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Nota editorului

Mona Șimon

Editor Editura Quarto 

Bine v-am găsit, dragi
 cititori și bine ați venit 

în Familia Quarto!

Î
ncheiem acest an, atât de diferit, 
cu speranța că anul 2021 ne va 
reda cel puțin starea de normali-
tate. Lunile care au trecut au fost 

destul de grele, însă luna decembrie 
are acest har de a ne aminti de bucu-
rie și fericire.  De aceea am ales să 
dăm naștere acestui minunat proiect, 
Revista Quarto, în această perioadă. 
Pentru a vă oferi un îndemn spre 
bucurie, liniște și stare de bine. Să 
zâmbim împreună unui nou început.

Cum a luat naștere revista Quarto? 
Ca orice vis împlinit, de la o idee. 
Ideea unei persoane minunate, 
Mirela Carmen Stancu, aceea de a 
avea propria editură pentru a putea 
veni în ajutorul tuturor scriitorilor 
talentați din România și diaspora. 
A oferi cititorilor cărți non-fiction, 
motivaționale și de dezvoltare 
persoanală de impact. Scrise cu 
sufletul. Și bineînțeles, a reușit! 
A dat naștere Editurii Quarto!

Imediat ce ușile virtuale i-au fost 
deschise, sute de cititori, scriitori 
și bloggeri i-au trecut pragul. Dar 
în tot acest entuziasm, primind cu 
drag toate mesajele, manuscri-
sele și cuvintele de încurajare, 
ne-a venit ideea unui  loc unde să 
stăm la povești, să ne bucurăm 
de lecturi minunate, să învățăm 
unii de la alții. Unde să fim ca o 
familie, Familia Quarto. Un acasă.

Deci, iată! Astăzi vă invităm 
acasă! Și ce moment mai bun să 
petreci timp alături de cei dragi, 
dacă nu de sărbători? Savurați 
o ciocolată caldă sau un vin fiert 
și așezați-vă confortabil la masă. 
Suntem încântați să vă găzduim!

Revista Quarto-decembrie 2020 
este despre familie. Încercăm să 
vă oferim puțină bucurie, nostalgie 
și speranță. V-am pregătit povești 
cu miros de zăpadă, articole utile 
pentru continua noastră dezvol-
tare și nu în ultimul rând, o rubrică 
specială scrisă de voi, cititorii noștri!

Vă mulțumim pe acestă cale 
tuturor! Colaboratorilor, citito-
rilor și scriitorilor! Vouă, Familiei 
Quarto! Vă dorim să aveți parte 
de sărbători frumoase, liniștite 
și cu sănătate! Să intrăm în anul 
2021 cu speranță, energie și op-
timism, împreună ca o familie!
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Mirela-Carmen Stancu 
Director Editura Quarto, scriitor, Director Editura Quarto, scriitor, 
traducător, nonfiction writing coachtraducător, nonfiction writing coach

“Cuvintele te pot inspira pe Calea catre Carte 
dar… numai Actiunea produce schimbarea!”

Pasionată de găsirea semnificației vieții, după ju-
matate de secol petrecut pe Planeta Albastră, am 
hotarat că a sosit clipa ca… “în mod oficial”… să 
dăruiesc semenilor mei din prea plinul informațiilor 
pe care am avut șansa să le accesez până acum.

În clipa în care am înțeles că adevărata putere de 
a schimba lumea, de a o face mai bună, stă DOAR 
în mâinile scriitorilor, prin puterea cuvintelor și a 
intențiilor din spatele acestora, nu am mai stat mult 
pe gânduri. Drept rezultat, mi-am făcut un scop în 
viață de a ajuta pe oricine dorește să devină scriitor 
și autor de carte deoarece, cred cu tărie că, lumea 
strălucește mai tare atunci când… scriitorii scriu.

Ca atare, tot ce scriu pentru tine - scriitorul, 
toate cursurile pe care le sustin, sunt constru-
ite astfel incat sa te ajute sa transmiti cititorului 
mesajul tau…mesaj ce ii poate schimba viata in 
bine… iar tie, iti poate asigura o viata de scriitor 
cat mai relaxata. Intocmai cum, intotdeauna am 
visat sa am dar, de-abia dupa jumatate de secol 
petrecut pe frumoasa noastra Planeta Albas-
tra am reusit s-o cladesc pe o fundatie solida.

Bogdan Stancu 
Director General Quarto HQ Marketing Director General Quarto HQ Marketing 
SRL, sub aripa căreia s-a născut SRL, sub aripa căreia s-a născut 
Editura Quarto Editura Quarto 

Bine te-am găsit, drag călător prin viață! În țara 
de unde vin mi se spune Bogman. Și, cateodata, 
doctor B. 

Dar, indiferent de modul în care sunt strigat, sunt 
un om care crede cu tărie că lumea ar fi mai bună 
dacă fiecare ființă umană ar “învăța” să dăruiască. 

Sunt, deasemenea, un om căruia îi place să 
experimenteze diferite lucruri. Din domenii și mai 
diferite. Ca atare, am învățat să mă bucur de viață. 
Expert nu am devenit în toate acele domenii dar, 
categoric, sunt expert in computere si internet.

În urmă cu vreo 7 ani am început proiectul “Writers 
Pay it Forward” al cărui scop era să ajute scriitorii 
din USA. Și, încă este. Dar, între timp aria de 
acoperire a acestei mișcări s-a extins astfel încât, 
astăzi ne putem lăuda că am ajutat și colaborat 
cu scriitori din aproape toate țările planetei.

Din 2019, am mutat focusul principal in minunata 
noastră țară. 

România. 

Spre talentații noștri scriitori. Români.
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Mona Șimon 

Editor Editura Quarto, Coordonator Editor Editura Quarto, Coordonator 
Revista & Club Carte QuartoRevista & Club Carte Quarto

M-am născut la poale de munte, într-o carte de 
povești. Am fost pe rând, Heidi, Pollyanna și 
Alice în Țara minunilor. M-am transformat pe 
nesimțite într-un adolescent miop, pentru a mă 
lăsa apoi pradă iubirii.  Am stat pe peron alături 
de Anna Karenina, l-am îngrijit pe Mister Roch-
ester și am suferit alături de Olguța. Am dis-
cutat adeseori cu Moromete și am căutat drep-
tatea alături de Manlache Pleșa. Da, am trăit în 
cărți și pentru ele. La un moment dat am rătăcit 
și în lumea reală, până ce am absolvit Facul-
tatea de Medicină generală la Cluj-Napoca.

Cu diploma în buzunar și cu visele la rever, 
m-am întors înapoi la cuvinte. În propria mea 
carte. De patru ani scriu pe blogul personal 
O carte nescrisă (monasimon.ro) și trăiesc 
alături de cele mai diverse personaje literare. În 
toamna acestuian, 2020, am debutat cu o pov-
estire în antologia Nuanțe de piper și ciocolată- 
It is what it is, apărută la editura SIONO. 

Iubesc să iubesc, să râd cu lacrimi și să mă pierd în 
lumea cărților. Zi de zi încerc să creionez fericire, 
dar până la urmă, în mintea mea ea înseamnă 
cireșe atârnând pe o ureche, un soare cald pe post 
de pălărie și pe fundal șoaptele mării albastre.

Eva Ancuța Hamza 

Redactor - Editor/Corector la Editura Redactor - Editor/Corector la Editura 
QuartoQuarto

Se spune că, atunci când ai un copil, întreaga ta 
viață se schimbă. Așa și este, sau cel puțin așa a fost 
în cazul meu. Și aici includ și celelalte aspecte ale 
vieții, nu doar cel de familie. Spun asta deoarece, 
după ce am avut-o pe fetița mea, am început să 
caut alternative pentru jobul de birou, astfel încât 
să lucrez de acasă, pentru a fi alături de fiica mea. 

Am început prin a fi content writer, iar pe par-
curs, mi-am extins destul de mult aria de interes. 
Am început să citesc tot mai mult, să scriu re-
cenzii, iar ulterior, să corectez cărți. În prezent, 
activez în diverse domenii, toate fiind oarecum 
legate între ele și ținând de scris, citit și corec-
tat. În plus, pot spune că mă simt împlinită, de-
oarece am ajuns să lucrez ceea ce îmi place, 
astfel că munca mea este totodată pasiune. 
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Luiza Simonescu 

Graphic Designer si Coordonator Graphic Designer si Coordonator 
Departament Marketing la Editura Departament Marketing la Editura 
QuartoQuarto

Încă de mică mi-am descoperit pasiunea pen-
tru citit. Cărțile mi-au arătat că nu trebuie ne-
aparat să dormi pentru a visa. Că cititul te 
poate transpune într-o cu totul altă lume, unde 
poți trăi povești prin mintea unor personaje. 

Odată cu aceste conștientizări, m-am întrebat: 
“Oare cum ar fi dacă aș creea propria-mi lume 
de poveste?!” Mi-am dat seama că a scrie ro-
mane nu este tocmai domeniul meu, însă acest 
lucru nu m-a oprit din a-mi crea un blog unde 
să pot împărtăși numarului mic de oameni 
ce mă urmareau, trăirile și sentimentele prin 
care eu, o fată de 13 ani pe atunci, le avea.

În prezent, am realizat că lucrurile exacte mă 
definesc mai bine. Am descoperit designul graf-
ic și plăcerea pe care un proiect finalizat mi-o 
aduce, împlinirea simțită atunci când un client 
este mulțumit cu produsul final și oportunitățile 
pe care acest domeniu ți le poate oferi.
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În Țara Albă a poveștilor

Oamenii de zăpadă

Mona Șimon
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U
n domn între două vârste se plimba într-o seară pe o stradă dintr-un oraș oarecare. Își 
căuta, vizibil iritat, mănușile. Nu își amintea ca paltonul lui să dețină atâtea buzunare. 
După ce goli și al patrulea, tot fără succes, se dădu bătut și începu să sufle peste pumnii 
strânși, în speranța de a se încălzi un pic. Aburul cald ce îi acoperea pentru prea scurt timp 

mâinile, nu făcea altceva decât să îi crească senzația de frig în pauzele dintre respirații. Continuă 
să meargă privind în jos și încercând să și le bage cât mai adânc în buzunare. Scârțâitul zăpezii 
îi zgâria auzul. Mări pasul. Voia să ajungă acasă, regretând amarnic scopul acestei plimbări.

Mersul lui greoi și trist fuse brusc întrerupt de un bulgăr ce îl nimeri direct în frunte. Se opri stupefiat în 
mijlocul aleei și pentru prima oară ridică privirea pentru a se uita în jurul lui. La nici un metru de el, văzu 
un minunat Om de Zăpadă. Era desprins din cărțile de povești. Oală pe post de pălărie, morcov în loc de 
nas, niște bucăți de cărbune îi erau nasturi și îi dădeau un anumit stil paltonului lui de zăpadă. Bineînțeles, 
avea și o mătură foarte bine poziționată. Acest măreț Om de Zăpadă părea că stăpânește împrejurimile, 
fiind o figură foarte impunătoare în tot acest peisaj de iarnă pe această stradă, din acel oarecare oraș.

Domnul meu începu să caute cu privirea, să găsească autorul acelui gest nemaivăzut. Cine ar 
putea avea cutezanța și nesimțirea, de a da în el cu bulgări. Se scutură repede de imaginea 
Omului de Zăpadă, uitându-se peste tot după autor. Ignoră repede de tot senzația că zărește un 
zâmbet pe fața Omului. Liniștea din jurul lui îl făcu să creadă că cel mai probabil căzuse zăpadă 
de pe crengile copacilor și cum cunoștințele lui de fizică erau reduse, nu se catadicsi în a-și 
explica cum ar fi putut ceva venit de sus să-l nimerescă fix acolo. Scutură din cap și o dată cu 
zăpada îi dispăru și curiozitatea cercetării și o parte din gânduri. Însă, la clipitul următor, se 
trezi cu un nou bulgăr, de data aceasta extrem de bine plasat, fix în nasul lui înroșit de frig.
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Ochii, scăpărând de iritare, îi căzură pe Omul de Zăpadă. Zâmbetul lui se transformase într-un 
râs, în adevăratul sens al cuvântului. Domnul, cât era el de domn, scăpă o înjurătură printre dinți.

“Hei! Domnule! Sunt eu! Omul de zăpadă!”

Urechile recepționară, auzul era sigur de cele auzite, dar Domnul meu refuza să-și creadă urechile. El de 
felul lui nu credea pe nimeni. Așa că, nu era așa o mare surpriză. Curiozitatea totuși își intră un pic în drepturi, 
fapt ce-l făcu să înainteze, schimbându-și direcția de mers. Până să apuce să gândească, se trezi lângă 
Omul de Zăpadă. Se învârti de câteva ori în jurul lui, ochii lui dorindu-și tare mult să-l privească mai bine.

“Îm cer scuze, domnule! Nu am vrut să vă rănesc. Am vrut doar să vă atrag un pic atenția. Erați așa aplecat în 
mersul d-voastră, că ați fi trecut pe lângă mine fără să mă observați. Și simt că aveți mare nevoie de mine!”

Gura domnului se deschise larg, în uimire, dar își păstră muțenia. Uitase să vorbească din cauza 
creierului care se încăpățâna să nu dea crezare acestei realități. Omul de Zăpadă continuă:

“Am venit pe lume ieri. Am fost făcut de familia care stă în această casă. Tare mare distracție le-am 
oferit. Dar noi, Oamenii de Zăpadă, avem nenumărate roluri. Unim mâini mari cu cele de copil. Aducem 
inimi aproape, transformăm binele în râs, bucurăm copiii mici și readucem la viață copiii mari. Apoi stăm 
și veghem ca simbol al fericirii de a fi împreună. Și unii dintre noi, în veghea noastră, întâlnim Domni ca 
dumneata și atunci vă sărim în ajutor. După ce ne terminăm treaba, ne lăsăm îmbrățișați de Soare și 
de căldură, topindu-ne. Eu mai am un pic de stat și sunt un Om foarte serios, îndeplinindu-mi menirea 
cu multă temeinicie. Văd că mintea d-voastră mă lasă să mă fac bine înțeles, fiind încă încremenită 
în neacceptare, așadar continuați în a mă asculta, începând de acum să-mi și simțiți cuvintele.

După ce căldura ne ia în îmbrățișarea ei, noi ne continuăm existența prin trăirile lăsate în urma 
noastră. Prin legătura creată de amintiri, amintiri ce vor fi păstrate cu drag de fiecare suflet care a 
participat la crearea mea. Mai mult decât atât, avem norocul de a ne pune în veșnicie, așezându-
ne cu mare dragoste în sufletele unor oameni. Aceștia vor deveni Oameni de Zăpadă. Dumneata 
ești unul dintre ei. Oamenii de Zăpadă din viață au aceleași meniri ca noi, același har. Sunt cei care 
țin familia unită, cei ce adună sufletele la un loc, dându-le șansa să creeze amintiri de neuitat. Sunt 
legătura între generații, folosind limbajul universal al iubirii și răbdării. Ei reușesc să transforme 
orice mic zâmbet, în râs cu lacrimi. Ei țin în palma lor pălmuțe de copil, până când acestea se 
transformă în aripi. Ei împachetează visele celorlați în ambalajul încrederii împlinirii acestora. Ei 
ajută pe alții să zboare, să spere. La ei se întorc cei dragi pentru o vorbă bună, un îndemn sau doar 
o îmbrățișare. Ei sunt reperul din amintiri, ei sunt modelul de suflet mult iubit, ei sunt bunătatea și 
liantul între inimi. Ei sunt înțelepciunea, blândețea și răbdarea. Ei luminează traiul, familia, întregul.

Ei sunt Oamenii de zăpadă…“

Gura domnului se închise încet, într-un zâmbet cald. Ochii cuprinseră Omul de Zăpadă în cea mai 
blândă privire. Auzul începu să audă viața. Mintea Domnului se dezmorți și își aminti scopul plimbării: 
trebuia să ia ultimele cadouri de pus sub brad. Domnul își băgă mâna în buzunar, își găsi mănușile fără 
nicun efort și porni pe drumul lui cu un mers îndrăzneț și sigur. Simți cum îi curge ceva pe obraz. Crezu 
că i-a mai rămas zăpadă, în schimb era o lacrimă. De fericire, de împlinire, de acceptarea menirii. 

La următoarea cotitură Omul de Zăpadă se făcu nevăzut, în urma lui rămânând un tablou de iarnă de 
poveste…
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Visul unei nopți de iarnă

Ca orice alt suflet incarnat in trup uman, 
în timpul nopților mă ocup cu fel de fel 
de lucruri. Printre altele… cu visatul. Ca 
atare, mirarea nu mă cuprinde prea des 

cand… a doua zi ma trezesc cu fel de fel de notițe 
scrise în mijlocul nopții. În veșnica agenda ce-și 
are un loc de cinste lângă propriu-mi pat.

Probabil că, aș putea scrie cu succes câteva 
cărți… prin simpla copiere a acestor relatări aduse 
din vis.

Și, poate că, într-o zi chiar o voi face. Însă, astăzi 
mi-am propus să-ți dăruiesc unul dintre aceste 
vise. Pe care, recunosc, nicicând nu l-am uitat.

Cu 16 ani în urmă, pe vremea când fetița mea de-
abia împlinise 7 anișori tereștri, m-am întâlnit cu 
Îngerul Crăciunului. 

În vis.

În ceea ce… veșnic voi numi… Visul unei nopți de 
iarnă.

Precum, și Tudor Mușatescu a numit… una dintre 
piesele mele de teatru favorite.

Iar din acea noapte de iarnă, îți dăruiesc acum 
cuvintele… întocmai copiate… din magica agenda.

Poate că, într-o zi de iarnă, vei hotărî s-o dăruiești, 
la rându-ți, copiilor tăi. 

La fel cum, Luiza mea a primit-o. 

MC Simon
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***

24 / 25 Decembrie.2004; aprox. ora 2 a.m.

În noaptea aceasta m-am întâlnit cu Îngerul 
Crăciunului. Nu-mi amintesc nimic despre 
înfăţisarea lui, dar sigur îmi amintesc cuvintele lui:

“Moş Crăciun există. Când Luiza va afla că tu îi 
cumperi an de an cadouri, îi vei spune cu cuvinte 
simple, iar Inima ei va înţelege.

Moş Crăciun există. El nu apare şi nu se 
manifestă aşa cum înţelegeti voi că ar trebui s-o 
facă. Transformările materiale interdimensionale 
sunt complicate şi de multe ori inutile din acest 
punct de vedere. Totul se poate rezolva mult mai 
simplu.

În fiecare an, Moş Crăciun vine. El aranjează şi 
dirijează evenimentele astfel încât părinţii sunt 
capabili sa cumpere copiilor, exact ceea ce ei au 
nevoie în evoluţia lor pentru acel moment.

Indiferent câte probleme sunt... financiare sau de 
altă natură, Moş Crăciun dirijează Energia astfel 
încât fiecare copil şi adult să primească ceea ce 
a cerut.”

Eu l-am întrebat pe Îngerul Crăciunului:

“Dacă Moş Crăciun există, de ce este selectiv? 
De ce a ales doar anumite religii în care să se 
manifeste?”

Răspunsul Îngerului:

“Moş Crăciun nu este selectiv. Oamenii sunt 
selectivi. Este alegerea lor să experimenteze sau 
nu, spiritul Crăciunului.”

L-am mai întrebat pe Înger:

“Să înţeleg că tu, Îngerul Crăciunului, porţi şi 
numele de Moş Crăciun?”

Acesta a spus:
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“Mos Crăciun este o Entitate... independentă... şi nu prea. El este Energie. Eu sunt Energie. 
Poţi spune că am fi Unul pentru că Energia este Una. Dar... Energia se manifestă în multe 
moduri. Din punctul de vedere al celor 3 dimensiuni, Moş Crăciun este acea manifestare a 
Energiei care “dirijează” acţiunile astfel încât fiecare să primească ce doreşte, în acel Moment 
al Anului Uman.

Eu, Îngerul Crăciunului, sunt acea manifestare a Energiei care aduce Bucurie şi face ca 
Iubirea sa poata fi simţită în acel moment al Anului Uman. Există multe Entităţi care acţionează 
în acest moment ales de voi... momentul Crăciunului. Depinde doar de cei care au ales să 
experimenteze existenţa în 3 dimensiuni, aici şi acum, dacă le percep conştient sau inconştient.

Ceea ce ai auzit de la mine nu e limbajul meu. Dacă înţelegi, sau intuieşti, în fine, ştii cumva 
de interdimensionalitate, atunci îţi închipui că nu avem, de fapt noţiuni comune. Ce auzi tu 
e “traducerea”, în propriul tău limbaj, a ceea ce-ţi spun eu. Celui căruia alegi să-i dăruieşti o 
poveste de Crăciun, o va lua metaforic dar va simţi esenţa.”

“Şi care e esenţa, Îngere?”

“Ştii foarte bine. Esenţa 
e Iubirea. Sigura noţiune 
cu acelaşi înţeles în 
toate limbajele, în toate 
dimensiunile, în tot Universul. 
Fie… dacă vrei… în tot 
Multiversul.”

M-am înfiorat. Fiecare fir 
de păr de pe braţele mele 
a pornit-o în toate direcţiile. 
Luiza mă vedea scriind, 
iar eu vedeam în ochii ei 
Înţelegerea. Dincolo de 
cuvinte, dincolo de noţiuni, 
dincolo de Energie şi 
Informaţie. 

Apoi i-am mulţumit Îngerului 
Crăciunului, iar el a încheiat 
întâlnirea noastră astfel:



15

“Energia îţi multumeşte ţie, că o ajuţi să experimenteze prin tine, aici şi acum, Iubirea în acest 
mod. Energia multumeşte fiecărei părti a Ei. Întregul este Întreg, indiferent ce alege Partea să 
experimenteze.”

***

În rest.... no comment.

Crăciun Fericit!!!
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Amintirea iernilor de mult trecute
Eva Ancuța Hamza

R
ulez newsfeed-ul de Facebook, să văd ce noutăți au mai apărut. Dau peste o poză cu zăpadă. 
Mă dezmeticesc, parcă dintr-un vis, și realizez că suntem deja în noiembrie. E aproape iarnă, 
îmi spun și, imediat, gândul mă poartă departe. Departe în timp, în urmă cu peste 20 de ani – nici 
nu-mi vine să cred că sunt atâția! 

Cu ochii încă deschiși, deși sunt prinsă în prezent, aterizez într-o imagine din trecut, când încă eram 
copil, iar iarna era iarnă. Văd și acum fulgii mari de zăpadă cum se aștern peste întregul pământ. Simt 
bucuria și entuziasmul nostru, precum și nerăbdarea de a ieși în curte, la zăpadă. Nu mai contează 
frigul, gheața sau răceala care ar putea urma după. Tot ce contează este că ne dorim să fim afară, sub 
fulgii imenși care se îndreaptă lin spre pământ. 

În doar câteva minute de retrăit o parte din trecut, reușesc să mă umplu de energia pozitivă de atunci. 
Revăd scene întregi, încărcate de albul pur al zăpezii și de bucuria noastră de copii, de râsetele noastre 
în timp ce ne aruncăm în zăpadă, ne batem cu bulgări sau ne străduim să construim un om de zăpadă. 

Revin în prezent și nu reușesc să înțeleg când s-a transformat iarna din ceva minunat în ceva de 
care ne este groază. Când, oare, am pierdut bucuria de a ne juca în zăpadă, de a construi oameni de 
zăpadă sau a face îngeri în nămeți? Însă ceea ce s-a schimbat suntem noi, sunt grijile și alergătura 
continuă. Îmi imaginez doar că iarna s-a supărat, probabil, pe atitudinea noastră față de ea și refuză să 
se arate în toată splendoarea ei de odinioară. Ne refuză bucuria de a vedea fulgii mari de zăpadă, știind 
că tot ce facem este să ne plângem că trebuie să ne deszăpezim mașina sau trotuarul din fața casei. 

Chiar și așa, în fiecare an, odată ce se apropie iarna, îmi doresc să văd din nou o iarnă ca-n povești, o 
iarnă albă, așa cum spune minunatul cântec „I’m dreaming of a white Christmas”. Și, dincolo de griji, 
de stres, de oroarea de a-mi fi frig când ies din casă, mă străduiesc să regăsesc bucuria pe care o 
simțeam odată. Mă bucur de fiecare fulg de nea pe care am ocazia să îl văd căzând din cer, de fiecare 
colind pe care îl aud și de împodobitul bradului.

Oh, bradul! Altă amintire minunată, care se activează în fiecare iarnă. Îmi amintesc entuziasmul pe 
care, copii fiind, îl aveam în Ajunul Crăciunului, știind că e ziua în care împodobim bradul. Mama era 
responsabilă cu bucătăria și, între alte activități casnice, ne pregătea ața pentru a lega bomboanele 
salon în brad sau a înlocui ațele rupte de la globuri. Împreună cu sora mea și cu tata, pregăteam toate 
cele necesare și ne apucam să aranjăm bradul... natural, cu mirosul său specific. Un glob atârnat pe 
creangă, un vers de colind, o privire aruncată pe fereastră la zăpada care se așterne... iar acum, un dor 
nemăsurat, care crește cu fiecare an care trece.

Pentru mine, iarna e prilej de amintire, de nostalgie și de dor. E momentul în care amintirile revin mai 
puternic decât oricând, iar dorul de cei dragi e mai intens. E, însă, și perioada în care sunt recunoscătoare 
pentru tot ce am, pentru fiecare clipă trăită, pentru fiecare bucurie a vieții.

Vă doresc tuturor o iarnă splendidă, cu mii de dorințe împlinite și cu bucurii în suflete! 
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Firimituri de cer
Em Sava

ÎÎși lipi năsucul de sticlă și privi în noapte. Firimituri de cer veneau în rotocoale mari, se opreau în 
dreptul ferestrei și se uitau mirate la ea, apoi se așezau cuminți pe pământ, exact ca frișca pusă 
de mama pe tort.

Em Sava (Ela Mihu) este absolventă a Facultății de litere, Universitatea “Babes Bolyai”, din 
Cluj Napoca. A publicat romanul “Pași” (2018, împreună cu Axel la editura Eikon), romanul 
“Ana” (2020, editura SIONO) și a apărut cu poezie și proză în mai multe volume colective. Cea 
mai recentă apariție e volumul de poezie “Fluturi și alte frunze”.
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Firimiturile de cer se roteau, făceau reverențe și se clădeau cu grație unele peste altele, la 
baza stâlpului ce susținea felinarul. Nu vedea bine dacă sunt fluturi minusculi, ori zâne în 
rochițe albe de bal. Erau prea mici ca să le vadă din casă. Își îmbrăcă cu greu peste pijama 
paltonul și își trase căciula. Cizmulițele nu le putea încălța singură, că aveau șireturi lungi și 
doar mama putea să le lege, dar nu se va murdări pe șoșonii ei roz, sub formă de iepurași, că 
afară era alb și curat. N-o s-o certe mama. Se chinui să ajungă la clanță și deschise cu greu 
ușa. Mama era ocupată în bucătărie și râdea tare de ceva ce-i spunea tata, așa că nu băgă de 
seamă când rotogolul roz, pe care-l credea în lumea lui moș Ene, trecu ca o umbră pe lângă 
perete.

Le va aduce și lor câteva firimituri de cer, gândi zâmbind. Apăsă butonul de deblocare al ușii, 
că știa cum să facă. O lăsase mama să se joace de multe ori. Lăbuș se gudură pe lângă ea, 
dând din coadă. Pe stradă erau oameni mulți, unii se opreau și colindau pe la ferestre:

– Steaua sus răsare, ca o taină mare….

„Coruri de îngeri…” se gândi ea înțeleaptă. Bunica îi povestise cum de Crăciun s-a născut Mân-
tuitorul, micul Isus. Și atunci coruri de îngeri i-au vestit venirea pe lume.

Știa ea bine că vine Crăciunul, doar desenase Moșului ce daruri să-i aducă. Se opri sub felinar 
și se uită în sus. Firimiturile se ciocneau de năsucul ei și îi dădeau pupici reci, udându-i fața 
și făcând-o să râdă tare. Încercă să apuce în palme câteva, să se uite la ele Dar nu se lăsau 
prinse. Nu putea să le ducă în casă, așa că se întoarse pe călcâie, cu Lăbuș după ea. Însă 
clanța mare nu-i mai asculta mânuțele și-i aluneca de câte ori ajungea s-o prindă. Degetele îi 
erau înghețate și firimiturile din cer se jucau cu ea, grăbite deodată, fără să știe că ea nu mai 
vrea să se joace, că-i este frig și vrea în casă. „Așa o fi simțit și micul Isus, când nimeni nu-l 
primea la căldură”, gândi și bobițele de lacrimi rotunde se confundau cu fulgii de nea ce i se 
topeau pe față și pe mânuțe.

Ușa se deschise brusc și în fața ei apăru chipul dulce și îngrijorat al mamei. Descoperise că 
fata nu-i și ieșea să o caute. Adormi toropită, auzind ca prin vis „Steaua sus răsare… ”

Când deschise ochii era deja dimineață și Moșu’ se strecurase abil în timp ce ei dormeau și le 
lăsase în sufragerie un brad uriaș, până-n tavan, cu luminițe care clipeau iute-iute, cu globuri 
colorate și bomboane. Iar sub brad multe cadouri pentru mama, pentru tata, dar cele mai 
multe pentru ea. Le deschise fericită, apoi se întristă brusc.

–  Ai fost cuminte și Moșu’ ți-a adus tot ce ai pus pe listă. De ce ești supărată?

– Pentru că sunt doar cadouri pentru noi. Moșu-a uitat de Isus. Iar azi e ziua Lui…
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De vorbă cu Cristina Lincu

Am avut ocazia și bucuria de a cunoaște în mediul online mulți scriitori români, care au mereu cuvintele 
la ei. Pentru care scrisul este mai mult decât o meserie, este împletire de emoții și talent, de dăruire și 
trăire. Cristina Lincu este unul dintre aceștia! Un om pe care îl îndrăgești de la început. Naturală, plină 
de umor, sensibilă și extrem de talentată. O femeie dedicată femeilor și o scriitoare pe care trebuie să 
o descoperi! O vei iubi!

Deși nu pot să îmi dau seama cum își împarte timpul atât de eficient, fiind mereu prezentă în online, 
având o familie care îi umple cea mai mare parte din zi, proiecte de succes pe care le coordonează 
permanent și scrisul cărților, care știu din proprie experiență cât de solicitant poate fi, ei bine, cu toate 
acestea, și-a găsit un moment și pentru mine și mi-a oferit prilejul să stăm la o poveste. Îi voi tot 
mulțumi pentru asta, pentru că îi sunt foarte recunoscătoare!

Să o cunoaștem mai bine pe Cristina Lincu în, iată, primul interviu din Cărțile fără copertă!

Seria de interviuri

Cărțile fără copertă

Mona Șimon
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B
ună, Cristina! Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat să stăm puțin de vorbă! După cum ună, Cristina! Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat să stăm puțin de vorbă! După cum 
bine s-a spus, ești femeie de 10, mamă de 3 (băieți) și autoare de 3 (cărți): Eu, o mamă (im)bine s-a spus, ești femeie de 10, mamă de 3 (băieți) și autoare de 3 (cărți): Eu, o mamă (im)
perfectă, Amn3zia și, cel mai nou roman, Liberă!. Ce ai completa la această descriere?perfectă, Amn3zia și, cel mai nou roman, Liberă!. Ce ai completa la această descriere?

Bună, Mona. În primul rând, eu îți mulțumesc pentru acest interviu. Sunt onorată și emoționată că te-ai 
gândit la mine.

Ca să răspund la întrebarea ta fără să mai scriu încă un roman :), aș adăuga că, de profesie, sunt 
specialist în comunicare. Am lucrat de-a lungul timpului în departamentele de marketing ale mai multor 
corporații, dar cel mai mult mă mândresc cu un proiect dedicat românilor din diaspora, proiect pe care 
l-am coordonat în timpul șederii mele la Madrid, începând cu anul 2001. Proiectul se numește „Român 
în Lume” și, timp de zece ani, a oferit comunității românești informații în limba maternă prin intermediul 
unui ziar distribuit gratuit în mii de exemplare, al emisiunilor de radio, al evenimentelor și al expozițiilor 
românești, dar și al cărților de limbă română ce s-au constituit, în 2004, în prima bibliotecă românească 
din Spania inaugurată în cadrul unei biblioteci publice spaniole. De altfel, site-ul proiectului este încă 
online și se găsește la romaninlume.com.ro.

Pe lângă cărți, scriu pe câteva bloguri personale – cel mai important fiind blogul meu de autor cristinalincu.
ro – și sunt co-founder al platformei chic-elite.ro, o platformă dedicată în exclusivitate promovării femeii.
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Și fără să uit, desigur, că și eu sunt o prioritate în viața mea  (Asta mi-am notat-o și am lipit-o pe frigider!)(Asta mi-am notat-o și am lipit-o pe frigider!)

B
ună, Cristina! Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat să stăm puțin de vorbă! După cum ună, Cristina! Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat să stăm puțin de vorbă! După cum 
bine s-a spus, ești femeie de 10, mamă de 3 (băieți) și autoare de 3 (cărți): Eu, o mamă (im)bine s-a spus, ești femeie de 10, mamă de 3 (băieți) și autoare de 3 (cărți): Eu, o mamă (im)
perfectă, Amn3zia și, cel mai nou roman, Liberă!. Ce ai completa la această descriere?perfectă, Amn3zia și, cel mai nou roman, Liberă!. Ce ai completa la această descriere?

Bună, Mona. În primul rând, eu îți mulțumesc pentru acest interviu. Sunt onorată și emoționată că te-ai 
gândit la mine.

Ca să răspund la întrebarea ta fără să mai scriu încă un roman :), aș adăuga că, de profesie, sunt 
specialist în comunicare. Am lucrat de-a lungul timpului în departamentele de marketing ale mai multor 
corporații, dar cel mai mult mă mândresc cu un proiect dedicat românilor din diaspora, proiect pe care 
l-am coordonat în timpul șederii mele la Madrid, începând cu anul 2001. Proiectul se numește „Român 
în Lume” și, timp de zece ani, a oferit comunității românești informații în limba maternă prin intermediul 
unui ziar distribuit gratuit în mii de exemplare, al emisiunilor de radio, al evenimentelor și al expozițiilor 
românești, dar și al cărților de limbă română ce s-au constituit, în 2004, în prima bibliotecă românească 
din Spania inaugurată în cadrul unei biblioteci publice spaniole. De altfel, site-ul proiectului este încă 
online și se găsește la romaninlume.com.ro.

Pe lângă cărți, scriu pe câteva bloguri personale – cel mai important fiind blogul meu de autor cristinalincu.
ro – și sunt co-founder al platformei chic-elite.ro, o platformă dedicată în exclusivitate promovării femeii.

(Așa e Cristina, lasă munca să vorbească despre ea! Și ce frumos vorbește! Dar, eu am vrut să o (Așa e Cristina, lasă munca să vorbească despre ea! Și ce frumos vorbește! Dar, eu am vrut să o 
descopăr un pic mai bine și pe Cristina-omul, cel din spatele cuvintelor, așadar am “săpat” în online descopăr un pic mai bine și pe Cristina-omul, cel din spatele cuvintelor, așadar am “săpat” în online 
și am aflat cum a început totul. Copil fiind, a scris prima ei povestire. Era vorba despre un băiețel care și am aflat cum a început totul. Copil fiind, a scris prima ei povestire. Era vorba despre un băiețel care 
pornește într-o aventură în spațiu alături de prietenul lui cel mai bun, un roboțel.Și dintr-odată mi-am pornește într-o aventură în spațiu alături de prietenul lui cel mai bun, un roboțel.Și dintr-odată mi-am 
imaginat-o chiar pe ea călătorind printre stele, cuvinte și coperți, avându-i alături pe copiii ei. Deci, am imaginat-o chiar pe ea călătorind printre stele, cuvinte și coperți, avându-i alături pe copiii ei. Deci, am 
continuat…)continuat…)

Ș
i cum le îmbini pe toate atât de bine? De unde timpul și energia? Ești chiar tu roboțelul despre i cum le îmbini pe toate atât de bine? De unde timpul și energia? Ești chiar tu roboțelul despre 
care scriai când erai copil?care scriai când erai copil?

Stai un pic.  Am scris  despre povestea pe care am scris-o cand eram mică?  Unde ai gasit?  Scuze, 
sunt ca picată din luna :)))  (Nu, dar am amintit-o eu, chiar merita și nu, sursa nu se divulgă  ) (Nu, dar am amintit-o eu, chiar merita și nu, sursa nu se divulgă  ) Ok, gata, 
să răspund acum.

Îmi place să cred că nu sunt (încă) un roboțel, nici măcar cel despre care am scris în urmă cu mai bine 
de 30 de ani, într-una dintre povestirile mele rămase secrete și despre care încă nu-mi dau seama cum 
ai aflat  (Nu a fost foarte ușor, ai dreptate!)(Nu a fost foarte ușor, ai dreptate!)

Timpul este același pentru toată lumea, diferă percepția noastră asupra lui și modul în care îl „manipulăm”, 
în loc să ne lăsăm manipulați de el și să recurgem la cunoscutul clișeu „nu am timp de nimic”.

Nu sunt un supraom, nu sunt o supra-mamă (există termenul?) (există termenul?), nici măcar o mamă perfectă! :))) după 
cum deja am mărturisit public, așa că merg pe principiul priorităților, renunțând la ideea de a le face pe 
toate.
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P
entru mulți și multe chiar pari un supra-om, o supra-femeie! Și dacă vorbim despre asta, eu, din entru mulți și multe chiar pari un supra-om, o supra-femeie! Și dacă vorbim despre asta, eu, din 
câte am observat în toate activitățile tale și de asemenea și în romane, pui accentul pe femeie, câte am observat în toate activitățile tale și de asemenea și în romane, pui accentul pe femeie, 
pe ce înseamnă ea cu adevărat. Ce anume te-a determinat să faci asta? În afara faptului că și pe ce înseamnă ea cu adevărat. Ce anume te-a determinat să faci asta? În afara faptului că și 

tu ești una dintre noi, bineînțeles. De ce crezi că femeia trebuie în continuare promovată și cu ajutorul tu ești una dintre noi, bineînțeles. De ce crezi că femeia trebuie în continuare promovată și cu ajutorul 
personajelor tale înțeleasă și iubită?personajelor tale înțeleasă și iubită?

Corect! Îmi place să spun că scriu „la feminin” și că pun, astfel, umărul – măcar puțin – la susținerea 
femeilor și la recunoașterea meritelor lor într-un secol 21 care, oricât de modern se dorește a fi, încă 
dă dovadă de sexism. Un secol în care încă femeile sunt plătite mai prost decât bărbații pentru același 
tip de muncă, un secol în care , dacă ești frumoasă, cel mai probabil ești proastă sau ești considerată 
o femeie de moravuri ușoare, un secol în care zilnic femeile sunt bătute și omorâte de către partenerii 
de viață, în care sunt violate și abandonate pline de sânge, iar judecătorii – bărbați! – nu consideră asta 
atât de grav! (Of, ce tare mă doare să îți dau dreptate! Dar îți mulțumesc că lupți și pentru noi!)
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A
cum să vorbim despre tine scriitoarea! La jumătatea lunii ianuarie s-a lansat, la editura Bookzone, cum să vorbim despre tine scriitoarea! La jumătatea lunii ianuarie s-a lansat, la editura Bookzone, 
romanul „Liberă!”, cea de-a treia carte semnată de tine. Care este povestea acestui roman? Cum romanul „Liberă!”, cea de-a treia carte semnată de tine. Care este povestea acestui roman? Cum 
a început și ce ne oferă nouă, cititorilor?a început și ce ne oferă nouă, cititorilor?

Liberă! este povestea controversată a unui destin pus la granița dintre dorință și neputință. O luptă 
continuă între acceptarea și negarea propriei existențe. Un destin ghidat de fantasma unei iubiri 
descrise de instabilitate, dar și o lecție despre cum să te regăsești și să rămâi întreg după pierderea 
persoanei iubite, despre aparenta libertate a minții și despre capcanele întinse de aceasta!

Sper să ofere cititorilor câteva momente de introspecție. Sper să-i „deranjeze”, să nu fie o lectură 
comodă și astfel să nu-i lase indiferenți. (Sunt convinsă că așa este!)(Sunt convinsă că așa este!)

C
e îți place cel mai mult la această carte? Care este partea preferată sau citatul de care ești cel e îți place cel mai mult la această carte? Care este partea preferată sau citatul de care ești cel 
mai mândră?mai mândră?

Nu cred că-mi faci asta :). Glumesc, dar, adevărul este că nu pot să aleg o parte preferată. Pentru mine, Nu cred că-mi faci asta :). Glumesc, dar, adevărul este că nu pot să aleg o parte preferată. Pentru mine, 
este un întreg și asta mă duce cu gândul la una dintre replicile Sarei – personajul principal: „Cartea asta este un întreg și asta mă duce cu gândul la una dintre replicile Sarei – personajul principal: „Cartea asta 
sunt eu”. sunt eu”. (Și cred că e și Cristina Lincu, ca fiecare dintre cărțile tale!)(Și cred că e și Cristina Lincu, ca fiecare dintre cărțile tale!)

C
ând creezi un personaj îi conturezi de la bun început traseul sau îl dezvolți pe parcurs?ând creezi un personaj îi conturezi de la bun început traseul sau îl dezvolți pe parcurs?

Depinde de fiecare poveste. Uneori, totul este stabilit foarte clar de la început, alteori, povestea preia Depinde de fiecare poveste. Uneori, totul este stabilit foarte clar de la început, alteori, povestea preia 
controlul și atunci evoluția personajelor mă surprinde și pe mine. Sunt momente în care simt că „scriu controlul și atunci evoluția personajelor mă surprinde și pe mine. Sunt momente în care simt că „scriu 
după dictare”, neputând să mă împotrivesc direcției în care curg întâmplările. Evident, la momentul după dictare”, neputând să mă împotrivesc direcției în care curg întâmplările. Evident, la momentul 
recitirilor succesive obligatorii pentru finalizarea oricărei cărți, apar și corecturile de rigoare, asta recitirilor succesive obligatorii pentru finalizarea oricărei cărți, apar și corecturile de rigoare, asta 
însemnând inclusiv dispariția sau rescrierea unor capitole întregi.însemnând inclusiv dispariția sau rescrierea unor capitole întregi.

D
a, am citit cu drag câteva capitole din Amn3zia pe care nu le regăsim în carte, dar le-ai publicat a, am citit cu drag câteva capitole din Amn3zia pe care nu le regăsim în carte, dar le-ai publicat 
pe site-ul tău. Cum de le-ai făcut publice până la urmă?pe site-ul tău. Cum de le-ai făcut publice până la urmă?

Capitolele din Amn3zia ce se regăsesc pe site-ul meu nu sunt cele „dispărute”, ci sunt capitole scrise Capitolele din Amn3zia ce se regăsesc pe site-ul meu nu sunt cele „dispărute”, ci sunt capitole scrise 
ulterior publicării cărții, ca o completare, ca o prelungire firească a poveștii în on-line, ca un liant între ulterior publicării cărții, ca o completare, ca o prelungire firească a poveștii în on-line, ca un liant între 
cititorii blogului și povestea din carte.însemnând inclusiv dispariția sau rescrierea unor capitole întregi.cititorii blogului și povestea din carte.însemnând inclusiv dispariția sau rescrierea unor capitole întregi.

A
m înțeles. Uite, cum m-ai prins că nu mi-am făcut temele bine  Să ne așteptăm ca și asupra m înțeles. Uite, cum m-ai prins că nu mi-am făcut temele bine  Să ne așteptăm ca și asupra 
poveștii Sarei să mai revii? Cred că este extraordinar să îți păstrezi în minte personajele și să vrei poveștii Sarei să mai revii? Cred că este extraordinar să îți păstrezi în minte personajele și să vrei 
să le mai oferi clipe pentru cititorii care le-au îndrăgit și cunoscut!să le mai oferi clipe pentru cititorii care le-au îndrăgit și cunoscut!

Cred că personajele, odată create, nu mor niciodată! Te însoțesc în permanență și, uneori, te trag de Cred că personajele, odată create, nu mor niciodată! Te însoțesc în permanență și, uneori, te trag de 
mânecă și, atunci, ies din nou, în prim plan, în afara cărții. În cazul meu, pe blog. O aștept acum pe sara mânecă și, atunci, ies din nou, în prim plan, în afara cărții. În cazul meu, pe blog. O aștept acum pe sara 
„să mă tragă de mânecă” la rândul ei!„să mă tragă de mânecă” la rândul ei!
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S
imți a fi o provocare să creezi personaje de sex opus? Ai întâmpinat vreodată o dificultate în acest imți a fi o provocare să creezi personaje de sex opus? Ai întâmpinat vreodată o dificultate în acest 
sens?sens?

Da, este o provocare, căci trebuie să creezi un personaj veridic, credibil, care gândește complet diferit 
de o femeie (autoarea, în acest caz), dar și de restul personajelor feminine. Totuși, nu aș putea spune 
că aș fi întâmpinat vreo dificultate în acest sens. Dimpotrivă, mi-a cam plăcut!

C
u care din personajele tale ai fi prietenă în viața reală? Sau ai putea fi?u care din personajele tale ai fi prietenă în viața reală? Sau ai putea fi?

Hmm… îmi place să spun că fiecare dintre personajele mele este mult mai complex decât cred eu, în 
sensul în care fiecare este alcătuit din suma impresiilor tuturor cititorilor, astfel că aș putea spune că, 
înainte de a decide să mă împrietenesc cu oricare dintre ele, ar trebui să le cunosc mai bine.
Trebuie totuși să menționez că răspunsurile legate de personaje se referă strict la cele fictive, din 
romanele Amn3zia și Liberă!, și asta pentru că, în Eu o mamă (im)perfectă, personajele sunt membrii 
familiei mele :)

C
e părere crezi că ar avea personajele tale principale despre tine?e părere crezi că ar avea personajele tale principale despre tine?

Interesantă întrebare. Probabil că m-ar iubi sau m-ar urî, în funcție de ce i se întâmplă fiecăruia, iar eu 
le-aș explica că au evoluat singure și că eu nu am făcut decât să le fiu mereu alături. Și zău că nu ar 
fi deloc o minciună. De altfel, în Liberă!, Sara, personajul principal, și ea tot o scriitoare, realizează că 
este „Dumnezeul propriilor personaje” și se autochestionează ce fel de „Dumnezeu” este ea în acest 
context, în ce măsură le lasă să evolueze liber sau le manipulează, în ce măsură este imparțială sau 
părtinitoare.

C
ât timp aloci documentării și pregătirii unui nou manuscris?ât timp aloci documentării și pregătirii unui nou manuscris?

Depinde. De la câteva luni, la câțiva ani. Uneori, e nevoie ca povestea să rămână un timp în sertar, la 
dospit  și să revin asupra ei cu un suflu nou, cu o perspectivă diferită, astfel că, atunci când o trimit în 
lume, să fiu convinsă că este cea mai bună versiune posibilă, atât din punctul de vedere al narațiunii, 
cât și din punct de vedere stilistic.
Stilul este un aspect asupra căruia mie îmi place să insist. De aceea, după publicare, ezit și evit să 
recitesc, căci există „riscul” să îmi vină noi idei în despre cum ar putea suna o frază sau alta, chit că am 
fost mulțumită de ele în momentul predării manuscrisului.
Adevărul este că, în literatură, nu există doar o soluție și că, mereu, orice text poate fi rescris, refăcut… 
Dar asta ar însemna să nu mai termini nimic niciodată, corect?

C
rezi că poți fi scriitor, fără să ai o inteligență emoțională dezvoltată?rezi că poți fi scriitor, fără să ai o inteligență emoțională dezvoltată?

Dacă te dedici non-ficțiunii, tot ce este posibil. Totuși, pentru beletristică, ai nevoie de inteligență 
emoțională, de spirit de observație, de imaginație… A, și să nu uităm, de răbdare și de dedicație, căci 
cele câteva zeci de mii de cuvinte ale unei cărți se lasă cu greu domesticite.
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Dorința de a fi citit de cât mai orința de a fi citit de cât mai 
multă lume, crezi că ajută multă lume, crezi că ajută 
sau împiedică un scriitor?sau împiedică un scriitor?

Cred că este o dorință firească, 
altfel ai scrie într-un jurnal secret 
și nu pentru public. Dar asta nu 
înseamnă că trebuie să faci 
rabat de la propriile-ți principii, 
doar pentru a putea fi pe placul 
cât mai multor posibili cititori. 
Adevărul este că niciodată nu vei 
putea mulțumi exigențele tuturor 
cititorilor, de aceea cred că este 
important să le mulțumești, în 
primul rând, pe ale tale.

C
um îți imaginezi că sunt um îți imaginezi că sunt 
cititorii cărților tale?cititorii cărților tale?

Îmi place să spun că scriu Îmi place să spun că scriu 
literatură feminină, căci mă literatură feminină, căci mă 
adresez în special femeilor. adresez în special femeilor. 
Desigur, asta nu însemnă că Desigur, asta nu însemnă că 
bărbații nu au de ce să mă bărbații nu au de ce să mă 
citească, dimpotrivă, mai cu citească, dimpotrivă, mai cu 
seamă dacă vor să mai afle câte seamă dacă vor să mai afle câte 
ceva despre întortocheata minte ceva despre întortocheata minte 
feminină.feminină.

Îmi imaginez că sunt oameni Îmi imaginez că sunt oameni 
din toate categoriile sociale din toate categoriile sociale 
sau profesionale, că sunt sau profesionale, că sunt 
oameni care au citit biblioteci oameni care au citit biblioteci 
întregi sau care au început să întregi sau care au început să 
citească cu una dintre cărțile citească cu una dintre cărțile 
mele, oameni care, după ce vor mele, oameni care, după ce vor 
fi închis coperțile acestora, vor fi închis coperțile acestora, vor 
rămâne măcar câteva secunde rămâne măcar câteva secunde 
gândindu-se la povestea pe gândindu-se la povestea pe 
care le-am dăruit-o. Și, pentru care le-am dăruit-o. Și, pentru 
mine, asta e tot ce contează.mine, asta e tot ce contează.

A
i ascuns vreodată indicii i ascuns vreodată indicii 
sau secrete în opera ta, sau secrete în opera ta, 
despre care doar puțini despre care doar puțini 

oameni știu?oameni știu?

Sinceră să fiu, nu, dar uite ce Sinceră să fiu, nu, dar uite ce 
idee bună mi-ai dat!idee bună mi-ai dat!
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D
Și pentru a încheia zâmbind și cu mulțumiri Și pentru a încheia zâmbind și cu mulțumiri 
vreau să îți spun un secret. M-a emoționat vreau să îți spun un secret. M-a emoționat 
extraordinar când ai spus că tatăl tău, extraordinar când ai spus că tatăl tău, 

Alexandru Lincu, prin ultimul său roman scris Alexandru Lincu, prin ultimul său roman scris 
(Condamnat la viață) și-a dorit să creeze o punte (Condamnat la viață) și-a dorit să creeze o punte 
în timp pentru a putea fi alături de nepotul lui de în timp pentru a putea fi alături de nepotul lui de 
voi. Ei bine, tu îi continui dorința excelent! Prin voi. Ei bine, tu îi continui dorința excelent! Prin 
fiecare roman al tău prelungești această punte, fiecare roman al tău prelungești această punte, 
această frumoasă moștenire pe care ți-a lăsat-o, această frumoasă moștenire pe care ți-a lăsat-o, 
iubirea pentru cuvânt, iar pentru asta, noi cititorii iubirea pentru cuvânt, iar pentru asta, noi cititorii 
tăi, îți mulțumim și îți așteptăm cu nerăbdare tăi, îți mulțumim și îți așteptăm cu nerăbdare 
viitoarele creații!viitoarele creații!

Eu îți mulțumesc pentru timp, răbdare și cercetarea  Eu îți mulțumesc pentru timp, răbdare și cercetarea  
pe care ai făcut-o în ceea ce mă privește. Îți pe care ai făcut-o în ceea ce mă privește. Îți 
imaginezi că aducând vorba de tata ai atins unul imaginezi că aducând vorba de tata ai atins unul 
dintre cele mai sensibile puncte ale mele… De dintre cele mai sensibile puncte ale mele… De 
altfel, lui i-am dedicat și prima carte – „Eu o mamă altfel, lui i-am dedicat și prima carte – „Eu o mamă 
(im)perfectă?” – și asta pentru că nu a apucat să-și (im)perfectă?” – și asta pentru că nu a apucat să-și 
cunoască deloc cel de-al treilea nepot. Îmi place, cunoască deloc cel de-al treilea nepot. Îmi place, 
desigur, să cred că ar fi fost mândru de mine și desigur, să cred că ar fi fost mândru de mine și 
de modul în care am continuat drumul „literar” pe de modul în care am continuat drumul „literar” pe 
care mi l-a deschis. De altfel – și nu este prima care mi l-a deschis. De altfel – și nu este prima 
dată când fac această promisiune publică – lucrez dată când fac această promisiune publică – lucrez 
de câțiva ani la o carte dedicată memoriei lui și, de câțiva ani la o carte dedicată memoriei lui și, 
deși se scrie extrem de greu, sper să reușesc s-o deși se scrie extrem de greu, sper să reușesc s-o 
termin anul acesta, căci pe 11 august 2020 se termin anul acesta, căci pe 11 august 2020 se 
împlinesc 10 ani de când a plecat.împlinesc 10 ani de când a plecat.

Vă mulțumesc foarte mult că ați fost ă mulțumesc foarte mult că ați fost 
alături de mine și de Cristina! Vă aștept alături de mine și de Cristina! Vă aștept 
și data viitoare la o nouă poveste din și data viitoare la o nouă poveste din 

Cărțile fără Copertă!Cărțile fără Copertă!



scrie pentru tine...
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Familia QUARTO



scrie pentru tine...
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MMulțumim tuturor celor care au răspuns 

invitației noastre și ne-au scris câteva 

cuvinte gânduri! 

Textele sunt nemodificate. Am ales să le lăsăm exact 

așa cum au fost scrise. Deoarece vin din inima citito-

rilor noștri, scrise cu drag și fără a avea pretenția de 

a fi texte literare, deși așa le-am simțit pe fiecare. 

Sunt cuvinte despre ei, amintiri, urări, îndemnuri pline 

de magia acestei perioade. Sunt bucurie! 

Bine ați venit în familia QUARTO!Bine ați venit în familia QUARTO!

Familia QUARTO
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Numele meu este Gănescu Alexia MariaGănescu Alexia Maria și am 14 

ani. 

Sunt pasionată de lectură și nu trece zi fără să citesc măcar câteva 

pagini. 

Impărtășesc pasiunea mea și cu alte persoane, pe Instagram, 

unde mă numesc  @alexiabooks_, 

Dar am și un blog de carte, www.alexiabooks.ro , unde scriu, în 

general, recenzii de cărți și interviuri cu autori români. 

Momentan lucrez la un proiect, o serie de cărți pentru copii, iar 

primul volum sper că va fi publicat în anul care urmează. 
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Sunt Florina Popa DumșeFlorina Popa Dumșe, sufletul sensibil din spatele 

blogului

uncoltdesuflet.wordpress.comuncoltdesuflet.wordpress.com

Privesc viața ca pe o călătorie cu drumuri drepte și frumoase, respectiv 

drumuri alunecoase, o călătorie în care provocările, bucuria de zi cu zi 

și actul dăruirii sunt indispensabile. 

Motto-ul care mă ghidează zilnic este ,,Desenează-ți viața în culorile 

preferate. Stă în puterea ta!’’

Cred cu tărie că putem trăi frumos doar dacă ne îndreptăm atenția spre 

interior și îndrăznim să fim autentici, să alegem potecile nebătătorite 

și să construim cărămidă cu cărămidă încrederea și respectul de sine.

Una dintre marile realizări ale vieții mele este volumul de versuri ,,Colț 

de suflet’’, cartea mea de debut, pe care am publicat-o cu scop caritabil. 

Pentru că am credința că versurile au puterea de a atinge corzile 

sensibile ale fiecărui suflet, vă invit să citiți și să simțiți o poezie care 

se potrivește perfect în această perioadă, care sper să vă inspire să 

transformați sărbătorile care se apropie într-o perioadă cu adevărat 

magică. Sărbători cu pace și iubire!



33

Speranță de CrăciunSperanță de Crăciun

Privind eu într-o dimineață

Văd iarna pe geamul casei mele.

Copiii se joacă, zburdă prin zăpadă,

În mine plâng, se vaită gândurile mele...

Zăpadă: binecuvântare și năpastă,

E blândă, pură și cerească,

Vestind o sărbătoare creștinescă

E plapuma celor ce nu au casă!

Zăpada ne-ndeamnă la visare:

La noaptea de Crăciun,

La focul din odaie.

La Moșul ce aduce ceva la  fiecare.

Căzând pe noi zăpada,

Zâmbind vrea să ne spună:

Că lângă noi există uitare și minciună...

Așa că haideți oameni să nu uităm de noi!

Să dăruim speranță celor ce au nevoi!
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Sunt Raluca Maria GeorgescuRaluca Maria Georgescu și ajut oamenii să se reconecteze la ei înșiși și să 

slăbească echilibrat.Dacă vrei să rămâi în contact cu mine, mă găsești pe rețelele de socializare cu 

același nume.

De asemenea, am creat o comunitate online, unde te aștept cu drag. Grupul de facebook se numește 

“Comunitatea Ascultă-ți Corpul”, cere accesul și bucură-te de materialele făcute cu drag pentru membrii 

grupului.

Iar aici ai un minicurs gratuit despre cum să slăbești echilibrat: 

www.ralucamariageorgescu.ro/minicurs-gratuit
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De Sărbători, fii mai bun. Începe cu tine.

Sărbătorile de iarnă sunt una din cele mai frumoase perioade de peste an, dar și una din cele 

mai aglomerate și stresante. În goana după ultimul tip de decorațiuni, mese uriașe, indigestii, 

certuri, nervi...parcă magia se pierde undeva între drumul către hypermarket și aglomerația de 

gânduri și obiective din cap.

Totul ar fi bine și frumos, dacă nu ne-am pierde pe noi înșine în goana nebună după următorul 

preparat, următoarea masă mare, curățenie, perfecțiune, poleială. 

Mâncatul compulsiv, fără limite, e atât de prezent și nu pot să nu mă gândesc de câte ori am 

fost și eu pe drumul ăsta. Te sabotezi singur în ideea de a umple un gol interior, uneori parcă 

fără discernământ.

Azi să ne imaginăm că încetinim un pic timpul. 

De Sărbătorile acestea, să căutăm să regăsim magia aia adevarată, din interior către exterior, 

să ne punem un pic pe pauză și să privim ca un observator.

Azi te invit să respirăm un moment împreună, cât citesti acest articol, și să ne reconectăm la 

tot ce înseamnă Sărbătoare și bucuria lui “împreună”, în timp ce nu ne uităm nici pe noi înșine.

Zilele Crăciunului sunt zile magice. Sunt zile sfinte. Să ne reamintim ce sărbătorim de Crăciun 

și pe cine. Iisus s-a născut, Dumnezeul pe pământ, și odată cu El putem renaște și noi în 

Miracol. Putem pune un alt fel de început bun. 

Să ne reamintim că suntem chip și asemanare ale lui Dumnezeu. Să ne reîntoarcem la ce 

contează cu adevărat. 

De aceste Sărbători să ne uităm în interioarele noastre. Să ne reamintim că toate ne sunt 

permise, dar nu toate ne sunt de folos.
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10 lucruri de făcut pentru a aduce Miracolul în viața ta și a 
familiei tale, în aceste sărbători:

1. Anul ăsta fă o altfel de curățenie. Eliberează-te de furie. Începe cu interiorul tău. Ia o foaie de hârtie 
și scrie-ți pe ea toate frustrările acumulate peste an și în ultima perioadă. Scrie cât mai mult și cât mai 
detaliat. Apoi rupe foaia în bucățele mici, mici, mici și simte cum te eliberezi de toate acele greutăți, 
frustrări, frici, poveri.

2. Umple-ți inima. Scrie pe o altă foaie pentru ce ești recunoscător, mergi până în cele mai mici detalii. 
Această foaie păstreaz-o în agenda ta, e mărturia schimbării perspectivei tale. Fă asta în fiecare zi.

3. Îngrijește-ți nevoile zilnice. Ultimul lucru de scris pe agendă este răspunsul cu liniuțe la întrebarea: 
“Ce m-ar face fericit chiar acum?”. Scrie tot ce îți vine în minte, cu liniuță. Și apoi treci la acțiune. O să 
constați că poate fix în momentul ăsta te-ar face fericit să ieși la plimbare în natură. Sau să citești ceva 
preferat. Sau să dansezi. De multe ori ignorăm aceste lucruri mici, în detimetrul activităților zilnice.

4. Eliberează-ți casa de surplus. Anul ăsta fă o altfel de curățenie. Fă în așa fel încât să nu te prindă 
noul an fără să treci prin mâna ta fiecare obiect și haină din casă. Vezi ce păstrezi de cel puțin trei ani 
și nu te-ai atins deloc de ele până acum. Ce hârtii vechi ții în casă și nu îți mai sunt de folos. Poate 
ai haine ce nu le-ai mai îmbrăcat de cel puțin doi-trei ani, dar le păstrezi să fie. Poate ai obiecte cu 
încărcătură emoțională grea, ce îți dau o stare de tristețe. Eliberează-te de toate. Donează sau aruncă-
le, pur și simplu. Invită-ți toată familia și faceți acest proces împreună. Este o curățenie profundă, ce se 
resimte puternic și în interior. Vei observa că pe măsură ce eliberezi casa de lucruri inutile, mintea ta e 
și ea eliberată. Vei respira altfel.

5. Prioritizează. Fă-ți o listă cu câteva preparate preferate de sărbători și care îți aduc 100% bucurie 
când le mănânci. Nu are rost să mănânci lucruri de complezență. Alimente pe care le mănânci doar 
pentru că sunt prezente pe masă. Gândește-te că pentru fiecare compromis, te vei simți vinovat și vei 
avea de muncit să îl dai jos. Învață să îți dai ce e mai bun în materie de alimentație. Iar micile bucurii și 
pofte pe care ți le faci, fă-le 100% fără vină și 100% pentru că ți le dorești cu adevărat.

6. Învață să spui NU. Amintește-ți de lista ta și de promisiunea făcută ție. E în regulă să spui și nu 
rudelor sau prietenilor care insistă să mănânci tot din farfurie sau să guști din tot ce se află pe mese. 
Amintește-ți că puterea e la tine și ai voie să spui Nu. Dacă nu simți că e 100% pentru tine, limitează-te 
la a gusta sau a zice pur și simplu… “Nu, mulțumesc.” 

7. Umple-ți meniul tău și al familiei cu multe legume și salate. În afara de mesele festive, mănâncă cât 
mai normal și sănătos și adaugă legume crude la fiecare masă. Asta îți va salva digestia, cât și silueta. 
Te vei simți mai bine ca niciodată, îți garantez.

8. Fă mișcare. Chiar dacă e vacanță sau sărbătoare, ai nevoie să te miști. Mai ales în această perioadă 
încărcată din toate punctele de vedere. Ieși la plimbări lungi în natură. Fă exerciții ușoare în casă 
sau urcă și coboară scările. Te vei elibera de stres în primul rând și vei diminua din efectele meselor 
mai încărcate. Corpul tău îți va mulțumi. Fă asta împreună cu familia și veți avea un timp prețios de 
conectare și relaxare.
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9. Conectează-te la divin. 
Roagă-te zilnic. Meditează. 
Întoarce-ți atenția în corpul 
tău. Această centrare zilnică 
te va face să fii mai atent la 
nevoile tale și ale celor din 
jur. Efectele rugăciunii sunt 
imense, în special pentru 
oamenii de la oraș, care trăiesc 
zilnic programe încărcate și 
stresante. Vei vedea că, făcând 
zilnic asta, viața ta va intra pe 
alt făgaș. Miracolele își vor face 
loc, Harul divin va incepe să 
lucreze. 

10. Bucură-te de momentul 
prezent. Indiferent de cât și 
cum reușești să treci prin 
aceste sărbători, conectează-
te cu iubire la cei din jur și la 
tine. Dăruiește atenția ta totală 
fiecărei clipe și vei vedea că 
bucuria va crește exponențial. 
Respiră adânc ori de câte ori îți 
amintești. Un creier oxigenat te 
readuce în prezent. Clipa este 
tot ce avem, Aici și Acum. 

Sărbători minunate Sărbători minunate 

să ai, alături de cei să ai, alături de cei 

dragi ție!dragi ție!
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Eu sunt Petre FluerașuPetre Fluerașu și sunt pasionat de oameni.

Vocația mea, cea mai mare dorință și motivul principal pentru care mă ridic din pat dimineața 
este să ajut cât mai mulți oameni să își atingă potențialul maxim.

Am învățat foarte multe lucruri de-a lungul timpului în domenii precum psihologie, dezvoltare 
personală, coaching sau marketing.

Dar subiectul care m-a atras dintotdeauna Ca un Magnet a fost cel al relațiilor. Cred cu tărie că 
relația de cuplu este fundamentală pentru ca un om să poată să își atingă potențialul maxim.

Am început să fiu fascinant de relații, iubire, sexualitate și tot ceea ce presupune sfera asta 
la 21 de ani. Am trecut atunci printr-o despărțire dureroasă, care m-a făcut să-mi doresc să 
înțeleg cu adevărat cum funcționează dinamica relațiilor de cuplu.

De atunci au trecut 11 ani, în 
care am învățat incredibil de 
multe despre relații. Am fost 
de-a lungul acestor ani În 
Toate Posturile Posibile, am 
experimentat la prima mână 
toate lucrurile despre care 
vorbesc acum.
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În fiecare an, de Revelion, oamenii își fac promisiuni. 

De mâine o să slăbesc, de mâine o să am grijă de sănătatea mea, o să muncesc mai mult, o 
să beau mai puțin și tot așa… 

Am trecut și eu prin asta, deci știu cât de seducătoare pot să fie promisiunile astea. Te gândești 
că gata, ceva major o să se întâmple, schimbarea radicală pe care o aștepți de atâta timp. 

Ani de zile am continuat să nu fac nimic cu viața mea, să sufăr, să nu îmi pot atinge potențialul. 
Tocmai pentru că așteptam cine știe ce transformare majoră, epică. 

Realitatea este alta. Schimbările reale nu se petrec de Revelion, ci în fiecare zi, pas cu pas! 
Dacă vrei să îți transformi viața, ai nevoie de obiceiuri sănătoase, care să te ajute să îți tranformi 
viața. 

Cel mai bun cadou pe care îl poți oferi familiei cu ocazia sărbătorilor este să devii cea mai bună 
versiune a ta. 

Și nu este nevoie să aștepți înfrigurat numărătoarea dintre ani. Începe să faci asta chiar acum!

Descoperă cele 20 de Obiceiuri care te Vor Transforma într-un Învingător!Descoperă cele 20 de Obiceiuri care te Vor Transforma într-un Învingător!

Află secretele celor mai de succes oameni și învață practici testate pe care poți începe să le 
pui în practică imediat. 

Vrei să ai mai mult succes și să simți în fiecare zi că mai faci un pas către viața pe care o 
dorești și pe care o meriți? 

Atunci acest e-book este perfect pentru tine. Informațiile din această carte te vor ghida pe 
drumul către succes. Vei construi un mindset orientat către succes, obicei cu obicei. 

Poți aplica aceste sfaturi în afaceri, în competiții sportive, la muncă și în multe alte domenii. Te 
pot ajuta chiar și să ai o relație de cuplu mai bună. 

Învingători din toată lumea au spus că mindestul potrivit este motivul principal din spatele 
reușitelor pe care le-au avut și le au. 

Și am experimentat asta și eu. Am început să fac lucruri și să am succes abia după ce am mi-
am schimbat mindsetul. 

TU ești cel care alege să fie învingător. Și TU poți face asta la orice vârstă și în orice context. 

Trebuie doar să te asiguri că ai obiceiurile potrivite. Acestea împreună generează mindsetul 
necesar pentru a învinge.
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Cum ar fi să ai viața pe care 
ți-o dorești?

Imaginează-te pe tine peste 
10 ani, uitându-te înapoi în 
timp și identificând acest 
moment ca cel în care viața 
ta a început să se schimbe. 

Nu este ușor și nu se va 
întâmpla peste noapte, însă 
dacă vrei să realizezi lucruri 
extraordinare în viața ta, 
aceste obiceiuri sunt primii 
pași către asta!  

În ciuda a ce cred foarte 
mulți, învingătorii nu se nasc 
așa, ci ajung așa prin multă 
muncă și obiceiuri corecte 
în fiecare zi. Lucrurile mici 
făcute cum trebuie în fiecare 
zi transformă oamenii în 
învingători. 

Alege să Fii un Învingător! 

Tu deții controlul absolut, 
tu poți alege să ai sau nu 
succes în viața ta! Obiceiurile 
potrivite sunt fundamentale 
pentru a învinge!

Vrei să fii un Învingător și să 
ai viața pe care ți-ai dorit-o 
întotdeauna? 

Atunci Fă primul Pas! Atunci Fă primul Pas! 

https://www.petrefluerasu.ro/
produse/ebook-dezvoltare-
personala/
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Mă numesc Cătălina IliesCătălina Ilies, locuiesc în 
Germania, sunt muzician și aromaterapeut, 
autor, (blogul e pe drum) și lucrez la două 
cărți despre aromaterapie și fac cursuri online 
de aromaterapie. 

Am creat un set de semne de carte despre 
uleiurile esențiale, fiind ușor de lucrat atunci 
când îți dorești să faci un amestec de uleiuri 
esențiale, iar cursanții mei sunt foarte 
mulțumiți de ele.

Pe mine m-a ajutat foarte mult un mesaj pe 
care Mirela l-a postat în una din cele 90 de 
zile și m-a motivat în scopul realizării cărții 
mele: “Dacă vrei să schimbi lumea, scrie”

Nu știu dacă așa erau exact cuvintele, dar 
mesajul cam așa suna :)

Eu chiar din acest motiv am început să fac 
cursuri de aromaterapie, tocmai ca să pot 
face o schimbare :)
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Dana GiurgincaDana Giurginca

Cine sunt de fapt azi?Cine sunt de fapt azi?

Sunt bucuria de a-ți impărtăși, ție cititorule, gândurile mele. Sunt onorată că îmi acorzi câteva 
clipe din viața ta.

Îmi doresc să trăim, eu, cei dragi mie, tu și absolut toți, într-o lume cu un adevărat scop, 
să simțim soarele mai ales în zilele ploioase sau întunecate, soarele din suflet și din priviri. 
Să știm să primim căldura din sufletele oamenilor... acei oameni ce doar își intersectează 
pașii sau gândurile cu energia din inimile noastre. Să știm să dăruim fără a condiționa. Să ne 
mângâiem tacit cu blândețea cuvintelor și a speranțelor, în tot.

Vreau ca fiecare dimineață să ne fie un gând pozitiv, iar momentul de seară ce ne adâncește în 
somnul binemeritat și necesar să ne fie alchimia zâmbetului mulțumit. Cred că aceasta e calea 
de a nu mai da puterii îndoielii, pentru ca nici o umbră să nu mai fie împuternicită în a distruge 
vreo zi din viață. E siguranța răspunsurilor la oricare problemă ce apare de altfel absolut firesc. 

E vremea ca fiecare suflet și oricare conștiință să se armonizeze cu viața exact așa cum este 
ea, să o accepte și să facă magie cu tot ce vine. Doar când crezi poți! Poți și ce nu știai! 

Dragă cititorule vreau să îți transmit că ai puterea să te vezi mai profund, să te percepi exact 
așa cum ești: un om bun pe care încercările vieții te-au făcut, poate, să îți uiți menirea: aceea 
de a trăi viața cu viață în ea! Fii tot ce nu ai găsit în alții! Fii visul tău de a fi mai bun. Fii bucuria 
clipei, a oricărei clipe! Respiră adânc atunci când clipa nu e chiar cea pe care o așteptai. Sigur 
vine rândul și a ceea ce aștepți.

Resetează-te în tot. Ascultă-ți corpul și ajută-l să fie din ce în ce mai sănătos, mai viguros, să 
poată să treacă puternic prin oricare zi din viața ta. Construiește-ți un mod de viață mai potrivit. 
Nu îți hrăni frica. Te-ai născut curajos! Ajută-ți creierul să devină eficient prin flexibilitate, prin 
empatie, prin stima de sine... sinele tău, dar și al tuturor! Amintește-ți că ai o inimă foarte 
inteligentă! Ea este cu mult mai mult decât un simplu lider al sistemului tău cardiovascular! E 
miezul TĂU! Te conduce prin viață! Îți setează iubirea! Iubirea față de TINE! Dăruirea către 
pasiunile tale. Nu trăi nici o clipă fără să îți mulțumești inima. Nu ceea ce crezi sau spun unii/
alții. Ascultă doar inima TA cu atenție și onestitate! Ea te vrea fericit! Egoul tău are frustrări! 
Ea nu. Ea e fericită doar iubind fără așteptări, dincolo de convingeri limitative, dincolo de 
programe ce nu ți se potrivesc și cu mult mai profund decât tot ceea ce credeai că știi de la 
alții, din cărți sau din viață. Ea nu suferă că a iubit ce tu crezi că nu a meritat. Ea e mulțumită 
doar pentru ca iubește necondiționat și neîntrerupt. Nu știe vreun motiv închipuit prntru care ar 
trebui să “se mai gândească”. Nu îi trebuiesc motive nici măcar să te țină în viață indiferent de 
ce acțiuni iei TU. Ea te susține pur și simplu. 
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Conștientizează-ți toate sistemele perfecte din tine! Ele funcționează și au nevoie de gânduri 
pozitive și de recunoștința ta, să te mențină un întreg (corp, creier și suflet) sănătos. Noi suntem 
răspunzători și făuritori a tot ceea ce contează! 

 Am mare considerație față de conștiință, clipă și unicitate. Suntem UNICI! Nimic nu e repetabil 
100%.

Ascultăm toate poveștile din viețile altora, citim rândurile cărților ce rezonează cu noi și ne 
impresionăm, plângem sau râdem la filme, suferim adesea de ceea ce percepem în jurul 
nostru, punem etichete, derulăm trecutul, setăm viitorul....

Hai să luăm din toate și din tot doar ce ni se potrivește cu adevărat! Hai să trăim profund, dar 
un pic mai ordonat. Ordinea e bună! Acea ordine ce ne aduce o vedere mai profundă a ceea 
ce contează cu adevărat.

Câte un pic sigur ne trezim. Cu fiecare experiență! Lecțiile de viață vin neîncetat! Cele mai 
crunte ne învață cel mai temeinic. De aceea nu avem cum să nu zâmbim mereu în interiorul 
nostru. Să mulțumim vieții exact așa cum e ea. 

Supărarea... de ce să fim triști? Că ne trăim viața cu bune și rele? Ce înseamnă “rele”? Cum 
am putea cunoaște binele altfel, fără această dualitate? Oare nu ne facem “rău” singuri? 

Hai să trăim real nu în imaginația lui “cum ar trebui”. Cine spune sau știe ce “trebuie” pentru 
mine sau pentru tine? Suntem atât de diferiți! Șabloanele pentru cum să trăim, cum să mâncăm, 
cum să gândim au un singur scop. Tu îl știi? 
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Te provoc să faci o listă cu binele din viața TA. Si una cu “răul”. Apoi vezi la ce te-a ajutat 
acel rău și poate, astfel, încet îți dai seama că îl poți transforma și adăuga la prima listă, cea a 
binelui.

Să îți dau un exemplu sensibil din viața mea: răul ce l-am considerat până de curând cel mai 
crunt din viața mea a fost că părinții mei nu m-au iubit, nu mă cunosc cu adevărat, nu m-au 
ajutat să cresc, nu m-au îmbrățișat când mi-a fost greu, nu mă înțeleg nici măcar azi la 55 de 
ani, nu știu cine sunt eu de fapt, poate măcar pentru a fi ei fericiți și onorați că le sunt fiică. Am 
alchimizat durerea enormă cu care am trăit clipă de clipă realizând că, de fapt, așa mi-au fost 
cel mai mare sprijin: am devenit cea mai putetnică femeie, am clădit tot ce am visat, am învins 
moartea și îmi cresc stima de sine neîncetat știind că pot! Pot să fiu mai bună, iertătoare și mult 
mai conștientă de întregul meu! Cel mai mare rău a fost de fapt binele din viața mea . Altfel aș fi 
fost o femeie prea delicată să pot să iau viața în ... piept la propriu și la figurat! Despre cancerul 
... din piept o să îți vorbesc altădată, doar ca și experiență de învingător! Vreau să îți spun că 
sunt foarte bine și că și tu poți să fii propriul tău alchimist!

Așadar! Fiecare clipă e minunată! Știu! Sigur că îmi dai dreptate! 

Ascultă-ți fiecare gând pozitiv! Nu da importanță șoaptelor nocive. Fii încrezător în misiunea 
TA! Rezidă în armonia de a fi propriul tău întreg! Nu căuta echilibrul sau liniștea și nici vreo 
rezolvare în jumătăți de măsură! Ești propriul tău întreg. Nu există vinovați. Poate există doar 
suflete frumoase care au uitat să fie fericite. Dar TU poți să fii fericit! Acum și mereu. Și îți mai 
spun un secret: când te vei iubi cu adevărat, lumea în jurul tău va fi mai bună! Încearcă! De 
acum!
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Sunt BombiBombi și am multe  cuvinte frumoase de 

împărtășit cu cei dornici de cunoaștere. 

Calea mea e simplă :

“Vreau să știu”

Ce mă înconjoară?

Vreau să știu…

Ce mă mișcă?

Vreau să cunosc…

Ce mă tulbură?

Vreau să aud...

Ce mă inspiră?

Vreau să înțeleg…

Ce mă face să vreau să știu?

Tu să fii oare Dumnezeu, Cel ce întru cunoașterea 

Ta, ai zămislit în inima mea  un foc ce mă arde?

Vreau să știu...

Cine mă îndeamnă   să cunosc gândul ce mă 

zorește?

Cine îmi pune în Cale lumi și lumi?

Vreau să știu...

“Căci Totul este Tot, ce zămislit din El a fost , 

iar El este tot ce a potențat viața și s-a născut 

conștiința.”

Vreau să știu...



49

Atât de mult vreau să știu încât nu mă pot opri din 

Tot  ce vreau să înțeleg.

Cunoașterea mea este zelul  Celui Suprem, este 

darul Lui divin...

Vreau să știu... De ce?

Azi mă întreb... 

De ce vreau să știu ?

Ce îmi oferă acest gând, de ce nu-mi dă pace, de 

ce inima mea vrea să știe ?

“Căci  ce a fost sădit în ea, doar Sufletul meu 

știe, “

Ce vrea el să știe ?

Încuviințarea adevărului ce i-a fost dat încă de la 

prima sa naștere.. . vrea sufletul meu să știe.

Vrea Sufletul să știe că bucuria lui o găsește întru 

libertatea sinelui său.

Un Dumnezeu avem, o Cale scrisă există, ce 

un strigăt de trezire se aude în lumea asta din 

celelalte lumi.

Căci tot ce vreau să știu este legătura mea cu 

Tot ce e lumesc  din timpurile vechi și până în 

veșnicie.

Asta e tot ce vreau să știu; că nu m-am născut 

azi și nici mâine..ci veșnic sunt peste timpul și 

spațiul ce mă înconjoară...

Călătoresc neîncetat, vrednicesc neobosit, caut 

Sursa ce mi-a dat viață  și călăuza ce înspre 

Adevăr mă poartă..

Asta e tot ce vreau să știu...

Azi eu știu tot ce vreau să știu. “
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Gherghina StanGherghina Stan

În 1995 sărbătorile de iarnă veneau cu disperare, dezamăgiri și-un ocean de lacrimi ascunse, 
un vulcan de furie pentru zilele care urmau. Străbăteam drumul spre serviciu, vedeam 
balcoanele împodobite, geamurile luminate de globulețe și luminițe și mi se rupea sufletul. Eu 
nu mai aveam casă, nu mai aveam ferestre de decorat, nu mai aveam bucurii de împărțit și mă 
întrebam cum voi trăi mai departe. Dimineața mă întorceam cu mai multă tristețe la camera de 
cămin care ne adăpostea, unde cinci copii așteptau cu nerăbdare darurile Moșului.

Îi auzeam cum șopteau între ei dacă Moșul a primit scrisoarea la timp și va ști unde să vină. 
Erau foarte nedumeriți pentru că întrebând copiii din cămin aflaseră că aici Moșul nu fusese 
niciodată. Ieșeam pe hol și încercam să socializez cu vecinii care nu prea înțelegeau rostul 
existenței noastre acolo. Noi eram cei care, în perceptia lor, ne vândusem casa și așteptam 
acolo până ne vom muta în cine știe ce vilă. Eram niște bogătani care voiau să profite de buna 
credință a lor și deveneau reticenți atunci când încercam să-i abordez.

Mare mi-a fost dezamăgirea când am aflat că pentru ei Crăciunul e o zi ca oricare alta, ba nu, 
ca o duminică oarecare cu mâncare și băutură din belșug și cam atât, poate câteva crenguțe 
de brad puse într-o sticlă așa ca să nu zică că nu sunt și ei în rândul celor cu casa.

M-am dus în fugă la serviciu să caut în vestiar scrisorile pentru Moș pe care nu le deschisesem. 
Erau, ca niciodată, cereri modeste și dorința unanimă să rămânem mereu împreună. Era după-
amiaza târziu, începea să se întunece și cu greu am găsit un brăduț acceptabil pentru bugetul 
meu. În momentul când l-am luat în brațe parcă am prins puteri și gândurile mele alergau 
nebune la globuri și beteală, la darurile pentru ei. Mă gândeam de-abia acum că ei nu trebuie 
să sufere în plus, să nu fie dezamăgiți și că trebuie să păstrez credința în magia acestor 
minunate sărbători. 
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Când am ajuns acasă am inventat povestea cu întâlnirea cu bătrânul obosit de drumuri, care 
atunci când poate se ajută de părinții grijulii și mi-a dat mie bradul. Vecina de vizavi a fost de 
acord să-mi păstreze podoabele și câteva pachete și pentru că și ea avea un băiețel de trei 
ani, s-a gândit că ar vrea totuși să facă un pom de iarnă. Însă tot nu vedea rostul cadourilor, 
oricum cumpăra copilului tot ce avea nevoie și era prea mic să știe el de Moș.

A început o campanie mică de spionaj. Vecinii mă urmăreau și șușoteau, iar copiii erau din ce 
în ce mai interesați de cum și de ce vine Moșul la noi.

Un alt vecin foarte amabil a vrut să joace rolul Moșului perfect și a împrumutat recuzita necesară 
din magazia întreprinderii. Pe 24 decembrie 1995 și-a făcut apariția pentru prima oară în curtea 
căminului Moș Crăciun! 

N-am văzut în viața mea atâta mirare, surpriză și curiozitate! Copiii se chemau unii pe alții, își 
strigau părinții, se înghesuiau în jurul Moșului să întrebe pentru cine a venit, cine l-a chemat. 
Cu greu am reușit să ajungem în fața camerei noastre însoțiți de alaiul de copii curioși care 
s-au oprit sfioși în fața ușii și admirau brăduțul nostru, care deși mic și modest împodobit, 
atunci lumina  parcă cuprins de vrajă și imprăștia atâta bucurie și sperantă.

  După ce am împărțit darurile și ne-am urat sărbători fericite, am luat cutia de bomboane și am 
împărțit tuturor copiilor aflați la usă câte o bomboană.  Nu mi-am putut lua ochii de la bucuria 
lor și de la felul cum strângeau bomboana în pumn, la ochii plini de candoare și speranță că 
dacă vor scrie și ei anul viitor va veni și la ei.

  Aveam din nou sufletul plin de recunoștință pentru ceea ce simțeam și că putem să ne 
bucurăm chiar și atunci când viața ne pune în fața unor provocări cărora credem că nu le 
putem face față.

  Sărbători fericite!Sărbători fericite!
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