptaseră, salvamontiştii erau fericiţi, 
iar cabana devenise din nou un loc 
cald şi primitor. 
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Descriere 

 

Nu spun că am avut o copilărie 
plină de greutăţi. Nu spun aşa ceva 
pentru că m-am trezit între cărţi şi 
computere. Părinţii mei lucrau toată 
ziua, iar sora mea, Sandra, fiind mai 
mare şi elevă la liceu, mă privea ca pe 
o păpuşă, mirată că nu mă las la voia 
indicaţiilor ei. Bunicii îmi citeau şi 
îmi arătau minunata lume plină de 
culori din jurul casei lor de sub 
pădure. Aşa că am ales cântecul 
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păsărilor şi l-am imitat la pian, am 
vrut să aflu cât mai multe despre 
ceea ce mă încânta, am citit şi muzica 
cuvintelor am pictat-o în versuri, iar 
culorile le-am înscris în tablouri, 
după cum am mai spus. Deşi sunt 
micuţă şi nici pe departe grăsuţă, cu 
părul şi ochii maro închis, am multe 
satisfacţii. Iar acum, toate acestea 
sunt eu, Elleny Pendefunda. 
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Lupul alb şi şobolanul 
cafeniu 
 
 

M-am întors din călătorie. 
Obosită, cu stomacul ridicat înspre 
gât a rău de maşină şi dorită de patul 
în care dorm de obicei, în camera 
plină de îngeri, cărţi şi păpuşi.  

- De câte ori să-ţi spun cât de bine 
e acasă, mă întâmpinase mama, plină 
de bucuria revederii şi câteva lacrimi 
ascunse cu mâna, ca şi cum ar fi 
aşezat o şuviţă de păr. Bucuria, însă, 
de a mă fi văzut teafără era mult prea 
mare şi continuase aproape fără să 
respire: ce-ai văzut interesant în 
călătoria ta? Aţi atins toate punctele 
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din program? Nu prea mi-ai dat 
telefon şi .. convorbirile noastre au 
cam fost pe fugă. 

Faptul că o simţeam tot mai 
agitată, am înţeles că trebuie să-i 
povestesc puţin şi să fug în camera 
mea ca să dorm, promiţându-i 
pentru a doua zi detalii despre zilele 
în care am lipsit din braţele ei 
protectoare. 

* 

Noptea a trecut o bună parte fără 
să mă trezesc. Îmi aduceam aminte 
de clipele frumoase petrecute 
împreună cu colegii mei, dar şi de 
acea întâmplare din pădure când 
întâlnisem o fiinţă gingaşă şi 
înţeleaptă, un şobolan îngrozitor 
doar la început, când apăruse în faţa 
mea cu rugămintea de a-l ajuta. Spun 
că era o arătare deosebită. Se furişa 
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cu teamă printre frunze. Doar coada 
lungă şi cafenie şerpuia mişcând 
urmele putrezite ale frunzişului 
adunat toamna trecută printre 
trunchiurile şi rădăcinile groase din 
codru. Noi treceam pe o cărare 
abruptă spre cascada Duruitoarea. 
Câţiva dintre colegi deja abandona-
seră, întorcându-se la autocar. Eu am 
urmat pârâul care strecura un fir de 
apă plin de bulbuci, limpede şi rece. 
Gândesc şi acum că visam. Un 
şobolan care să vorbească?  

La un moment dat m-am trezit. 
Imi şoptea acelaşi glas din pădure, 
cuvinte fără înţeles. Aici, lângă patul 
meu. Cum să mai dorm ? Dar unde 
era fiinţa care nu-mi închipui cum ar 
fi putut să mă însoţească?  

Chiar îmi era frică să aprind 
lumina. Era, oare, doar în capul 
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meu? Aşa, gândind, mi-a trecut prin 
minte ideea salvatoare. Nu, el nu-mi 
vorbise nicio clipă. Doar eu îmi 
închipuiam că-l aud. Nu deschisese 
boticul şi mustăţile lui lungi nu 
tremuraseră deloc. Să fi fost glasul 
lui rugător şi îngrozit care se 
ascundea în mine fără a fi fost rostit ? 
Îmi spunea că un lup, un lup alb şi 
strălucitor îl urmărise toată noaptea. 
Şi nu ştia de ce. Nu-i era prin nimic 
duşman, dar nici prieten. Şi s-a 
furişat până în locul unde era cărarea 
pe care treceam noi. Îmi transmitea 
şi mie groaza şi teama lui. M-am 
uitat în jur: nimeni. Nici colegii mei 
nu se mai zăreau. Dacă apărea lupul? 
Să mă întorc? Să urc pe cetina uscată 
care părea din ce în ce mai groasă şi 
înlocuia frunzişul, să-i ajung din 
urmă pe ceilalţi? Picioarele nu mă 
ascultau. Încotro s-o apuc?  
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Era, acum, în noapte, lângă patul 
meu, acelaşi glas. Aceeaşi teamă de 
un lup alb mă încerca şi pe mine. Pe 
cărarea de pe munte care trebuia să 
ducă în poiană şi la cascadă stătea 
ridicat în două picioare un şobolan 
cafeniu, fixându-mă cu ochii lui 
negri, plânşi şi speriaţi. 

* 

Mâine îi voi povesti şi mamei 
păţania mea. Dar dacă nu mă mai 
lasă niciodată să plec în excursie ?  

* 

Şobolanul a luat-o prin pădure 
într-o direcţie necunoscută,   
cerându-mi să-l urmez. O lumină 
curgea printre crengile ale căror 
muguri abia se deschiseseră în mici 
frunzuliţe crude şi firave, false în 
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culoarea lor, asemenea rozului ireal 
pe care îl au copiii când se nasc până 
când încep să aibă culoarea normală 
a pielii. Ce minunat! Simţeam că 
pentru mine începe o poveste, o 
feerie de neimaginat. Lizuca pornise 
în pădure împreună cu Patrocle. Eu 
eram condusă acum de gândul unui 
şobolan ce se confunda cu pământul, 
pe care când îl zăream, când doar mi 
se părea. Şi înaintam în lumina ce 
curgea în raze verzi ca şi nişte aburi 
spre tufele printre care trebuia să 
păşesc. Alice fugise după un pitic cu 
pălărie spre casa iepurelui şi 
discutase cu motanul invizibil al 
cărui rânjet avea s-o obsedeze mereu. 
Eu alergam după raze, raze verzi, 
pline de sclipiri şi volburi, adânc în 
pădure; şi nici pietricele, firimituri 
nu lăsasem în urmă sau măcar un fir 
precum cel al Ariadnei ca să mă 
descurc în labirintul ce devenea tot 
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mai apropiat de ţinutul zmeilor. Însă 
nu era o lume întunecată, ci tot mai 
luminoasă şi care mă atrăgea ca un 
magnet. 

Glasul care îl auzeam era în fiecare 
respiraţie a visului. Eram trează? 
Eram în patul meu sau... A doua zi îi 
voi povesti mamei despre aventura 
mea alături de călăuza cafenie care 
mă dusese într-o poiană fermecată. 
Nu era cea a cascadei la care ... Vai ! 
Colegii mei erau pe drumul spre 
Duruitoarea. Ajunseseră deja?  

Dar n-am apucat să mă întreb 
când lângă mine s-a aşezat un câine 
frumos cu blană albă. Ce simţise 
Scufiţa roşie când întâlnise lupul, 
căpcăunii sau pe Baba-Cloanţa ? Nu 
ştiu. Dar eu am îngheţat: nu era 
câine ci un lup mare, uriaş chiar. Se 
uita la mine când blând când fioros. 
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Căuta ceva, pentru că amuşina în jur 
şi la fel ţestoasei lui Atreiu din 
povestea fără sfârşit mi-a vorbit 
încet, sfătos şi apăsat: 

- Unde îţi sunt aripile şi coroana, 
prinţesă ? Ce cauţi, tu, coborâtoare 
dintre stele, în ţinutul zeilor ce se 
închină lupului care îşi înghite mereu 
coada lui de şarpe? Nu ştii că printre 
noi nu poţi veni decât având o 
nuieluşă de alun fermecată, bagheta 
pe care doar tu o ascunzi de şobolanii 
cafenii.  

Şi doar ştiam povestea de Crăciun 
a spărgătorului de nuci, fredonam 
melodii din baletul văzut de mine de 
atâtea ori. Eram însă sigură că ce mi 
se întâmpla nu era un basm. Şi totuşi 
unde se ascunsese şobolanul cafeniu 
pe care îl tot căuta – cu ochii parcă 
ieşiţi din orbite, cu urechile lui mari, 
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ridicate şi cu nările negre ca un 
tăciune – uriaşul alb de lângă mine ? 
Oricum nu ştiam ce i-aş fi putut 
răspunde. Aripi avusesem doar în 
visele cele mai înălţătoare, coroană 
îmi făcusem la ţară la bunici din 
florile culese de pe câmp, iar creanga 
de aur fermecată ruptă din alun o 
adusese Moş Nicolae în urmă cu ceva 
ani şi desăvârşise copila care sunt. 
Dar şarpele cu cap de lup ? Istorie... 
N-am avut chiar zece la istorie, dar 
însemnele îmi aduceau aminte de 
multe, iar eu fusesem la Dochia şi pe 
vârful piramidei bătusem toacă să ne 
audă cei din vechime. Aşa că, fără să 
mă mai mir că şi lupul îmi vorbise, 
m-am ridicat şi-am spus cu glas tare, 
uşor tremurat, dar tare:  

- Căutam lupul alb! 

* 
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Eram în plină noapte şi auzeam un 
glas. Lătra, scheuna sau fosăia. Lupul 
era lângă mine şi poate că exista 
undeva şi un şarpe, o creatură ... a 
cărei codiţă cafenie ieşea de sub o 
frunză de ferigă. M-am întors către 
ochii aceia negri care mă priveau 
plini de căldură şi chiar protectori. 

- Te-am găsit. Dacă păzeşti un 
ţinut magic vreau să-l văd şi eu. Deci, 
să trecem dincolo, dacă nu, du-mă la 
cascadă unde sunt colegii mei ! Am 
păşit apoi spre un colţ al poienii care 
ascundea parcă o poartă într-un zid 
de lumină. Mi-a dat de înţeles că ştie 
de unde vin şi cine sunt, că mă va 
conduce spre poarta care duce spre o 
altă stea, foarte departe. Să fi fost 
gura căpcăunului pe care o visez în 
fiecare noapte? Să fie dincolo o altă 
lume a mea? Dar simţeam că sunt un 
musafir mult aşteptat şi m-am decis 
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să merg alături de el printre florile al 
căror număr creştea din ce în ce mai 
mult îngreunând mişcarea 
picioarelor. Şi m-am oprit în prag. 
Dincolo era infinitul ? Razele mă 
sărutau pline de rouă. Şi faţa îmi era 
udă de lumină. 

* 

Mâine îi voi povesti şi mamei 
păţania mea. Dar dacă nu mă mai 
lasă să plec în nicio excursie ? Acelaşi 
glas din pădure îmi şoptea cuvinte 
fără înţeles, aici, în patul meu. Era 
căţeluşa albă, o chihuahua mică 
asemenea unui şobolan ce în 
întuneric mi se părea cafenie. 
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Focul din grădină 
 
 

* 
- De ce nu dormi?, mă întreabă 

mama, iar eu dau să mă scol. Mă aşez 
la marginea patului. În cameră e 
întuneric. Şi luna alunecă printre 
nori, vâslind abia vizibil ca un peşte 
rănit ce încearcă să se ascundă 
printre pietrele de pe fundul 
acvariului. E întuneric dar ochii 
încep să prindă câteva repere din 
cameră. În faţa mea stă mama uşor 
aplecată să distingă ce fac. De ce nu 
dormi?,  repetă întrebarea şi mi-e 
greu să-i răspund. Aş alerga la cartea 
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cu tălmăcirea viselor. Dar visasem? 
Fusese aevea ? Sunt convinsă că ceva 
se întâmplă, aici sau acolo, în lumea 
aceea care se tot depărtează pe an ce 
cresc şi în care făceam când eram 
mică câte o călătorie în fiecare zi, dar 
mai ales noaptea. Culcă-te! Te doare 
ceva? insistă mama. 

- Afară, în grădina verde, crinii 
albi au luat foc. Trebuie să sting 
focul, mamă ! În minte îmi revine ce 
am văzut şi m-a îngrozit. Era ziuă sau 
ceva care semăna a ziuă. Nu era nici 
soare, nici lună şi nici stele. Stelele le 
ştiu pentru că tata, de câte ori mă 
prinde sub cerul senin, îmi arată ba o 
constelaţie, ba o stea ori o planetă, le 
dă nume şi îmi explică de ce au 
mereu alt loc pe cer, cum se mişcă şi 
cum se gândesc ele la noi, arătându-
ne calea prin viaţă. Dar eu nu am 
văzut cerul, ci doar grădina care era 
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atât de verde precum frunzele mici 
din pădure primăvara sub razele 
soarelui care le mângâie cu lumină. 
Firele de iarbă, verzi precum apa din 
lacul de la Bicaz în care doar 
Ceahlăul se oglindeşte schimbându-i 
culoarea, se înălţau în jurul 
picioarelor mele... Acum îmi 
amintesc: eram cu picioarele goale 
mirosind roua. Deasupra crengile 
încărcate de floare, floare de tei, mă 
îmbiau să le gust. Şi în gură am şi 
acum senzaţia ceaiului de tei. Dar 
aseară nu am băut niciun ceai. Mama 
mă priveşte. Nu ştie ce să creadă. Mă 
întinde şi mă acoperă cu plapuma. 
Afară e frig. E toamnă târzie. Şi ştiu 
că nu mai este nicio frunză în 
copaci... 

- Dormi, fata mamei, e miezul 
nopţii. Iar eu voi sta cu tine. Închid 
ochii şi totul e bine. Dar de departe 
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vine ca o furtună fumul unui foc. 
Aştept să treacă, dar focul se 
înteţeşte şi arde apropiindu-se de 
imaculata culoare a crinilor – roşu şi 
alb. Ce imagine frumoasă! Dar florile 
vor arde. Ce pot eu să fac? Vântul 
bate. În jur nu mai sunt garduri. Mi-e 
cald. Ce imagine surprinzătoare! 
Totul arde. Şi sar din pat. Ce-ai 
păţit?, mă-ntreabă din nou mama, 
liniştindu-mă şi strângându-mă în 
braţe. Spunându-i că trebuie să 
salvez crinii îmi zice cu un glas 
şoptit: Lasă-i să ardă. După aceea 
focul se va potoli şi tu ai să sădeşti 
alţii în grădină. Mă-ntind din nou şi 
mi-este somn. Remarc faptul că 
mama mi-a şoptit şi m-a alintat. Nu 
s-a răstit la mine cum obişnuieşte s-o 
facă pentru a se impune când n-o 
ascult.  

Câte nu-mi trec prin minte... Tac. 
Mama spune o rugăciune. Eu o 
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îngân, zicând ca ea. Ea o repetă. Eu o 
îngân... Ea se roagă. Eu spun o 
rugăciune. Ea spune odată cu mine... 
Eu mă scol şi mă pregătesc să plec la 
şcoală. Mai am puţin timp şi ies din 
casă. Grădina e în floare. Pe lângă 
crizantemele albe, galbene şi violete, 
trandafirii, crinii şi bujorii 
îmbogăţesc paleta de culori a 
paradisului. Nu mai ştiu acum unde 
mă aflu. Focul îl simt ascuns în 
pieptul meu şi tremur toată, 
necunoscând timpul. Sunt trează sau 
visez? 

Cu o zi înainte fusese o dimineaţă 
rece de toamnă, norii plângeau peste 
streşini lacrimi mari de ploaie. Cele 
câteva frunze palide se întristaseră şi 
căzuseră de-a valma păcălite de un 
vânt mincinos şi perfid care le 
atrăgea în jocul lui şi fricoase, 
crengile le dăduseră drumul una câte 
una. Simţeam copacii goi şi supăraţi. 
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O adiere din ce în ce mai puternică 
apleca florile rămase singure şi 
pustiite. Îmi vine şi acum să mă 
arunc în grămezile de frunze sub care 
iarba mâhnită se sufocă acoperită de 
covorul multicolor. Unde sunt crinii 
mei albi? Şi totuşi, de unde ieri abia 
aşteptasem steluţele vesele de nea să 
înceapă să danseze, azi, iată, e o zi în 
care refuz să visez. Mă strecor între 
două anotimpuri şi ştiu că doar în 
casă e cald şi bine. Dar în dimineaţa 
aceasta a început să ningă.  

Mă trezesc. Mama nu mai este 
lângă mine. E întuneric. Sunt ieri sau 
mâine? A mai trecut o zi şi visele au 
suferit atât de mult! Prima oră am 
limba română şi-am să povestesc 
profesoarei tot ce mi se întâmplă. O 
lumină slabă îmbracă  ferestrele 
camerei. Mă întorc pe partea cealaltă. 
Privesc printre gene. Afară e lună 
plină sau e focul din grădină?  
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* * 
 
Sub cupola teatrului se adunase 

multă lume. Pe treptele din faţa celor 
trei uşi prin care se intră în sala de 
spectacole eram eu, directorul, 
prezentatoarea şi, ca maestru de 
ceremonii, scriitorul. Clapele unui 
pian se atingeau de degetele 
invizibile ale unui muzician pe care 
nu-l cunosc. Zilnic ascult acel 
fragment minunat de fantezie. Iar el 
nu este altceva decât un gând de-al 
meu, aşa cum sunt şi picturile 
aşezate pe pereţii îmbrăcaţi în 
mătase, printre oglinzi rotunde, 
adevărate ferestre spre cei care le 
privesc. 
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Am emoţii. Nu reuşesc să aud 
altceva decât clapele, melodia 
necunoscutului. Prezentatoarea 
vorbeşte, îşi răsuceşte mâinile spre 
picturile prin care am deschis uşi 
către sufletul meu, arătând tuturor 
grădina aceea verde, aflată ca o oază 
în întunericul cerului dintre planete 
şi sori.  

- La doisprezece ani, fetele încep 
să se uite în jurul lor şi să se 
raporteze la mediu, la trup, la sinele 
fizic,… îşi caută modele şi caută să le 
găsească între cei pe care îi zăreşte 
împrejur…sau în oglindă.  Ori caută 
elemente cu care să-şi construiască 
jucării într-o lume a lor în care se 
descoperă exterior…, aud ca prin vis 
şi privesc piramidele din grădină. În 
toiul luptei dintre întuneric şi 
lumină, dintre ochiul dinlăuntrul 
cerului şi dincolo de acesta, printre 
nori, ajung la copacii aflaţi pe lună. 
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Mă apropii de lumină, culoare, 
muzică cerească pe care simt că 
dansez şi zbor alături de îngeri către 
foc. Directorul mă îndeamnă să recit 
câteva versuri. În faţa mea ştiu că 
sunt oameni, mulţi, veniţi să mă 
asculte, să-mi vadă pictura, dar eu 
nu-i mai văd. Încep să citesc. 
Scriitorul îmi ţine în faţa gurii un 
microfon şi mă încurajează: 

- Spune-ne, te rog, cum îţi vin 
ideile ? Visarea şi incantaţia 
sufletului tău creează iubire în 
culori, punându-ne să intrăm în 
dialog cu lumea creată de tine. Ce te 
frământă ? îmi zâmbeşte şi îmi dă 
din cap cu înţeles, adică să vorbesc. 
Explic cum poesia se transformă în 
imagini pe care mâna le aşează pe 
pânză şi că de fapt eu intru în acea 
lume, sunt acolo... 

Explozii ale curcubeului dintre cer 
şi pământ par fulgere prin care 
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descopăr în depărtare grădina 
paradisului. Mă mişc, pătrund între 
ape şi aripile mă ţin să plutesc înspre 
lumină. Şovăi. În jur e universul cu 
planete, păduri, catedrale şi flori. 
Simt că printre multele flori sunt şi 
crini, crini albi peste care cad petale 
din crengile de măr, fulgi sau steluţe 
aruncate de vânt. Nimicul nu-mi dă 
pace. Părcă el şi lumina sunt flăcări 
peste tot în grădină. Imaginile lor 
sunt forme, sunt fără contur... Sunt 
sigură că nu sunt altceva decât 
oglinzi şi că focul arde în mine. Şi 
caut; caut un loc în care să mă aşez, 
să pictez gândurile şi timpul pe care 
le găsesc jucându-se cu mine, aşa 
cum încă îmi place să fac pe plajă 
castele şi turle de nisip.  

Dar nu sunt nisip. Chiar dacă mă 
preling între degetele îngerului meu, 
modelat de ocrotirea lui, nu sunt 
lutul din care Dumnezeu ar putea să 
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creeze orice după bunul lui plac. 
Ochii Lui îi văd preste tot, dar mă 
ajută să ştiu că de acolo vine duhul 
care îmi dă putere. Îmi place să mă 
mişc. Nu stau, ci călătoresc. 
Bucuroasă îmi odihnesc acum cu 
seninătate privirea, care se rotea 
înainte scrutătoare şi neliniştită, 
calmă şi imobilă şi chiar fără 
întrebări. Mişcarea se opreşte în 
liniştea dinaintea furtunii, şi uite aşa, 
din oprire în oprire drumul continuă, 
înviorat de pauze şi doritor de linişte.  
Deschid o fereastră. Trec dincolo de 
ramă, dând din aripile albe ca şi 
crinii şi ajung între oamenii care mă 
ascultă cum recit. De fapt abia acum 
ştiu că spun o poesie despre 
călătoriile mele în grădina în care mă 
duce focul.  
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* * * 

 
- De ce nu dormi?, mă întreabă 

mama şi nu ştiu cum să-i spun că 
sunt o fregată, pasărea albă cu arpi 
de crin şi coada despicată ca o 
rândunică. Plutesc într-o lume creată 
de mine. Soarele răsare şi pare un foc 
ce n-are rost să-l sting. Totul nu-i 
decât eu şi lumina. 

- Mă întorc, mamă, din grădină, 
fiindcă focul din mine mă îndeamnă 
să împărtăşesc iubirea pentru tine, 
flăcările pe care le-ai aprins pentru 
mine mă însoţesc. De fapt sunt 
mereu acolo, indiferent de anotimp. 
Plutesc. Şi focul e legătura dintre noi, 
mama fiind grădina mea. 
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Chaos şi lumină 

 
Din chaos, Doamne,-am aparut 
Si m-as intoarce-n chaos... 
Si din repaos m-am născut. 
Mi-e sete de repaos. 

Luceafărul, Mihai Eminescu 
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Descrierea de tip tablou 
reprezintă un mod de expunere în 
care se fixează datele complete ale 
unui spaţiu/ peisaj din perspectiva 
unui privitor. Peisaj argeşan de 
Nicolae Dărăscu ne introduce în 
subtila armonie a spaţiului mioritic, 
a lumii străvechi, pline de datini. 
Dintre copacii viguroşi şi parcă 
tainici ai pădurii de pe dealul unde, 
simt, abia m-am urcat, privesc puţin 
tristă valurile haotice ale livezilor şi 
caselor din sat. De-aici, de sus, 
aşezată comod pe o buturugă 
contemplu pregnanţa nuanţelor de 
verde în care, insidios, îşi fac apariţia 
petele ruginii ale toamnei. Şi mă simt 
înfrigurată. Umbra copacilor de la 
marginea pădurii aduce mai repede 
înserarea sugerată de cerul ce 
amestecă limpezimi coloristice de 
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albastru, gri şi violet surprinse de 
volbura arămie a depărtărilor.  

Încadrat între trunchiurile şi 
crengile copacilor din apropiere, 
satul e o altă parte care trăieşte 
anotimpul de culegere a roadelor. Şi 
acoperişurile sunt roşii cum sunt 
merele, petele vineţii mă duc cu 
gândul la struguri şi prune. Galbenul 
peticelor de porumb copt şerpuieşte 
printre văi şi nu m-ar mira ca acolo, 
jos, să curgă un râu. Nu aud nimic, 
deşi în vale simt viaţa şi aştept să iasă 
fumuri pe hornuri când se pregăteşte 
masa de seară.  

Coamele dealurilor de la orizont, 
uşor îngălbenite, se strecoară în 
depărtările cerului amplificând 
ocheanul prin care privesc acest 
fragment de spaţiu şi de timp 
surprins de pictor pentru noi. Aici, 
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acolo, pretutindeni e sufletul unde 
mioriţele mai gândeau la o apropiere 
cu oamenii, unde câinii latră şi caii 
nechează. Deşi pictorul se apleacă 
către firave detalii ale unei lumi 
patriarhale, eu mă îmbrac mai bine, 
respir aerul curat al pădurii şi mă 
pregătesc să cobor în sat.   
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*** 

Mă opresc în faţa unui alt tablou, 
semnat de Ştefan Luchian. Vreau să-l 
descriu. Titlul său1 nu mă ajută. Doar 
faptul că e amiază. E o zi toridă. E 
cald şi ochii îmi obosesc de parcă aş 
fi lucrat până acum la câmp şi vreau 
să mă odihnesc, mâncând din traistă 
hrana luată de acasă.  

De fapt, în prim plan, o siluetă 
aşezată nu departe de un pâlc de 
copaci stă aplecată şi mănâncă sau se 
gândeşte la cele ce urmează să le facă 
în după amiaza care a început. 
Arborii abia schiţaţi în pete de 

                                                           

1 Peisaj la nămiezi 
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culoare, nuanţe de vară târzie când 
arşiţa a rumenit frunzele mari şi 
pline de umbre, iarba înaltă şi grasă 
şi parcă şi cerul pe care norii vineţii 
şi murdari întretaie ochiurile 
spălăcite ale albastrului.  

Să fi fost la coasă? Să fie doar un 
drumeţ? După copaci sunt aruncate 
două căpiţe de fân cosit mai demult 
după culoarea brună pe care o au. Şi 
nu ştiu dacă în acelaşi plan pe colină 
sunt casele unui sat îngălbenite şi ele 
de căldura nămiezii. Ocru, verde de 
crom, violet şi multe alte nuanţe de 
galben, verde, portocaliu îmi conduc 
ochii în perspectiva unor dealuri ce 
se aşează cuminţi şi ele unele după 
altele să întâlnească neliniştea 
orizontului. 

Doar cerul curge, doar el se 
mişcă. Este singurul care trezeşte 
viaţa prin ochii pictorului. Umbrele 
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din arbori, din sat şi de pe culmile 
dealurilor dau contrast în dorinţa 
autorului de a se adăposti de 
caniculă. Restul e o natură statică, 
împietrită de căldură şi-n faţa acestui 
tablou, al cărui titlu e Peisaj la 
nămiezi şi mintea-mi vrea somnul de 
după-amiază. 

 

 

 



 107 

 

*** 
Dincolo de Dunăre, între Russe 

şi Sofia, tânărul Yuriy2 s-a dedicat 
picturii. Elev al celebrului pictor 
bulgar Kiril Stanchev, el şi-a 
dezvăluit prin experienţă şi muncă 
inspiraţia. După ce şi-a încheiat 
studiile la Universitatea de 
Arhitectură din Sofia, în 1990, Yuriy 
Kovachev a lucrat ca asistent 
universitar la facultatea de 
arhitectură încă opt ani. Abia în 
ultimii ani ai mileniului trecut el a 
hotărât să-şi dedice viaţa artei 
picturii. 

                                                           

2 Lumea lui Yuriy Kovachev, Contact international, 2012, 22, 
91-93, 209 
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Prima sa expoziţie personală a 
vernisat-o abia în anul 2000. 
Lucrările sale au început să aibă o 
atât de mare căutare încât azi se pot 
bucura de ele iubitori de frumos din 
Germania, Rusia, Marea Britanie, 
Olanda, Spania, Danemarca, 
Norvegia, Franţa, Suedia, Belgia, 
Finlanda, România, Ucraina, 
Polonia, Turcia, Grecia, Elveţia, 
Portugalia, Luxemburg, Islanda, 
Japonia, Bulgaria, Mexic, Bolivia, 
Canada şi Statele Unite, precum şi în 
multe alte ţări din lume. 

L-am întâlnit în vechea cetate 
Mesenbria de pe insula vechii aşezări 
multimilenare din nordul Burgasului. 
Între propriiile sale realizări artistice, 
în faţa unui şevalet picta artistul cu 
care m-am împrietenit şi care mi-a 
acordat dreptul să-l prezint… După 
amiaza târzie, în pădurea unde 
culorile toamnei trec în mii de 
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nuanţe, de la galbenul solar şi verde 
crud până la întunecimile ruginii, pe 
planuri care mă conduc prin bălţile 
adunate din apa ploilor, tot mai 
departe printre copaci, mă pierd în 
adâncimi unde soarele mai pătrunde 
asemenea ochilor mei. E un vis fără 
sfârşit. 
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*** 

E iarăşi frig.3 Când toamna se 
sfârşeşte şi copacii devin 
mănunchiuri de crengi aruncate spre 
cer, artiştii plastici se strâng în 
galeriile de artă ale oraşului. Să se 
încălzească? Să mai piardă timpul (şi 
aşa e mai tot timpul noapte!) sau să 
etaleze creaţiile lor ochilor dornici de 
culoare? Nu ştiu. Dar eu, sunt 
invitată şi aşteptată la multe dintre 
ele. Colega mea mai mare, doctoriţa, 

                                                           

3 Nostalgie şi simeze, Contact international, 2012, 22, 94-96, 
535 
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mi-a dat chiar telefon să nu uit, după 
ce ies de la şcoală, să vin la galerie. 

Afară nu se mai vedeau clădirile 
oraşului, dar se mutaseră pe simeze. 
Viaţa cetăţii era acum în interior şi 
tablourile - ferestrele spre o lume 
plină de nostalgie. Balcic, Bârlad, 
Iaşi, călătoriile Angelicăi Pagu sunt 
pentru mine o invitaţie la cunoaştere.  
Parcă aş dori să nu mai plec, să mă 
plimb pe străzi, prin parcuri… Parcă 
aş vrea să ajung cât mai repede acasă 
să scriu câte ceva despre ce am văzut 
sau să pun o pânză pe şevalet şi să 
pictez şi eu. Mă trezesc într-un vis, 
simt bucurie şi tristeţe, dar mă simt 
şi copleşită.  

E un tablou intitulat Balcic spre 
castel. Istoria sugerată de un vas, 
poate grecesc de pe malurile Pontului 
Euxin mă îndeamnă să alunec cu 
privirea spre turla castelului Reginei 
Maria din al doilea plan, şi 
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amândouă, mai departe să mă pierd 
în mare, apele albastre în care şi 
regina îţi scălda fanteziile sale 
artistice. Ceea ce simt e identificarea 
pictoriţei cu celebra personalitate a 
refugiului, în care mă atrage şi pe 
mine. Totul e static în pictură. Eu 
însă simt acea frământare, acel 
freamăt al gândurilor. 

 

 
 
 



 113 

 
 
 
 
 

*** 
După ce am lansat albumul 

meu de artă, am trăit bucuria de 
a fi însoţită în demersul meu de 
Sarah Daria Muscalu4, a cărei 
carte a suscitat interesul celor 
prezenţi la Târgul internaţional 
de carte pentru copii şi tineret. A 
fost o reîntâlnire în plan 
spiritual, artă pentru artă. Arta 
ca limbaj al lumii contemporane 
crează un univers foarte 
atrăgător pentru noi, tinerii 

                                                           

4 Reîntâlnire cu Sarah, Contact international, 2012, 22, 97-99, 
805 
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artişti. Sunt convinsă deja că cei 
care se aventurează pe drumul 
creaţiei vizuale sunt animaţi de 
un impuls interior, care nu ne 
lasă întreg răgazul copilăriei. Am 
învăţat poate prea devreme că 
suntem sortiţi să fim dintre cei 
care îşi vor dedica toată viaţa 
frumosului şi cunoaşterii.  

 
Sarah Daria Muscalu s-a 

născut la 13 martie 1994 în laşi, 
din anul 2005 fiind eleva 
Colegiului Naţional de Artă 
„Octav Băncilă" Începând cu 
vârsta de 6 ani, a avut 17 expo-
ziţii personale de pictură la 
Palatul Culturii, Biblioteca 
„Gheorghe Asachi, Şcoala 
„Gheorghe Asachi", Şcoala 
„George Coşbuc" laşi, Galeriile 
"Pod Pogor - Fiul", Biblioteca 
„Onisifor Ghibu" Chişinău, 
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Muzeul Unirii, Muzeul ,,Mihail 
Sadoveanu", Sala de expoziţii a 
Fundaţiei ,,Emil Alexandrescu", 
Galeria de Artă a Colegiului 
Naţional de Artă „Octav 
Băncilă"şi Salina Vasile Lupu din 
Iaşi, unde ne-am întâlnit prima 
oară. Am aflat atunci că a 
participat la numeroase expoziţii 
de grup în ţară şi în străinătate 
(laşi, Timişoara, Bârlad, 
Bucureşti, Galaţi, Satu Mare ,  
Serbia, Republica Moldova, 
Ucraina, Ungaria, Japonia, 
Bulgaria, Italia). Are deja lucrări 
în colecţii particulare din SUA, 
Belgia, Franţa, Spania, Italia, 
Grecia, Israel, Republica 
Moldova şi Ucraina. Faptul că a 
luat numeroase premii I şi II la 
concursuri naţionale şi 
internaţionale de artă plastică, 
(naţionale: Iaşi, Bacău, Bârlad, 
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Bucureşti, Timişoara; 
internaţionale: Consursul 
International de artă plastică 
,,Nicolae Tonitza" şi altele în 
Ucraina, Republica Moldova, 
Ungaria, Italia, nu a făcut decât 
să-mi dea puterea de a lucra cât 
mai mult şi să consider că Sarah 
poate constitui un exemplu 
pentru colegii de colegiu şi copii 
atinşi de harul minunat al 
picturii.  

 
"Este limpede că orice copil 

exprimă o nouă minune a lumii. 
Cu atât mai mult cu cât dovedeşte 
însuşiri artistice prin dorinţa de 
a se exprima pe sine prin 
intermediul scrisului, muzicii, 
picturii", scria Valentin Ciucă. Şi 
Sarah Daria Muscalu a optat pentru 
jocul fantast cu culorile, cărora la 
început le-a transferat doar 
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intuitiv bucuria de a se juca. Cei 
mari au simţit atunci că fiecare 
lucrare e o fărâmă din propria ei 
copilărie, cu candoarea şi 
satisfacţiile ei imediate. Acum 
Sarah, care se bucură de un 
valoros palmares provenit din 
expoziţii personale, olimpiade de 
creaţie, tabere şi concursuri 
internaţionale, se inspiră din 
frumuseţea naturii şi a valoroase-
lor tradiţii culturale. Conceptul 
central al lucrărilor sale se 
constituie din manifestările 
naturii, mişcarea arborilor, a 
crengilor, a florilor, a norilor, 
vântului, ploii, zăpezii.  

 
În După amiaza în Santorini, un 

localnic cu un buzuki încântă căţelul 
tolănit la soare în pragul casei albe. 
De fapt albul domină localităţile 
Greciei şi aici pe insulă, în următorul 
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plan, printre flori care urcă zidurile, 
se află o biserică pierdută în culoarea 
acuarelelor la îmbinarea mării cu 
cerul. Treptele ce şerpuiesc în faţa 
mea se deschid într-un drum ce mă 
duce departe în liniştea metaforei, a 
credinţei şi a timpului care nu se mai 
mişcă. 

 
 

 
 
 



 119 

 
 
 

*** 
La trecerea dintre iarnă şi vară 

am călătorit printre simezele 
galeriilor ieşene în aşteptarea unei 
noi expoziţii personale la Bucureşti5. 
Am vrut să înţeleg taina prin care 
coboară asupra unui artist succesul. 
Poate de aceea am participat la multe 
vernisaje, fiind şi eu un pui de artist, 
simţindu-mă o stea în devenire, mai 
ales când am simţit că mi se acordă 
destulă atenţie încât orgoliul meu să 
fie răscolit.  

La expoziţia artiştilor plastici Ion 
Tămâian (Sibiu) şi Boban Marinkovic 

                                                           

5 Jocul luminii, Contact international, 2013, 23, 109-111, 677 
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(Serbia), m-am lăsat dusă de mirajul 
poveştilor. Prinţese prinseseră viaţă 
din formele graţioase ale sticlei, sticlă 
ce furase din culorile curcubeului 
sclipiri şi sentimente adăugate 
formelor în jocul secret al razelor. Nu 
departe de galeria nou deschisă în 
pasajul Halei Centrale, în Piaţa Unirii 
la "Cupola" am întâlnit peisajele 
mirifice ale doamnei Ofelia Huţul, un 
alt motiv pentru care jocul luminii a 
realizat o deosebită atmosferă. Dar şi 
încheierea cu primirea de către mine 
a unui generos premiu pentru parti-
ciparea la Concursul internaţional de 
Creaţie plastică/ lirică "Eminesci-
ana". Dar primăvara a trecut precum 
venise, lăsând iernii loc de 
călduroasă vară. Şi am ajuns la 
Teatrul de Comedie din Bucureşti, 
unde în fiecare an este invitat câte un 
adolescent artist plastic să participe 
la un vernisaj A, onorând astfel 
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Festivalul de Teatru pentru liceeni 
organizat de şaisprezece ani de 
marele maestru al artei teatrale - 
George Mihăiţă. Arta plastică, lirică, 
dramatică, muzicală, indiferent de 
muza care o îndrumă rămâne o mare 
şi frumoasă taină. 

 

*** 
Soarele încă mai aruncă razele 

lui portocalii în puful norilor dinspre 
apus. Dintre rufele întinse la uscat pe 
balconul ce se întinde în fața 
dormitorului privesc lumina plină de 
sclipiri spre strada care se deschide 
străjuită de case, case umbrite de 
copaci, coloane şi scări, un drum care 
urcă, drept spre un pâlc de plopi fără 
soț. Dincolo s-a ascuns soarele.  
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Două maşini încearcă să treacă 
printre tomberoanele verzi de gunoi, 
probabil goale şi nu departe pe un 
trotuar e o bicicletă roşie răsturnată 
cu roțile în noroiul care clipoceşte de 
apă portocalie. De fapt totul, zidurile, 
geamurile, uşile, porțile şi chiar 
copacii sunt într-o multitudine de 
nuanțe între galben şi roşu. Excepție 
fac rufele care mă înconjoară care 
par transparente, strălucitoare, 
unduind în briza serii care se lasă 
amețitor de repede peste o lume 
împietrită. 

Din ce în ce mai mici şi mai 
întunecate casele se pierd în 
depărtare, acoperişurile îmbinându-se 
precum brațe de fantome într-un 
acvariu, care în întregul său se rispeşte 
între rufe şi norii acum albi, părăsiți 
de soare.  
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Cu gândul la ziua de mâine, la 
lecții şi la zăpada care nu mai cade, 
visez cu ochii deschişi şi intru în casă. 

 

*** 

Zile toride de vară6. Lâncezeală! 
Lumea abia se aduna în sala de 
expoziţii din pasajul subteran de la 
Hala Centrală din Iaşi. Mă bucură 
bogăţia de culori şi măştile. Departe, 
în inima Transilvaniei, la Sibiu, 
artiştii ieşeni şi-au desfăşurat forţele 
pe simeze. Aici, acum, erau cei 
sibieni, mânaţi de acelaşi foc al 
creaţiei. Măşti şi iz de sărbătoare, 
explozii de culori, peisaje, portrete şi 
compoziţii desemnând o bogăţie de 
idei remarcabilă.  

                                                           

6 Măşti şi simeze, Contact international, 2013, 23, 112-114, 896 
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La Sibiu au fost prezenţi Dan 
Hatmanu, Bogdan Bârleanu, Agafiţei 
Gabriela, Eugen Mircea, Codrin 
Mircea, Constantin Tofan, Andra 
Mircea, Constantin Crengăniş şi 
Lucian Smău. Fotografiile pe care mi 
le-au dat povestesc despre prezenţa 
lor acolo. aducând culorile moldave 
în centrul istoric al oraşului. 

Aici, însă, am stat mai mult în 
faţa unor lucrări care m-au 
impresionat în mod deosebit. Încă 
mai puteam fotografia şi admira în 
linişte fantezia colegilor de peste 
munţi. Astfel m-am delectat privind 
"Arlechin" simţind că mă integrez în 
jocul lui sau al participanţilor la 
"Carnaval". Picturile semnate de 
Tarcea Valer, Selbing Ileana sau  
Simu Cristina mă îmbiau în lumea 
luminilor căreia i-am atribuit 
dintotdeauna poeme cu pana sau 
penelul. Dintr-o altă lume am simţit 
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gândurile distribuite de lumea 
străveche sau viitoare, "Amurg in sat 
" de Verza Marian,  "Ruga" şi "We are 
cosmic Alchemy" de Szabo Andrei, 
împlinind această viziune. 

Tot pe simeze am întâlnit o mai 
veche cunoştinţă, pe Ioan Tămâian 
dar şi arta decorativă semnată de 
Costea Veronica şi Abrihan Cristina. 
Parcă pentru prima oară am fost 
fascinată de grafică. Giura Anca, 
Eugen Dornescu, Marius David şi 
Parcalaboiu Gheorghe îmi dezvăluie 
compozţii deosebite, eu rămânând 
mult timp în faţa inegalabilului 
"Eugen Ionesco". 

Nu cei din urmă, ci cei dintâi, 
utilizând diferite tehnici ale spaţiului 
artistic, sculptorii îmbracă în mod 
armonios sala, privitorii şi artiştii 
deschizând porţile mişcării spre 
absolutul artei. Îi enumăr, fără a mă 
putea hotărî cate mi-a plăcut mai 
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mult - Fotografiile m-ar putea da de 
gol! - Abrihan Gavril, Baciu Călin, 
Cândea Ioan, Ignat Radu, Fraticiu 
Dan, Ignat Mircea.  

În noua sală de expoziţie lumina 
gândurilor aducea verii un aport din 
inteligenţa oamenilor şi din harul 
creaţiei. 

 
 

 
Descrierea mea şi înscrierea mea în tablou 
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*** 
Mă rătăcesc din nou printre 

simeze7. E iarnă afară. Melancolia 
troienelor, apăsând pietrele străzilor, 
coboară dintre ramele tablourilor 
unui pictor îndrăgostit de colţurile 
cele mai pitoreşti ale oraşului – 
Romeo Ionescu. La Galeriile Cupola, 
apoi la Atrium – Palas, iarna se 
prelungeşte de-a lungul anului 
surprinsă de penelul pictorului. 
Încerc şi eu să descopăr cu aparatul 
de fotografiat în mână locurile 
imortalizate de autorul peisajelor 
expuse. Unele îmi par cunoscute. 
Altele le găsesc mai greu, dar 
unghiurile din perspectiva pe care o 
folosise Romeo Ionescu îmi 

                                                           

7 Intre Naştere şi Înviere, Contact international, 2014, 24, 115-
117, 153 
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demonstrează cât de bine e să 
întâlneşti maeştrii, să le compari 
culorile folosite, tuşele, maniera 
tehnică utilizată şi nu în ultimul rând 
impresia pe care operele lor ţi le lasă 
în suflet. Peisajele care m-au 
impresionat atât de mult încât să le 
prezint în paginile revistei ţintesc 
exact spiritul păstrat în inima 
ieşenilor de sute de ani, acela de 
mândrie în faţa turlelor strecurate 
printre case, a vieţii care iarna se 
ascunde după ferestre şi uşi, iar 
primăvara explodează în mugurii 
renaşterii. Aş putea denumi expoziţia 
autorului de pe simezele ieşene ca 
fiind crâmpeiele dintre Naştere şi 
Înviere. Aşa se aştern planuri albe ca 
fulgii în succesiune de troiene, 
printre copaci şi case întâlnind turle 
de biserici înceţoşate de o pâclă plină 
de mister. Bucurie, frig, delectare… 
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*** 
Dintre peisajele lui Gustav Klimt, 

cel mai probabil, mă simt atrasă de 
Bauerngarten mit Kruzifix. Roţile 
mărunte de floarea soarelui dau un nou 
imbold stilului baroc, adunându-se în 
faţa mea, îmbrăţişându-se ca o cale 
florală înspre crucifixul din grădină. E 
o legătură între mine şi divin creată 
prin flori la marginea livezii. Tabloul 
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plin de culori are atâta viaţă, chiar dacă 
un minunat crucifix, înfăţişând 
credinţa în Isus, reprezintă viaţa după 
moarte8.  

În planul următor livada, ferma - 
o construcţie din lemn - arată planul 
uman, preocuparea zilnică a celui 
care se pierde în adâncimea fără 
sfârşit a rodului muncii sale. Flori în 
diverse nuanţe de roşu, galbene, albe 
se amestecă în verdele ierbii sub 
umbra copacilor care înconjoară într-
o protecţie pioasă simbolul 
divinităţii. Ecoul trunchiurilor şi 
crengilor între care este aşezat 
crucifixul realizează un altar perfect 
în mijlocul grădinii, între locul din 
care privesc şi până în depărtare 
fiind copleşită de bogăţia culorilor şi 

                                                           

8 Bauerngarten mit Kruzifix, Contact international, 2014, 24, 
118-120, 153 
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formelor florale. Ele devin astfel un 
omagiu tăcut, plin de viaţă, iar tufa 
de floarea soarelui care înconjoară 
piciorul crucii pare o maramă ţesută 
din raze de soare, din privirea Maicii 
Sale.  
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Crucifixul se înalţă asemenea 
florilor. Lemnul său creşte ca şi 
copacii dimprejur. Doar un mic petec 
de cer ne ascunde cuminte universul, 
înţelegând astfel că eu sunt aici să 
primesc binecuvântarea de a ajunge 
acolo, muncind, visând, iubind şi 
crezând, doar prin El. Deşi e un 
peisaj în grădina fermei, tabloul este 
o compoziţie spirituală şi-mi dă o 
siguranţă extraordinară. La Viena 
sunt multe tablouri demne de 
comentat, descrierea lor realizând de 
fapt o compoziţie în care înlocuim 
formele, culorile, sentimentele pe 
care ni le crează un pictor, cu 
simbolurile cuvintelor. 
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Fiat Lux 

 
Pe când nici cerul nici pământul 

nu deveniseră personajele unei cărţi 
pe care noi, oamenii să fim nevoiţi a 
o învăţa, până să se nască timpul din 
hău, a venit ca o adiere, sau ca o 
explozie din sămânţa Chaosului, 
Erebus şi Nyx. Erebus era întunericul 
de început, unde nu m-am descurcat 
niciodată prea bine. Era amestecul de 
cifre, de litere şi linii dezordonate, 
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aşa cum mi se păreau mie primele 
cărţi fără poze pe când nici la 
grădiniţă nu mă dăduseră părinţii. 
Nyx era o fetiţă ce nu descifra încă 
tainele pe care le avea; ea se definea 
în întuneric ca noaptea. Nici stelele 
nu-i apăruseră în păr, nici luminiţa 
pregătită să nască pe Eros nu ştia că 
există ca într-un ou în inima sa. 
Fălos, orgolios, Erebus era marele 
duh care aştepta să crească şi 
împreună cu Nyx să aibă doi copii, 
Eterul şi Himera. Iar când i-au 
născut, câtă hârjoană putea fi între 
nepoţii Marelui Chaos...   

Copilăria îi făcea să privească 
sfioşi şi neputincioşi la crearea lumii 
şi aşezarea ordinii de azi. Vidul care 
cuprinde spiritul universal, adică 
Eterul plin de înţelepciune îl necăjea 
pe unchiul Eros cu glumele şi pildele 
sale, iar Himera, lumina pe care 
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întunericul nu o putuse ascunde, era 
ziua care strălucea tot mai mult 
mângâind visele mătuşii Geea.   

- Eu mă ascund după munţii 
mătuşii sau în adâncul mărilor create 
de ea, iar tu mă cauţi, îi strigase 
Himera Eterului, undind în cercuri, 
neluând în seamă pe verişorul lor, 
Uranos, ce aprindea din privirile sale 
stele după stele. 

- Cel nenăscut, adică bunicul, se 
miră cum îi scapi printre gânduri şi 
când te găseşte eşti mai dibace şi mai 
ageră decât întreaga lume, alergând 
de nimeni nu te mai opreşte, îi 
reproşase într-o zi fratele surorii sale, 
nu fără a fi şi mândru dar şi gelos.  

Şi lumea se crea din joaca celor 
doi copii printre odraslele mătuşii lor 
şi poznele lui Eros. 
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- Într-o zi, cineva din neamul 
nostru va duce o fărâmă din mine 
oamenilor, cei care vor umple 
pământul alături de animale şi plante 
şi abia atunci vei înţelege că aşa sunt 
eu, iute ca flăcările soarelui; şi, deşi 
oricine mă simte, nimeni nu mă 
prinde şi nu mă poate opri. Asta încă 
de când mi s-a cerut să nu mai fiu 
himeră ci: să fie lumină! 

 
 
 
 

 

 

 



 137 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scurt CV 
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Născută la 25 Aprilie 2001 la Iaşi, locuind 

până în 2002 în Auckland, New Zealand 

Elevă a Colegiului Naţional de Artă "Octav 

Băncilă" Iaşi în clasa a VI-a la Secţia de 

Artă plastică, din 2012 după ce a fost elevă a 

Scolii Junior a Universităţii „A.I. Cuza” Iaşi, 

Romania din 2008-2012  

Urmează pictura în clasa Elenei Cristina 

Potop, Eugen Mircea şi Elena Mihăilă, 

sculptura cu Gheorghe Gheorghiţă şi 
Constantin Crengăniș, pianul în clasa 

Petruţa Ignat 

Membră în redacţia revistei şcolare Junior, 

2010 – 2012 şi redactor la Revista Contact 

international, din 2011 
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Este membră a clubului photo Camexis 

(Marcel Cahniţă) şi în Reteaua literară din 

2012 
Membră a Atelierului de Creație „Athanor“, 

2013 

 

 

Versuri în reviste literare  

 

 Revista Junior no. 4, 5/2009, 6, 7/2010, 8, 

9/ 2011, 10/2012 

 Oglinda literară, iunie 2010, aprilie 2011, 

sept 2011, iunie 2012, dec 2012 

 Lumină Lină, no 3, 2010 

 Cronica, iunie 2010 

 Porto-Franco, no 5-6, octombrie 2010, no 

6, dec. 2011, nr, 1-2, iunie 2013 

 ProSaeculum, nr 3/ 2010 

 www.figment.com ianuarie 2011, mai 

2011 

 Contact international, 2011- 1, 2, 3, 4, 

2012 – 91,92,93, 94,95,96, 97,98,99, 100, 

101-102, 2013 – 103-105, 106-108, 109-111, 

112-114, 2014 – 115-117, 153-155, 311 

 Literatura şi Arta, martie 2011 

 13 Plus, sept. 2011 

 Feed-Back, 1,2,3, 2012 

http://www.figment.com/
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 La Creangă, Nr 26, Chişinău 2012 

 Hyperion,30, 7-8-9, 2012 

 Vatra Veche, 12, 2012 

 Onyx. 2, 2012, 6, 2013 

 Banat 12, 2012 

 Florile Dalbe, 13, 2013 

 Art!st, 1, nov 2013, 2, ian 2014 

 

 

Schiţe, povestiri, cronică plastică 

 

 Marcel Cahniţă şi arta fotografică, 

Contact international 2011, 97,88: 609-

610 

 Catedrala regală de pe Wawel, Contact 

international 2011, 89,90: 898 

 Literatura pentru copii, Contact 

international 2011, 89,90: 902 

 Lumea lui Yuriy Kovachev, Contact 

international 2012, 91,92,93: 209 

 Nostalgie si simeze, Contact 

international 2012, 94,95,96: 535 

 Reîntâlnire cu Sarah, Contact 

international 2012, 97,98,99: 805 

 Cenaclul din trenul amintirilor, Contact 

international 2012, 101-102: 1194 
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 Personaje pe simeze, Contact 

international 2013, 103-105: 218-230 

 Si profesorii expun, Contact 

international 2013, 106-108: 410-411 

 Călător printre simeze, Jocul luminii, 

Contact international 2013, 109-111: 

677-678 

 Maestru şi ucenică, Contact 

international, 2013, 112-114: 901-906 

 Pe simeze crâmpeie între Naştere şi 

Înviere, Contact international, 2014, 24, 

115-117: 153-155 

 Bauerngarten mit Kruzifix, Contact 

international, 2014, 24, 118-120, 311 

 

 

Comentarii şi Recenzii 

 

 Jurnalul National, Elleny, o poezie de 

fetiţă. La numai nouă ani şi-a lansat 

primul volum de versuri, Cristinel Popa, 

11 iunie 2010 

 Buna Ziua Iasi, Debut cu un volum de 

poezie la doar 9 ani, Valentin Huţanu, 9 

iunie 2010 

 Convorbiri literare, Elleny Pendefunda, 

Gellu Dorian. iulie 2010 



 142 

 Cronica, Hei, oamenilor mari, sunt si eu 

pe aici!, Adi Cristi, august 2010 

 Oglinda literara, Poetesa cu fundiţe, 

Gheorghe Neagu, 105, septembrie 2010 

 ProSaeculum, Semnele unui început de 

povară, Horia Zilieru, nr 3/ 2010 

 Poezia, Elleny Pendefunda, Răsărit de 

Curcubeu, Emanuela Ilie, nr.3/2010 

 Contact international, Elleny Pendefunda. 

Răsărit de Curcubeu Mircea A. Diaconu, 

2011, 1 

 www.figment.com ianuarie, mai 2011 

 Oglinda literară, Răsărit de curcubeu, 

Elleny Pendefunda, Gheorghe Neagu 

2011, 110 

 Contact international, Poezia nu (mai) are 

vârstă, Constantin Dram, nr 3/2011 

 Literatura şi Arta, Primăvara limbii 

române, Valeriu Matei, martie 2011 

 Crai nou, Un dialog al generaţiilor, Liviu 

D. Clement, 31 mai 2011 

 Vremea nouă, Cea mai tânără pictoriţă 

din Iaşi expune la Bârlad, Cezara 

Mironica, 31 mai 2011 

 Monitorul de Vrancea, Dublă lansare de 

carte, Cristina Lucaci, 1.10.2011 

http://www.figment.com/
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 Ziarul de Vrancea, Poezie şi pictură de 

înger la Focşani, Gabriela Drăghici, 

1.10.2011 

 Oglinda literară, Un înger despre îngeri- 

între culoare şi metaforă, noiembrie, 2011 

 Flacăra lui Păunescu, Mihai Sultana 

Vicol, 2011 

 Baadul literar, Constantin Călin, nov. 

2011 

 Vatra Veche, Constantin Dram, Elleny 

Pendefunda sau inocenţa  surprinzătoare, 

an IV, 2(38): 83, 2012 

 Buna Ziua Iasi, Micul geniu al poeziei 

iesene, Elleny Pendefunda, la un nou 

succes, Valentin Huţanu, 11 iunie 2012 

 Agenţia de carte.ro,  Vernisajul şi 

lansarea de carte “Îngerul meu/Angel 

Heart” de Elleny Pendefunda, cu ocazia 

Zilelor Eminescu, 11 iunie 2012  

 Jurnalul National, Poetesa cu fundiţe, 

micuţa Da Vinci a Iaşiului, Cristinel C. 

Popa, 12 iunie 2012 

 Curentul, Poetă, pictorită, pianistă si 

redactor la numai 11 ani, Irina Popescu, 

16 iunie 2012 

 Hyperion, Dintre sute de catarge, nr. 7-8-

9, 2012 



 144 

 CSAGI - Contemporary School of The Arts 

& Gallery Inc., International Artist 

Exhibit – Elleny Pendefunda - Solo 

Exhibit,  Rob Lytle, 20 december 2012 

 Contact international, The Painter of 

Cosmic Light, Dan Cumpata, 106-108/ 

2013,  

 Jos Pălăria, Mişcare şi limită în 

interpretarea lumii la Elleny Pendefunda, 

Radu Călin Georgescu, 2013, 

 Contact international, Simfonia 

sufletului, Florin Ioan Stoenescu, 110, 

2013 

 Muze & Arme,  Elleny, lumina fluturelui 

înnodat , Gabriela Hurezean, June 20, 

2013 

 Oglinda literară, Elleny si îngerul, Liliana 

Scărlătescu, nr. 9, sept 2013 

 Poesia – Italia, La poesia italiana 

all’estero, Donatella Bisutti, 2013 

 Revista Armonii Culturale, Un înger în raiul 

poesiei, Mihai Batog Bujenită, nov. 2013 

 Art!st,  Elena Mihăilă. Nr.3, mar 2014 

 Conta, Revelaţia Elleny Pendefunda, 

Emil Nicolae, 14, 2014: 252-253 
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Ii sunt reproduse lucrările de pictură sau 

ilustrate numere întregi din revistele 

Cultura (Bucureşti), Contact 

international (Iaşi+ coperta), Citadela 

(Satu Mare+ coperta), Oglinda literară 

(Focşani), Hyperion (Botoşani + coperta), 

Ethos (Iasi), Conta (Piatra Neamt) şi în 

cărţi semnate de Geo Vasile + 40 poeţi 

italieni sau poesia romena, Liviu 

Pendefunda, Petru Solonaru, Julieta 

Carmen Pendefunda, Cristinel C. Popa 

şi www.ellenypendefunda.com 

 

Interviuri acordate la  

Radio Chişinău, aprilie 2011 

Radio Iaşi, octombrie 2012 

 

 

Volume de poezie şi proză 

 

 Răsărit de curcubeu (poesie), Editura 

Princeps Edit, Iaşi 2010 

 Îngerul meu (poesie), Editura Princeps 

Edit, Iaşi 2011 

 Poemele luminii (poesie, proză), 

Editura Contact international, Iaşi 2013 

http://www.ellenypendefunda.com/
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 Fluturele înnodat (poesie), Editura 

Contact international, Iaşi 2014 

 Foc angelic (poesie), Editura Contact 

international, Iaşi 2014 

 Chaos și lumină (proză, cronică, eseu), 

Editura Contact international, Iaşi 2014 

 

Volume de antologie, culegeri naţionale 

şi internaţionale 

 

 Vama Veche, Reţeaua literară, 2013 

 L’alveare d’oro dell’invisibile – 150 

anni di poesia romena da Mihai 

Eminescu a Elleny Pendefunda ⁄ 

Stupul de aur al invizibilului – 150 

de ani de poezie românească, eseuri 

& florilegiu bilingv de Geo Vasile, 

Contact int΄l 2013 

 

 

Albume de artă 

 

 Angel Heart/ Inimă de înger, Editura 

Contact international, 2011 
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Expoziţii colective 

Galeriile Moldova Mall martie 2010 

Şcoala Junior, februarie-martie 2011 

Centrul de Studii Europene, Iaşi, iunie 

2011 

Casa de Cultură, Câmpulung 

Moldovenesc, iulie 2012 

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi, 

Expoziţia laureaţilor Concursului 

internaţional de arte plastice NN 

Tonitza, participanţi din Bulgaria, 

Finlanda, Italia, Moldova, Romania şi 

Ucraina, iunie-iulie 2013 

Casa de Cultură, Câmpulung 

Moldovenesc, iulie 2013 

Expoziţie permanentă Pinacoteca 

Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” 

Iaşi din iunie 2013 

Galeriile Octav Băncilă, Colegiul 

Naţional de Artă Iaşi, vernisată 5 

decembrie 2013 

Galeriile Ateneu Tătăraşi împreună cu 

Diana Ivanov, în cadrul Atelierului de 

Creaţie Athanor, 13 decembrie 2013 
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Doamna de pictură,  „Iarna pe ulițe“ 

decembrie 2013 – ianuarie 2014 

Festivalul Non-violenţei, ediţia a VI-a, 

Iaşi, 13 martie 2014 

 

Expoziţii personale 

Galeriile Moldova Mall, Iasi 16-30 aprilie 

2011, expozitia "Răsărit de 

curcubeu"  vernisată de Valentin 

Ciucă, Daniel Corbu, Constantin Dram, 

Elena Cristina Potop şi Liliana Minea 

cu participarea lui Corneliu Ionescu, 

Dan Hudescu, Cassian Maria Spiridon, 

Emilian Marcu, Constantin Coroiu, 

Constantin Pricop, Eugen Mircea 

Galeria de Artă "Atelier" Năstasă Forţu, 

Bârlad, iunie 2011 expozitia "Îngerul 

meu" vernisată de Valentin Ciucă, 

Forţu Năstasă, Mihai Sultana Vicol 

Galeria Teatrului Municipal 

"Mr.Gh.Pastia" Focşani, sept-oct. 

2011, expozitia "Inimă de înger" 

vernisată de Elena Cristina Potop, 

Gheorghe Andrei Neagu, Marina 

Vârtosu, Ştefania Oproescu, Ionuţ 

Ţandără, Maria Raluca Baciu, Paula 
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Grosu, Viorica Toporaş şi Sorin Micu 

Iliescu 

Galeriile de Artă „Horia Bernea“, 

Memorialul Ipoteşti, iunie-august 

2012, în cadrul Zilelor Mihai 

Eminescu şi editurii Contact 

international, expozitia "Poemele 

luminii" vernisată pe 15 iunie de 

Cornelia Maria Savu, Elena 

Cristina Potop, Gellu Dorian si 

Petru Solonaru, cu participarea lui 

Liviu Ioan Stoiciu, Mario 

Navarrete, Geo Vasile, Adrian Alui 

Gheorghe, Mircea A. Diaconu si 

multi altii. 

Galeria Pallas Mall Iaşi, octombrie 2012 

în cadrul programului Biblioteca în 

viata ieşenilor la manifestările 

prilejuite de Sărbătorile Iaşilor, 

vernisată de Valentin Ciucă şi Dan 

Cumpătă, cu participarea colegilor de 

la Colegiul National de Artă Octav 

Băncilă Iasi si a mai multor membri ai 

Uniunii Artistilor Plastici.. 

Contemporary School of the Arts 

Gallery, Washington, USA, december 

2012 prezentată de Rob Lytle, director 
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executiv al CSAGI si Dan Cumpata in 

prezenta unui numeros public 

american si romani din diaspora, fapt 

consemnat de numeroase ziare precum 

Herald Mail, The Morning Call, The 

Balimore Sun, Chicago Tribune, 

Clubul Presei Transatlantice si 

Mioritza USA Newspaper cu 

participarea unor muzicieni de marca, 

printre care pianistul Rob Earl. 

Galeria Teatrului de Comedie 

Bucuresti, expozitia "Înger printre 

îngeri" mai 2013, vernisaj la care au 

participat si prezentat: George 

Mihaiţă, Cornelia Maria Savu, Dan 

Mircea Cipariu, Radu Georgescu, 

Mihai Zgondoiu, Florin Stănculescu, 

Victoria Anghelescu şi Gabriela 

Hurezean, actori, pictori, literati, 

invitaţi de marcă.  
Sala Cupolă de la Biblioteca Județeană 

„G.T.Kirileanu“ Piatra Neamț, vernisaj 

cu Elena Mihăilă, Adrian Alui 

Gheorghe, redacțiile revistelor Contact 

international și Conta, sub patronajul 

Rotary international Piatra Neamț, 6-

31 martie 2014 



 151 

 

Are lucrări achiziţionate la Iaşi, Bucureşti 

(România), Washington, Hagerstown 

(USA) şi Funchal (Madeira). 

 

 

Participări 

 

Lansarea cărţii Răsărit de curcubeu, 

Muzeul Literaturii Române, Pod Pogor, 

2 iunie 2010, prezentată de Horia 

Zilieru, Constantin Coroiu, Daniel 

Corbu, Constantin Dram şi Liliana 

Minea 

Participă la , Sărbătoarea poesiei, Iaşi 

2011 şi  primeşte diploma Magna cum 

amicitiae, prezentată de Daniel Corbu, 

George Vulturescu şi Cassian Maria 

Spiridon 

Lansarea cărţilor Răsărit de curcubeu şi 

Îngerul meu la Târgul internaţional 

de carte pentru Copii şi Tineret, 

Chişinău 2011, prezentate de Claudia 
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Partole, Cassandra Corbu şi Daniel 

Corbu 

Lansarea cărţii Îngerul meu, Moldova 

Mall,Iaşi 17 aprilie 2011, prezentare de 

Daniel și Cassandra Corbu, Constantin 

Dram şi Liliana Minea 

Lansarea cărţii Îngerul meu, Librăria 

Cărtureşti, Suceava 13 mai 2011, 

prezentare de Mircea A.Diaconu. 

Carmen Steiciuc şi Mihai Sultana Vicol 

cu participarea lui Gellu Dorian, 

Lucian Alecsa, Vasile Spiridon ş.a. 

Participă la lecturi publice Editia a XX-a a 

Salonului Internaţional de Carte 

Românească, 29 sept 2011 
Lansarea cărților Îngerul meu şi Angel 

Heart/Inimă de înger, Târgul de 

CarteFocșani,  30 sept. 2011, 

prezentate de Gheorghe Andrei Neagu, 

Marina Vârtosu, Ştefania Oproescu, 

Ionuţ Ţandără, Maria Raluca Baciu, 

Sorin Micu Iliescu, Paula Grosu  

Lansarea cărţii Angel Heart/Inimă de 

înger, Târgul internaţional de carte 

pentru Copii şi Tineret, Chişinău 2012, 

prezentate de Claudia Partole, Catinca 

Agache 
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Lectură publică, alături de scriitori belgieni 

participanţi la Festivalul de poezie 

Antares, la Galeriile Grumăzescu, Iaşi, 

1 iunie 2012  

Lectura publica la Festivalul George 

Bacovia, Bacău, 21 septembrie 2012 

Lectură publică la deschiderea Filialei 

Otilia Cazimir a Bibliotecii Judeţene 

"Gh. Asachi" Iaşi de la Palatul Copiilor 

Iaşi, 11 octombrie 2012 cu inaugurarea 

Centrului Internet pentru Copii cu 

acces gratuit, parte a programului 

naţional Biblionet – lumea în biblioteca 

ta, finanţat de Fundaţia „Bill & 

Melinda Gates” şi o lansare de carte în 

colaborare cu Revista Cronica, sub 

genericul „Autori, Copiii” – „Elleny 

Pendefunda şi cărţile sale”; invitaţi: 

elevii şi cadrele didactice ale şcolilor 

„Carol I” şi „B. P. Hasdeu”. 

Lansarea volumului Angel Heart la 

vernisajul expozitiei personale de 

pictură, Washington, USA, 15 

decembrie 2012 cu prezentarea lui Rob 

Lytle. 

Lansarea volumului Poemele luminii  

Târgul internaţional de carte pentru 
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Copii şi Tineret, Chişinău 2013, 

prezentat de Claudia Partole, Catinca 

Agache si Ion Anton 

Lansarea volumului Poemele luminii  si 

lectură publică la Teatrul de Comedie 

Bucuresti în cadrul Festivalului pentru 

Liceeni  "Jos Palaria !", la vernisajul 

expoziţiei personale, 12 mai 2013 

Lansarea volumului Poemele luminii în 

cadrul Festivalului European al 

Artelor, Ciprian Porumbescu, Suceava 

25 mai 2013 

Ziua Limbii Române, Salonul international 

de carte, Chişinău, 31 august 2013 şi 

prezentarea volumului reintitulat 

Poemele luminii, 2 sept 2013 

Atelierul de Creaţie Athanor, expoziţie de 

pictură, recital Nichita Stănescu şi 

lansare de carte, Ateneul Tătăraşi, cu 

prezentarea Valentin Ciucă şi Valeriu 

Matei, 13 dec 2013 

Ipoteşti, Botoşani, lansarea volumului 

L’alveare d’oro dell’invisibile – 150 

anni di poesia romena da Mihai 

Eminescu a Elleny Pendefunda ⁄ 

Stupul de aur al invizibilului – 150 

de ani de poezie românească, 
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eseuri & florilegiu bilingv de Geo 

Vasile, în cadrul Festivalului naţional 

de poesie Mihai Eminescu, 15 ianuarie 

2014 

Muzica și culorile lunii martie, în 

organizarea Biblioteca Județeană 

„G.T.Kirileanu“ Piatra Neamț și 

Atelierul de Creaţie Athanor Iași, 

pictură și poesie – Elena Mihăilă și 

Adrian Alui Gheorghe alături de 
Cristina Simionescu, Paula Ciochină și 

Brândușa Tudor (muzică) de la 

Academia de Arte George Enescu, Iași 

la Piatra Neamț, 6 martie 2014 

Festivalul Non-violenţei, ediţia a VI-a, 

Iaşi, 13 martie 2014 

Galele TeleMoldova şi Prima TV Iaşi cu 

acordarea premiilor anuale ale 

televiziunii şi lansarea volumelor 

Fluturele innodat, Foc angelic şi 

Chaos şi Lumina la Restaurantul 

Castel din Iaşi, 28 martie 2014 
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Premii 

 

Premiul de excelenţă pentru poezie la 

Concursul Naţional Autori: Copiii – 

Lumea ca Metaforă şi Culoare, Cronica, 

Iaşi 2010, înmânat de Valeriu Stancu 

Marele Premiu la Concursul International 

de Artă Plastică "N.N.Tonitza", Bârlad 

2010, acordat de Marcel Pavel şi Forţu 

Năstasă 

Medalia "Sf. Luca" acordată de Fundaţia 

de Artă Sf. Luca, Bârlad 2010 

Premiul Revistei "Florile Dalbe" pentru 

cea mai bună carte scrisă de un 

autor elev, volumului Îngerul meu de 

Elleny Pendefunda, la Salonul de Carte 

pentru Copii şi Tineret, Chişinău 2011, 

înmânat de Mihai Cimpoi,Claudia 

Partole şi Nicolae Dabija 

Premiul revistei Oglinda literară pentru 

2011, volumului Inimă de înger, 

acordat sub auspiciile Asociaţiei 

Culturale "Duiliu Zamfirescu" Focşani  

Premiul pentru debut – poezie, Târgul 

internaţional de carte românească, Iaşi 

2011 
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Premiul Junior al Uniunii Scriitorilor 

din România pentru volumul "Răsărit 

de curcubeu"  2011 

Premiul Călătorilor Astrali pentru 

bogata activitate în poesie, publicistică 

şi recunoaştere internaţională, al Casei 

de Presă şi Editură Contact 

international,  2011 

Premiul IBBY (International Board on 

Books for Young People) 2012 

acordat domnişoarei Elleny 

Pendefunda pentru volumul Angel 

heart (Contact international) 

Premiul II la sectiunea reporter a 

Concursului Foto “Copilul si universul 

sau " 2012, etapa interjudeteana, 

Campulung Moldovenesc, Suceava 

Premiul I pentru artă plastică la 

Concursul Naţional Autori: Copiii – 

Lumea ca Metaforă şi Culoare, Cronica, 

Iaşi 2012, înmânat de Bogdan Mihai 

Mandache 

Certificate of Excellence de 

Contemporary School of the Arts and 

Gallery Washington, USA, inmânat de 

Directorul executiv si Presedinte Ron 

Lytle, 21 dec. 2012 
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Diplomă de Excelenţă la Concursul 

International de Creatie Plastică/Lirică 

Eminesciana, editia a II-a, februarie – 

martie 2013 

Premiul I secţiunea Arte Vizuale la 

Concursul Scolar Interdisciplinar 

Urmasii Principelui Cantemir acordat 

de Casa Regală a României  si 

Universitatea Publică de Stat Ion 

Creangă Chisinău prin A.S.R. Radu al 

României si Rector Brigalda Eleonora 

Popa, feb. 2013 

Premiul II la Concursul internaţional 

de artă plastică "N.N.Tonitza" 

ediţia a X-a organizat de ASTRA – 

Despărtamântul "M. Kogălniceanu", 

Iasi 2013 

Premiul Revistei "Florile Dalbe" pentru 

cea mai bună carte scrisă de un 

autor elev, volumului Poemele luminii 

de Elleny Pendefunda, la Salonul de 

Carte pentru Copii şi Tineret, Chişinău 

2013, înmânat de Mihai 

Cimpoi,Claudia Balaban şi Ion Anton 

Diploma de artist invitat la Vernisaj A 

in cadrul Festivalului de teatru pentru 

liceeni, Bucureşti 2013 
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Premiul I la Concursul de Fotografie 

“Copilul si universul său "editia a 

XVIII-a etapa interjudeteana, 2013, 

Câmpulung Moldovenesc, Suceava 

Premiul Roza Vânturilor la Salonul 

international de carte, editia a XXII-a, 

Chisinau pentru volumul bilingv 

L΄alveolare d΄oro dell΄invisibile/ Stupul 

de aur al invizibilului, 150 anni di 

poesia romena da Mihai Eminescu a 

Elleny Pendefunda in traducerea lui 

Geo Vasile, 2013 

Certificate of Excellence, acordat de 

Disyl international întru recunoasterea 

înaltelor sale standarde din artele 

vizuale, înmânat de presedintele Dan 

Cumpătă la Muzeul Unirii din Iasi în 

prezenta Rotary international, 25 sept. 

2013 

Certificat de Excelenţă, 40 de ani de la 

fondarea Atelierului de creaţie Athanor, 

13 decembrie 2013 

Premiul I la Concursul de Creaţie literară 

In memoriam Mihai Eminescu, 

ianuarie 2014 
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Diplomă de excelență în arte acordată de 

Biblioteca Județeană „G.T.Kirileanu“ 

Piatra Neamț, 6 martie 2014 

Premiul TeleMoldova şi Diplomă 
pentru excelență în profesie 

înmânate de Petru Frăsilă şi Dan 

Cumpătă la Galele TeleMoldova şi 

Prima TV Iaşi, 28 martie 2014 
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Cuprins 
Rugă de seară, 10 
Drumul Cosimei spre Muntele 

Buburuzelor, 12 
Ursul polar, 15 
Inorogul, 19 
Scrisoare, 26 
Început de toamnă, 28 
Sfârşit de toamnă, 33 
O faptă bună, 35 
Întâlnire sub vânt, 41 
Stupina, 43 
Basmele bunicii, 47 
Întâmplare cu animale, 49 
Ofertele lunii, 51 
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Poveste de Crăciun, 55 
Iona, 58 
Visul din vis…, 62 
Excursie la cascadă, 67 
Descriere, 72 
Lupul alb și șobolanul cafeniu, 

74 
Focul din grădină, 86 
Chaos și lumină, 99 
Fiat lux, 133 
 

Scurt CV, 137 
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Colofon 

Volumul de schițe, povestiri și cronică plastică 
Chaos și lumină, cuprinde o selecţie de texte 

scrise în ultimii ani, publicate în reviste 
literare recunoscute în ţară şi străinătate, cât 

şi pe diverse site-uri de internet şi multe 
inedite, precum şi câteva fragmente de proză 
scurtă ce reflectă visele sale, unele exprimate 

şi prin lucrările de pictură.  
Volumul a apărut la Editura Contact 

international  
 sub îngrijirea Julietei Carmen Pendefunda şi 

a fost tipărit la Imprimeria PIM în martie 
2014, într-un prim tiraj de 500 exemplare. 
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