
 
 
 

O întrebare – chinuitoare – tot mai des pe buzele noastre   
 

Ce înseamnă „TinereŃe fără bătrîneŃe şi viaŃă fără de moarte – la noi, la noi la români”? 
Un amăgitor răspuns ar fi. 
Un loc unde se află o pădure, o pajişte, o casă, un rîu cu apă cristalină, o familie care se bucură de 

frumuseŃea florilor şi de dulceaŃa şi curăŃenia aerului, unde trăiesc fără durere de cap, în pace şi în linişte – 
împreună – şi sînt fericiŃi. 

Adică, folosind şi alte cuvinte spunem. 
Ce bine este – la noi, la noi la români.  
AsculŃi muzica păduri, adică ciripitul  păsărilor, zumzetul insectelor, susurul apei şi foşnetul frunzelor. 
Inspiri aerul curat şi mirosul florilor. 
Te bucuri de coloritul florilor, de frumuseŃea naturi, de iubirea celor care se gîndesc la tine, dar şi la 

ziua care va veni mîine. 
O zi pe care o aştepŃi mereu. 
Pînă-ntr-o zi, cînd totuşi ...  

 
 

De ce oare? 
 

Zile, nopŃi trec parcă nu-s 
Toate parcă-s la apus 
ViaŃă noastră e pe dus 
Parcă a fost, dar vreau recurs. 
De ce oare? 

 
Zile multe se adună 
Şi-nc’o lună şi-nc’o lună 
Anii vin se înmulŃesc, 
Dar nu vreau să-mbătrînesc. 
De ce oare? 

 
Totu-i parcă alergare 
Mergem pe viaŃă călare 
Vrem să fim mereu în frunte 
Pentru visuri, dar mărunte. 
De ce oare? 

 
ViaŃa parcă este-un chin 
Şi e plină de venin. 
ViaŃa este un izvor 
De apă şi cu mult dor. 
De ce oare?  

 
Vine o-vreme, vine o-vreme 
Pentru care a mă teme 
E firesc, pare normal, 
Dar şi-mi pare anormal. 
De ce oare?  
                            Eu - 27.11.2013 

 
 
 
 
 
 



 
 
Dar să narăm povestea Omului în căutare de TinereŃe fără bătrîneŃe şi viaŃă fără de moarte. 
– Bine ai venit Omului! Ce cauŃi pe aici? Îl întrebă viitoarea lui soŃie. 
– Căutăm zise el, TinereŃe fără bătrîneŃe şi viaŃă fără de moarte. 
– Dacă aşa ceva căutaŃi, aici este. 
Şi îl duse prin toate locurile de primprejur să le vadă şi care sînt aşa cum sînt descrise mai sus, dar ia 

mai zis că peste tot are voie să meargă, pe unde va voi; numai pe o vale, pe care i-o şi arătă, îi zise să nu 
meargă, căci nu va fi bine de el; şi-i spuse că acea vale se numea Valea Plîngerii sau Valea Amintirilor sau 
Valea Retrăirilor . 

Aşadar, petrecu aici vreme uitată, fără a prinde de veste, fiindcă rămăsese tot aşa de tînăr, ca şi cînd 
venise.  

Trecea prin pădure, fără să-l doară măcar capul.  
Se desfăta în casa-i din pajiştea din pădure, trăia în pace şi lini şte cu soŃia sa, se bucura de frumuseŃea 

florilor şi de dulceaŃa şi curăŃenia aerului, ca un Om fericit. 
Aşa pînă cînd din întîmplare nimeri în Valea Plîngerii sau Valea Amintirilor sau Valea Retrăirilor  şi 

acum se topea d-a-n picioarele de dorul părinŃilor. 
Cu toate rugăminŃile soŃiei sale care îi spunea că părinŃii săi nu mai trăiesc de sute de ani, şi chiar el, 

ducîndu-se nu se va mai întoarce, căci ne zice gîndul că vei pieri, n-au fost în stare să-i potolească dorul 
chinuitor de părinŃii săi şi de-al locului de unde venise şi care-l usca pe d-a-ntregul. 

Aşa că s-a întors acasă. 
Dar cum a ajuns acasă şi a văzut casa dărîmată şi cu buruieni crescute prin bătătură, ofta şi, cu lacrimi 

în ochi, căta să-şi aducă aminte cît erau odată de pline de viaŃă această casă părintească şi aceste locuri şi 
cum şi-a petrecut el copilăria în ele; ocoli de vreo două-trei ori, cercetînd fiecare cameră, fiecare colŃuleŃ ce-i 
aducea aminte de cele trecute şi care erau acum astupate de dărîmăturile căzute. 

Căutînd într-o parte şi în alta, cu barba albă pînă la genunchi care-i crescuse între timp, ridicîndu-şi 
pleoapele ochilor cu mîinile şi abia umblînd, nu găsi decît un tron odorogit pe care îl deschise, dară în el 
nimic nu găsi. 

Ridicînd capacul acestui tron odorogit auzi un glas slăbănog, care îi zise: 
– Bine ai venit, că de mai întîrziai, şi eu mă prăpădeam. 
O palmă îi trasă Moartea lui, care se uscase de se făcuse cîrlig în tronul odorogit, şi căzu mort, şi 

îndată se şi făcu Ńărînă. 
Şi aşa visul Omului se spulberă în căutarea aşa zisei TinereŃe fără bătrîneŃe şi viaŃă fără de moarte. 
Însă Dumnezeu, în înŃelepciunea şi puterea Sa, nu l-a creat pe om ca să fie nefericit.  
Comparînd puterea leului, ochiul vulturului şi capacitatea de orientare a porumbelului cu viaŃa fizică 

şi spirituală a omului, constatăm că aceasta este foarte slabă şi bolnăvicioasă. 
„Zilele anilor noştri ajung la şaptezeci de ani şi, dacă, datorită puterii, ajung la optzeci de ani, totuşi 

mîndria lor este durere şi deşertăciune; pentru că trec repede şi noi zburăm” (vezi aici: Psalmul 89.10).  
Omul este născut la o anumită dată, într-o anumită generaŃie, are o anumită culoare a pielii şi trăieşte 

în anumite împrejurări asupra cărora nu are nici o influenŃă.  
El întîlneşte anumite legături în viaŃa sa, pe care nu şi le-a ales singur.  
Care este deci gîndul şi scopul scurtei vieŃi a omului pe pămînt?  
Oare naşterea şi moartea sînt numai o întîmplare biologică?  
Oare făptura creată de Dumnezeu după chipul Său să nu aibă o chemare şi o valoare mult mai mare? 
Dacă omul nu ar avea această valoare mare, atunci, cu toată inteligenŃa sa, nu ar fi mai bun ca 

animalul.  
Dumnezeu nu l-a creat pe om ca pe animale.  
Dumnezeu „i-a suflat în nări suflare de viaŃă şi astfel a devenit un suflet viu” (vezi aici: Geneza 2.7). 
„El a pus în inima lor şi veşnicia” (vezi aici: Eclesiastul 3.11). 
Acesta este motivul pentru care omul are o existenŃă veşnică şi care nu i se va lua odată cu moartea 

trupească.  
A dovedi această viaŃă minunată este scopul existenŃei noastre pe pămînt. 
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