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Anul VII, Nr. 1 (25) / 2022 / (Lunile: ianuarie – februarie - martie)
IN MEMORIAM ADRIAN POPESCU
Ne-a părăsit în ultima zi a lui februarie 2022, spre a se
muta la cele veșnice, unul din membrii fondatori ai revistei
„În bătaia peniței“, Adrian Popescu, cel care a fost și nașul
de botez al acestei publicații literare, artistice și culturale, el
dându-i numele care de șapte ani a adus spre lumină
mărgăritare adunate din sufletele iubitorilor de frumos.
Adrian Popescu, născut la Caransebeș în 29 iunie 1973,
din părinții Matei și Elena, a absolvit școala gimnazială și liceul în localitatea natală. A finalizat
Facultatea de Asistență Socială la București, iar mai apoi Facultatea de Teologie Ortodoxă la
Caransebeș, dar și cursuri postuniversitare, masterat, Managementul Educațional.
A profesat câțiva ani în învățământ, pe urmă a fost referent, mai apoi tehnoredactor, la Foaia
Diecezană a Episcopiei Caransebeșului, iar în ultimii ani, agent de securitate.
În 2003 s-a căsătorit cu Ana-Cristina Popescu susținând-o în tot ceea ce a făcut pe tărâm
litarar.
Adrian Popescu a publicat primele texte literare în Foaia Diecezană a Episcopiei
Caransebeșului, a continuat să publice în antologii, în ziarul Caraș Severinul în șapte zile
materiale precum „O culegere de creație literară, un izvor nesecat de înțelepciune“, 17.07.2014 ,
iar în mai 2018 își lansează volumul de debut „Din lada cu amintiri“ în cadrul Cenaclului
Asociației Constantin Brâncuși din Timișoară primind diplomă de debut și un trofeu. Despre
volumul „Din lada cu amintiri“ vorbește și Mădălina Doman în hebdomadarul Caraș Severinul
în șapte zile, în 15.03.2018. În manuscris are un roman științifico-fantastic care va vedea în
curând lumina tiparului.
În urma lui, Adrian Popescu, a lăsat multă durere în sufletele celor dragi, dar și file triste ce
așteptau slovele înfloritoare ale literaturii științifico-fantastice.
Bianca METEŞ
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Mironică CORICI
O lumânare aprinsă şi lumină lină spre cer, Adrian Popescu
Am primit cu profundă întristare vestea trecerii în neființă a lui Adrian Popescu.
Plecarea lui bruscă și definitivă la cele veşnice a lăsat în urmă tristețe și durere și ne-a
mâhnit pe toți.
Cutremuraţi în adâncul sufletului îi dorim să îşi găsească odihnă veşnică şi liniştea
sufletească, iar familiei îndoliate îi dorim să găsească puterea să reziste acestei încercări
dureroase. Dumnezeu să-l aşeze într-un loc special, de unde să ne vegheze pe noi, cei care
l-am iubit şi preţuit!
O veste foarte tristă care lasă un gol în inimile tuturor, o inima bună a încetat să mai
bată, un suflet mare s-a ridicat la cer, lăsând în urmă o nemărginită durere şi un gol imens. Ceasul
despărţirii a sosit, lăsând în urmă lacrimi de durere fără margini.
Ne-a părăsit mult prea devreme, un om deosebit și un prieten drag, Dumnezeu a hotărât să îl cheme
în lumea veșniciei şi să pună capăt unui drum presărat cu dragoste şi dăruire pe acest pământ, a unui
om bun și blând.
Este foarte greu să-ţi gestionezi emoţiile şi să găseşti cuvintele potrivite într-un moment atât de
delicat, să îţi exprimi cât mai bine empatia şi gândurile bune faţă de persoana care suferă după
pierderea cuiva drag. Fie ca Domnul să o binecuvânteze și să aline durerea soției, Ana-Cristina
Popescu, în această perioadă de mare tristețe sufletească.
Adrian a fost o persoană inteligentă și strălucitoare. Mulți vom simți că lumea a devenit mai săracă
fără el. O persoană atât de minunată nu va fi uitată niciodată. El a înseninat viaţa tuturor celor din din
jurul lui.
L-am cunoscut pe Adrian ca fiind cel mai vesel om. El ştia mereu să spună o vorbă bună. A fost o
bucurie să facă parte din viaţa noastră, a cunoscuților lui.
Trecerea în eternitate, în neființă a unei persoane apropiate este tulburătoare și greu de suportat.
Pierderea unei persoane dragi este, fără îndoială, una dintre cele mai triste și emoționante încercări ale
vieții.
Deși nu există cuvinte care să îndepărteze durerea resimțită şi sentimentul de neputinţă, este
important că amintirile cu Adrian vor rămâne pentru totdeauna.
Adrian a făcut parte dintr-o familie iubitoare și amjntirile frumoase cu el sper să mai atenueze şocul
durerii celor întristați în acest moment dificil
Ne este greu tuturor celor ce l-am cunoscut să găsim cuvintele potrivite în aceste clipe. O lumânare
aprinsă şi gândurile noastre sunt alături de familia îndoliată. Fie ca Bunul Dumnezeu să mângâie
sufletele celor rămași nemângâiați de tragica despărțire.
Fie ca bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace!
Odihnă veșnică și lumină lină spre cer!
Să-i fie țărâna ușoară și sufletul în paradis în rândul celor drepți!
Drum bun spre Împărăția cerurilor, Adrian!
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Ana-Cristina POPESCU
Astăzi a nins încă o dată
(In Memoriam Adrian Popescu)
Octombrie a presărat peste natură o pulbere fină de aur. Iarba, frunzele
copacilor, florile, la început uimite și entuziasmate de noua lor îmbrăcămite,
după mai multe încercări de a-și înălța ochii umezi de rouă spre razele de
soare până nu de mult atât de mângâietoare, de pline de lumină și căldură, au
înțeles că auriul acela le pătrunde făptura, le roade precum cariul scoarța
copacului, le soarbe energia picătură cu picătură, le vestejește frăgezimea de
odinioară și le seacă de viață. Speriate de această nouă descoperire, au început să-și accepte soarta, să
se obișnuiască cu greutatea auriului ce devenea pe zi ce trece tot mai apăsător și să lupte pentru fiecare
clipă de lumină ce le mai este dată, să zâmbească fiecărei picături de viață ce se încumetă să mai curgă
prin ființa lor. Roua dimineților era atât de răcoroasă. La o primă vedere părea să le înghețe ființa, dar
de fapt le ardea seva. Brumărel, a doua lună a anului bisericesc, necăjea mult verdeața de odinioară.
Focul culorilor lui ce picta natura și uimea prin frumusețe ochii iubitorilor de priveliști, ofilea făptura
palantelor, atât de plină de sevă odinioară. Și totuși, la o primă privire, totul părea atât de perfect, atât
de cald și primitor, dar nu era altceva decât liniștea dinaintea furtunii. Bătrânețea și boala și-au luat
haine aurii și au alungat verdeața vieții. Și-au făcut un glob de cristal înveșmântat în culori calde și au
închis speranța verdeții ca într-o cutie a Pandorei.
Începutul lui octombrie a fost destul de călduros, dar pe la mijlocul lui octombrie 2003 niște ploi reci
au chinuit pământul. Ajunul sărbătorii Sfântul Mare Mucenic Dimitrie se arăta foarte geros. În noaptea
de 24 pe 25 octombrie 2003 a căzut prima zăpadă din acel nou început de an bisericesc. Parcă niciodată
nu mai ninsese la final de octombrie ca în acel an. A nins toată noaptea. Dimineața de 25 octombrie a
regăsit natura înveșmântată în straie albe de mireasă. Casele și-au pus căciulă argintie, iar pomii mantie
de diamant. Iarba nu mai tremura sub povara lui brumărel, dar încerca să înțeleagă ce greutate
covârșitoare îi apasă pe umeri. Frunzele, abia mai ținându-se de ramura mamă, își mai scoteau câte un
colț învăpăiat și-și scuturau capul. Niște vrăbii zgribulite și speriate de zăpada căzută prea timpuriu s-au
rătăcit în via ce acoperea curtea Călinei - Adasa și încercau să mai culeagă câte o boabă de strugure
înghețată, pe urmă își scuturau aripioarele umede.
- A nins astă noapte, Adasa, a spus mama intrând în odaia fetei. Niciodată nu îmi amintesc să mai fi
nins la sfârșit de octombrie. Dacă până mai ieri a fost frig și a plouat, acum a nins toată noaptea. Ziua
cununiei tale religioase cu Simion o să fie tare geroasă.
Adasa, abia trezită din somn, s-a ridicat din pat și s-a apropiat de fereastră. Într-adevăr, totul era
acoperit de haina albă și rece a zăpezii. Și-a amintit ce i-a spus Simion cu o săptămână înainte, după ce
s-a oficiat cununia civilă, că de nunta lor o să ningă, o să cadă prima zăpadă și zăpada aceea va fi semn
că totul o să fie bine și frumos în viața lor.
Ce-i drept, neaua a încetat să mai cadă încă din zori și un soare tăios a început să lumineze văzduhul
toată ziua. Deși lumina solară se revărsa din belșug spre pământ, afară era un frig de tremurau și
pietrele, nu doar făpturile. Singurii cărora nu le era frig erau Simion și Călina – Adasa. Ei erau fericiți.
Nu simțeau în ființa lor decât bucurie. Îmbrăcată într-o rochie albă de prințesă, Adasa pășea lângă
prințul ei spre biserica din sat, iar prințul era fericit că ține la braț pe regina inimii lui. Totul zâmbea în
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jur. Soarele acela de octombrie ce arunca atâta lumină peste natura zgribulită de frig le șoptea că
drumul o să le fie luminos în viață.
Pe bună dreptate se spune în popor că octombrie, „October“, ce vine de la cuvântul latinesc octo,
opt, a opta lună în calendarul roman și a zecea lună în calendarul Gregorian, nu mai dă voie soarelui să
încălzească cu putere pământul, ca să scuture copacii de roade și frunze.
Nunta a fost de vis. După cununia religioasă, sala de dans părea pentru Adasa și Simion un castel
fermecat pregătit de o zână din basme anume pentru ei. Parcă zburau pe nori pufoși într-un etern vals al
iubirii. Noaptea de 25 pe 26 octombrie a fost mai lungă cu o oră, căci ora 4 a devenit ora 3, iar regele și
regina balului și-au continut dansul în timp ce ochii lor pătrundeau treptat în ființa celuilat ca într-o
carte.
Se spune că în Ajunul lui Sâmedru, 25 octombrie, se aprind focuri în mediul rural, iar copiii sar
peste ele, ca să fie sănătoși tot anul. Totodată focul de Sâmedru are și alte simboluri. El poate încălzii
morții, poate alunga fiarele, poate să fie considerat un ceremonial nocturn asemănător Revelionului,
căci în jurul focului se adună la țară fete și feciori care după ce dau foc rugului petrec până dimineață,
iar cărbunii rezultați în urma arderii îi pun în grădină, ca pâmântul să dea roade bogate.
Și Adasa împreună cu Simion au valsat în jurul focului inimilor lor până în zori și au promis unul
altuia că o să danseze o viață și nu doar o viață, ci o eternitate împreună.
Dimineața de 26 octombrie, a Sfântului Dimitrie s-a arătat și ea a fi geroasă. Salcia din centrul
localității a început să-și arunce săgețile înflăcărate spre pământ. Cum atingeau pământul, acesta părea
să se înfricoșeze de atâta durere a ramurilor vitregite de frunzele ce-l săgetau și de atâtea lacrimi de foc
picurate din vârfuri de săgeți palide. Pe bună dreptate se spune în unele regiuni ale țării precum
Moldova, Muntenia și Oltenia că Sfântul Dimitrie e cel care desfrunzește codrul, în timp ce Sfântul
Gheorghe e cel care-l înfrunzește. Un sfânt ajută codrul să înfrunzească și celălalt îl desfrunzește. Și
cum viile au rod bogat în luna octombrie, se spune că Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de mir, e cel care a
dat oamenilor vin pentru Taina Euharistiei. Sfântul Dimitrie este considerat și patronul păstorilor, căci
de Sâmedru coboară turmele de oi de la munte, iar ciobanii află dacă iarna va fi aspră sau nu, în funcție
de mersul oilor din zorii zilei.
Simeon și Călina-Adasa l-au ales ca patron al cununiei și căminului lor pe Sfântul Dimitrie și au
avut o viață frumoasă împreună. Cu Simeon, Adasa a călătorit într-o mulțime de colțuri al acestui rai
pământesc. Nu exista an în care să nu călătorească, să petreacă timp împreună, fie mângâiați de briza
mării, fie fascinați de munții împăduriți, de stâncile atât de tăcute, dar înțelepte, de izvoarele termale ale
pământului, de ansamblul arhitectural al diferitelor regiuni geografice ce poartă amprentele obiceiurilor
și tradițiilor locurilor. Până să-l întâlnească pe Simeon, Adasa nu a știut să se bucure de aceste
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frumuseți dăruite de Dumnezeu oamenilor. Împreună cu Simeon a învățat să descopere frumusețea
ascunsă în fiecare bulgăr de lut și să scrie cu ea amintiri de neuitat pe pânză, căci Adasa era pasionată
de pictură, iar Simeon a susținut-o, a încurajat-o, a ajutat-o în așa fel încât visul ei a învățat să-și întindă
aripile și să zboare asemeni puilor de rândunică ce-și aveau cuibul în grajdiul copilăriei fetei și pe care-i
urmărea în fiecare primăvară cum învățau să zboare sub privirile mamei lor.
Și anii au trecut așa cum trec prin fața noastră atâtea primăveri și atâtea toamne bogate, atâtea veri
caniculare și ierni înviforate. Toate trec, iar omul începe la un moment dat să uite a mai privi spre
floarea de cais ce salută primăvara, spre liliacul înflorit sau spre luna ce crește, iar pe urmă devine din
ce în ce mai slabă și palidă. Adesea le observă prea târziu, când caisul și-a pierut florile, când liliacul a
salutat primăvara, și-a plecat capul și a lăsat loc verii să-și intre în drepturi, când luna se ascunde după
norii grei de ploaie și ger.
Ultima zi a lui februarie, a douăzeci și opta, 2022, s-a arătat a fi asemeni celei din douăzeci și cinci
octombrie 2003. Iarna lui 2022 a fost ușoară, nu a prea fost bogată în precipitații. Zăpada și-a arătat
când și când fața, dar cum a început februarie, a doua lună din calendarul Greogorian, a uitat să își mai
cearnă steluțele fermecate pe pământ.
În zorii zilei lui 28 februarie, când să plece Adasa la serviciu, a observat pe geam cum toată natura sa îmbrăcat în haina cea albă și rece a zăpezii. Pesemne că zilele babelor urmau să bată la ușă și Dochia
a uitat să-și arunce cojoacele. Adasa nu a prea luat în seamă zăpada ce a căzut peste noapte și a plecat
în grabă la serviciu. Peste câteva ore soarele a apărut rece și tăios și-a început să topească stratul pufos
de zăpadă, așa cum a mai făcut cândva la un final de octombrie.
La întoarcerea spre casă Adasa simțea în piept lacrimi, oboseală de toate, îi venea să plângă. Și-a
spus că după ce ajunge acasă o să lase lacrimile să curgă, să se descarce, să alunge toată oboseala, tot
stresul. O pisică neagră i-a tăiat calea când a ajuns pe strada ei, apoi și-a amintit cântecul deranjant al
acelei păsări de noapte, ciovica, care mai bine de o săptămână părea să-și verse plămânii în sunete care
mai de care mai cumplite în zonă, dar și niște vise ce i-au tulburat somnul în ultimul timp. Sigur simțea
ceva, dar nu-și explica ce. Soții comunică spiritual, se simt, își simt durerile și bucuriile.
Cum a deschis ușa casei l-a observat pe Simion pe un scaun fără suflare.
- Simioane! Onule! Simioane!
L-a scuturat, l-a strigat, a sunat la salvare, dar Simion s-a dus. Dumnezeu l-a chemat la sânul său să-i
ofere pacea eternității.
- Astăzi a nins din nou, Simioane, a spus Adasa aprinzând o lumânare, a nins ca în urmă cu aproape
nouăsprezece ani în ziua nunții noastre. Ai plecat din această lume pe cărarea luminii și-a veșniciei și a
nins iar.
6

ISSN 2501-1529
ISSN-L 2501-1529
Anul VII, Nr. 5 (25) / 2022

(FRAGMENT)
Reinstal Primary Princial C.P.U. Algorytm
Primary Princial C.P.U. Algorytm Operațional
Primary Princial C.P.U. ... Instal 100%
UP-Grade FORMAL Mediu Compylation
Cyber Space of DATA … {OLD HDD-SDD Structure}
[Petabyte] to [Zettabit]... Succes 100%
{Zbit - 1021/ Zebibit / Zibit – 270}
All 3.800 master stațion link ... Progress changes 208 nano T
Integrate ... Rezolv Succes 100% ... Extension All Medium
Definitiv diagnostic date ... Operațional
Diagnostic-sys ... 100% Complet
Specific language input models
{Specific Standard Virtual Tastature}
Engleză [ENG] – Română [ROU]
Run all directive
Recognized primary directive
EXECUTION
=*=*=
Universal Source Code
ȘTIRI → NOUA ALIANȚĂ:
[The lost Empire of the Human Race] VS
[LOST Colony of Human race]
Organizarea Datelor Arhiva
===
Consolă bilingvă inițializată
Bun găsitul [Bine ați venit] ... to
[The lost Empire of the Human Race] - project start console
Administativ cyber space domeniu universal princial
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Prepearing equipment's to begin → Cyber... Sintetic... Human... Space ... Creating ... [C.S.H.S.C.] ...
100%
COMPLETE ADMIN POSITRONIC
Begin in automatic mode? <y/n>: n
Command list ...
<The lost Empire of the Human Race> ...
inițializarea modului manual.
Please input your commands:
/> CMD MAIN BEGIN <space; location>
[Galaxia: n; Formă: n; Zonă: n; Sistem Kalkul: Q]
[Constelația: n; Sistemul al n-lea; Clasă Soare: n; ]
[Planeta a n-a de la soare]
CREATE / Forme Galactice cunoscute
Loading Known UNIVERS list ... COMPLET
/> CMD MAIN BEGIN
<***** LOST Colony of Human race *****>
CREATE / Reforming Spatial graph of human spread
Input name: [The lost Empire of the Human Race]
Loading data list [... OLD & NEW ...] ... COMPLET
Input name: /LIST
Listing:
<*!*>
<*!*>
<*[24 - Primordial Coloni]*>
<*!*>
<*!*>
/> add new commers...
<**!**> mode <y/n> y
End of list
/> CMD CREATOR UPLOAD
<MAIN. Space; MAIN. Location>
Uploading ... 100% COMPLETE
End of CMD
/>TEST CREATOR
Creator is ready for complete compact data packets
[The lost Empire of the Human Race] ... neuronal link
System up to ELEMENT <I.A. - Positronic Brain>
End of TEST
/> CMD MAIN BEGIN
<[The lost Empire of the Human Race]
> BUILD AS TYPE.standard_progres Creating
... 100% COMPLETE
End of CMD
/> CMD CREATOR BEGIN
Please wait to load all archives
8
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<*****> creație cunoștințe Flotă Spațială ... *!* - complete
<*****> creație cunoștințe Tehnologii ... *!* - complete
<*****> creație cunoștințe Științe ... *!* - complete
<*****> creație cunoștințe Artă ... *!* - complete
<*****> creație cunoștințe {N} ... *!* - complete
<*****> logică explicativă ... definiție – sortare:
{Ansamblu sistematic de cunoștințe veridice despre realitatea obiectivă (natură și societate) și
despre realitatea subiectivă (psihic, gândire).}
{Ansamblu de cunoștințe dintr-un anumit domeniu al cunoașterii.}
{Cunoaștere profundă a unui anumit domeniu, specializare într-un domeniu sau în mai multe
domenii ale științei și care desfășoară o activitate menită să contribuie la progresul domeniului sau al
domeniilor respective}
{Cunoașterea scrierii, a citirii și matematicii, a altor forme de comunicare}
Extrapolare … concept gândire... analiza informației
End of CMD
/> CMD CREATOR DELIVERI
<[The lost Empire of the Human Race]> TO
<All 3.800 ... master ... [stați]> & 400 Periferice
Trimiterea pachetelor arhivate ... 100% Complete
Verificare ... pachete ajunse la destinație 100% Complete
End of CMD
/>CMD I.A. - Positronic Brain
ENCODER CONNECT <sistem>
Connecting ... 100 % COMPLETE
End of CMD
/> CMD INSTALL
<p*t* of sys**m1 [The lost Empire of the Human Race]: ca**a *as*s*e **s*r***2>
Please wait ...
Uploading information ... 100% COMPLETE
/> End of CMD
/> TEST ENCODER
[The lost Empire of the Human Race] is prepared to launch
End of TEST
/> CMD LAUNCH [The lost Empire of the Human Race]
Launching ..... <99,9%>
--The lost Empire of the Human Race

1
2

Path of system - Calea sistemului.
Majoritatea surselor codate și criptate folosesc simbolul (*) sau (*!*)
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→ Istorisire din arhivele primordiale umane ←
Vorbim despre civilizația omului planetar extinsă spre civilizația omului spațial ca fiind cea mai
întinsă și rarefiată prin marele spațiu intergalactic. Așadar, pornind de la o singură planetă, a unui
sistem planetar cu un singur soare galben, de clasa M, civilizația primordială omenească, antică,
planetară, de unde s-a înălțat umanitatea din leagănul ei, s-a organizat prin formarea marii uniri a mai
multor rămășițe numite țări planetare, origanizate după rasă, etnie, statut civil, antice și noi, magnifice
și mândre prin realizările lor.
Răutățile inter-rasiale și inter-etnice nu puteau fi depășite ușor, iar decalajul dintre cei săraci și cei
bogați era un criteriu de supremație și control. Cei de viță nobilă își făceau singuri legile, până când,
controlul lor, a rupt orice formă de alianță.
Doar, de-a „lungul timpul“, se mai spunea „cununa eonilor poartă spinii săi“, precum și „toate le-au
fost împotrivă oamenilor simpli prin a războiului cazne, a foametei, a bolilor, ce cândva erau la scală
planetară“ au devenit „verigile intergalactice ale durerilor în urma programului de colonizare“ având
un singur scop salvarea umanității prin programul de colonizare.
Erau ei cei din viță nobilă și ceilalți. Și așa a fost începutul celui mai de neluptat război, doar prin
atitudine și luare de poziție. O searbădă diplomație.
Nimeni nu a putut câstiga războiul, dar se câștiga mereu bătăliile diplomatice, ce nu au fost puține.
Până când, nu au mai comunicat, au pierdut contactul între ei și așa a și rămas, un conflict, un război
neterminat, până au fost atacați de alte creaturi, alte făpturi ascunse printre beznele siderale, formale
civilizați nonumane, care erau controlate de aceeași idee de gâlceavă, cunoscută foarte bine de către
umanitate ca fiind lupta pentru teritorii și resursele existențiale și a crezurilor.
Un perpetum mobile de mașinărie infernală a fost asemănată, a unui circuit închis cu repetiție în
mișcarea de a creea mulțimea inamicilor știuți și necunoscuți, în care se pierdea, pe lângă marea stare
materială și cea teritorială, starea de bine, de liniște și mai cu seamă viața, atât de prețioasa viață.
Conflictele, mai ales cele de început cu alte entități biologice-inteligente [E.B.I.], unde umanii erau
victorioși, dar pierdeau încetul cu încetul totul. Viziunea era pentru unii începutul sfârșitului speciei
umane în zonele coloniale.
De fiecare dată apăreau noi amenințări, planetar-coloniale, lipsa hranei, a apei, boli vechi și epidemii
noi, dar și noi inamici, alții și mai înfricoșători care aduceau moarte și distrugere. În ciuda eforturilor
depuse și a bătăliilor câștigate, liniștea și pacea nu mai era asigurată, iar despre câștigarea războiului...
ei bine, nu se mai putea vorbi. Era fiecare pentru sine și așa apuca fiecare ce putea.
La utimul „consiliu existențial“ s-a făcut armistițiu între toate formele și categoriile de stări ale celor
mai cunoscute forme umane existențiale, structurate pe pozițiile de nobilitate, de clase sociale, de
vagabonzi spațiali, chiar și de clanuri de mineri. Și așa s-a unit iară toată umanitatea cu mic cu mare în
lupta de supraviețuire a rasei umane.
Până când s-a decis Colonia Măreției să fie evacuată, iar întreaga populație să pornească spre un
nou început și o nouă planetă, spre un salaș al oamenilor ca să nu se piardă rasa umană în acel colț de
constelație, pe ultimul braț al galaxiei, abandonarea era ultima formă de refugiu. Când „marea
muțenie“ a acoperit totul, i s-a spus și țipătul mut, așa cum s-a captat veștile de la ultima transmisie, un
țipăt ce a amuțit. Și l-au numit evenimentul „Tăcearea Abisală“- Gama și de atunci viața într-un sfert
de galaxie a dispărut în mareea vibrantă a unei unde de energie necunoscută, ștergând ca un burete
tabla nopții de stele, planete și constelații de tot ce însemna făptură cu viață, chiar și animală, pasăre
sau plantă, o sterilizare completă așa cum era văzută de agenții MASS de mai târziu.
Până și unii dintre neumanii [E.B.I.] au cerut forma de comunicare „cea a steagului cu pânză albă3“
pentru că erau îngroziți, ei care produceau groaza, pentru ca făcând armistițiu se dorea unirea tuturor.
Se vroia cercetarea și înțelegerea a ceea ce se întâmplase. Nu era decât o singură punte de legătură și
toți mergeau pe ea. Și așa „marea înțelegere a dat naștere la marea rețea de comunicare MASS“ – cu
3

Cerere de tip umană de încetarea ostilităților pentru clarificări necesare și urgente adoptată de unii [E.B.I.].
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agenții ei din toate colțurile galaxiei, ființe vii care mai existau, din toate rasele inteligente având un
singur scop controlul vieții și prosperitatea fiecărei rase.
După o împrejurare tulburatoare s-a spus toate încercările au demonstrat întoarcerea spre existența
buclei vieții, cea a origini fiecărei specii și crearea unui sistem total unitar de comunicare.
Așadar, s-a a permis traversarea spațiului unei călătoare agente MASS descendentă a rasei umane
printr-o pliere a spațiului, proiectată fiind într-un colț ascuns al galaxie neexplorat de umani, unde
nimeni nu putea intra și dacă intra nu mai ieșea.
Ultimele momentele, cele dinaintea evenimentului plieri spațiului, i-au permis accesul la harta
magnifică a locațiilor ultimelor baze puternice a tuturor raselor [E.B.I.] primordiale galactice și toată
informația trebuia să fie trimisă cu aceste limbaje vechi și noi, ca acele pachete informaționale ale
tuturor raselor să poată fi folosite de [A.I.]-urile construite de știința celor din rasa ei, umanii, dar
100.000.000 de eoni de informații era imposbil de procesat. Sa apelat la mașina somnului care putea
transfera și conștientiza totul a toate prin intervenția [E.B.I.] a cărei realizare a reușit în câteva
săptămâni de somn.
Așa că a fost închisă în stază pentru ca trecerea datelor să fie mai ușor de suportat pentru trupul ei și
a meritat.
După ani de muncă asiduă o echipă de cercetare și explorare a convertit datele descoperite și a reușit
să ridice din cenușa vulcanică a unei planete considerată moartă și decăzută, la acea vreme, o magnifică
construcție la suprafața formei planetare existente și asta doar că printre ei era un strămoș al acestei rase
necunoscute, ori avea o genă a străbunilor antici ai săi care a activat fără să știe autonomia așa zisului
oraș planetar. Nimeni nu știe exact. Totuși, studierea materialelor și a tehnologiei descoperite a stârnit o
briză de speranță pentru toți cei ce știau ca noul război început de curând cu o rasă necunoscută extragalactică era doar continuarea războiului anticilor spre un sfarșit inevitabil al unei civilizații dintre cele
două. Dar care dintre ele?
Texte și înregistrări ale consiliilor s-au distribuit spre tot spațiul MASS.
{- Acum este timpul nostru, este timpul să luam parte la războiul pe care anticii nu l-au reușit să-l
termine, ci doar l-au evitat. - [personaj necunoscut prezentând foarte multe semne ale puterii
nonumane]}
{- Avem nevoie de voi să formăm o echipă creatoare care să construiască, hai să facem comerț, să
dezvoltăm tehnologii, să realizăm o flotă mareață și să luptăm, să învingem inamicul numeros și
puternic pentru ca asemeni anticilor noi NU RENUNȚĂM prin micile noastre victorii, doar ducem mai
departe Victoria supremă./-urale și aplauze/ o sesiune militară}
{- Alianța The Lost Empire of the Human Race te așteptă, oricine ai fi, oriunde ai fi, terane, să te
alături prin simpla aplicare. Alatură-te nouă!}
- Vă spun așa... o activitate precum „acu' ne-am decis să fim și noi pe aci“ trebuie să urmărească
constructiv următoarele:
1. Cele trei resurse obligatorii pentru orice colonie, o spun inginerii și tehnicii, se obține prin
construcția de fabrici de procesare. Susținute de un nivelul energetic cât mai bogat și variat. Primele
sunt sistemele eoliene și hidroelectrice aplicabile, apoi sistemele solare, și apoi fabrici de curent ce
funcționează chiar și pe baza consumului de deuteriu. Un prim stagiu al construcțiilor de producere a
materiei prime recomandate sunt cele de metale și nemetale, cele de cristale, de deuterium. Sisteme
solare de obținere a energiei să fie cât mai mare de e posibil. Evitați construcția celeilalte tip de fabrică
de curent pe baza de consum de deuterium până vă puteți asigura un stoc sigur pentru cele 6 mari
direcții de folosință a materiei prime spre construcția de clădiri și nave spațiale, dezvoltarea
tehnologiei, consum pentru funcționarea navelor spațiale, comerț și mai apoi spre obținerea energiei
înalte.
2. Cercetarea tehnologiilor este necesară - urmăriți lista tehnică de la comandamentele tehnologice și
depășiți toate cerințele!
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3. Căutați planete cu nivelul orbitelor 3-4-5-6-7 (recomandat 3-6 zona vieții) pentru o colonizare
după caz.
4. Cei care posedă materie neagra folosiți-vă cu înțelepciune de ea. Siguranța pe locul întâi!
5. Comerțul este necesar și recomandat între membrii tuturor raselor alianței. Un surplus de
materiale poate fi vândut petru a depăși o criza materială. Și nu numai... (rate de schimb recomandate
conform Oficiilor de Transpot Inter-zonale). În virtutea amicițiilor voastre puteți face comerț cu vecinii
pașnici sau ai altor colonii. Important este să obțineți cel mai repede posibil materialele necesare vouă.
6. Nu vă jigniți între voi membrii raselor alianței (șansa 100% să primiți abandonare permanentă
pentru o jignire, fie ea și justificabilă) Faceți totul cu multă responsabilitate și calm.
7. Nu uitați să vă și distrați cât timp construiți. (Obligatoriu relaxare, calm, respect și veselie.)
Folosiți toate atuurile, taverne locale, cantine populare, arene și chiar stadioane.
8. Drepturile în alianță se dau în funcție de marile realizări, experiența obținută și acțiunile reușite.
Succes tuturor.
Vă doresc o zi bună în continuare și succes în construirea sanctuarului colonial pe care-l dețineți, că
numai așa veți putea susține [The lost Empire of the Human Race].
--- sfârșitul pachetului de date.
=*=*=

Linie Data {06-16Q09:12:4-7} ... Fragment transmisie
Detectat → Recuperare în progres 100%
Comandă flotilă - Raport de Spionare
din Colonia Sanctuary [1:4:9:Q:5:10:4:5]
Teraformare proges 100% → cu succes total.
Resursele pe Sanctuary [1:4:9:Q:5:10:4:5]
[Populație umanoidă: (Scanare - indentificare 9 rase umane)
cu 5 așezări urbane; 14 rurale]
Floră și faună bogată (pe bază de carbon)
Modul Științific în mod automat
Extensii Coloniale [1:4:9:Q:5:10:4:5~A&B → lunare]
{... cu orbite sinusoidale alternante...}
Scanare [resurse totale sistem planetar: detectare ∑ 100%]
Metale:
300.211
Nemetale: 217.856
Cristale: 154.800
Deuteriu: 140.782
Energie: 220.600 - [producție proprie autonomă]
Consumabile: producție de autosusținere operațională
Extensie: AUTOMATON COLONY PRODUCTION
- Desfășurare completă 100% ergonomic.
Flotilă:
14 nave de linie, 34 cargo-reciclere,
10 transport, 2 probe observator
Sisteme de Apărare:
Turnuri Laser 31 → distribuite în linii defensive ale așezărilor umane împrejmuite de fortificații gardpalisadă standard
Tunuri Magnetice 7 → protecție Colonie Centrală [C.C.]
Scut Planetar Mic 1 → protecție Colonie Centrală [C.C.]
Clădiri
{... configurație topografică, hidrografică și geologică ...}
Nivelul Cercetarilor Standard
Tehnologia Spionajului
12
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Tehnologia Calculatoarelor
10
Tehnologia Armelor
10
Tehnologia Scutului
10
Tehnologia Armurilor
10
Tehnologia Energiei
10
Tehnologie Hiperspațială
5
Motor pe Combustie
10
Motor cu Impuls
10
Motor Hiperspațial
10
Tehnologia Laserelor
12
Tehnologia Ionilor
10
Tehnologia Plasmei
10
Tehnologia Expediției
12
Șansă de contra-spionaj: Eficiență Activă 100%
Scanare nedetectată → Raport: încheiat... împachetat...
transmis ... 100%
=*=*=

Linie Data [1:3:5:Q:4:9:5:9] ... Fragment transmisie
Detectare → Recuperare în progres 100%
Comandă flotilă - Raport de Spionare din
Redemtion [1:3:5:Q:4:9:5:9]
Teraformare progres 87%... KEY
Resursele pe Redemption [1:3:5:Q:4:9:5:9]
[Populație mixtă: 60% E.B.I. + 35% umanoidă + 5% nativă]
cu așezări mixte de subteran și terestre.
Floră și faună, animale, forme insectoide bogate.
Modul Științific în mod automat
Extensii Coloniale Centura de Asterioizi – clan minier Ulm.
Scanare [resurse totale sistem planetar: detectare ∑ 100%]
Metal: 915.207
Cristal: 47.172
Deuteriu: 533.425
Biomasă: 12.578.889 [economică și dezvoltare]
Energie: 754.880 [producție mixtă]
Consumabile limitate – plan în dezvoltare de rasa umană
Extensie: AUTOMATON COLONY PRODUCTION
– Desfășurare completă 100%
E.B.I. - forme evolutive
– Multiple HIVE Organice, cu construcții adiacente
– Cupole Cristal - 6 fundamentale, cu rezervoare de magmă
Flote:
Umane
Nave de linie 5, Interceptoare 300
Transportor mic 37, Transportor mare 25
Reciclator minier 7, Probe de spionaj 9,
E.B.I.
Navă Primară Mamă
100 Distrugătoare, 400 Zel-Roi
60 Overlorzi-Detectori
13
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Sisteme de Apărare mixtă
1) Umană
Turnuri cu Drone și Lansatoare de Rachete 40 → distribuite
Turnuri Laser 36 → perimetru protectiv al coloniei umane
Scut Planetar Mic 1 → protecție colonie umană
2 ) E.B.I.
Micro-Coloni Spor-Acid Coroziv 175 → protecție planetară
Cladiri - în sistem mixt
[...] configurație topografică, hidrografică, geologică, mâzgă mutagenă, crip de extensie cu biomasă
organică [...]
Mină de Metal 19
Mină de Cristal 19
Sintetizator de Deuteriu 14
Extractor Organic 36
Uzine Solare 22
Reactor de Fuziune 6
Reglator de Bioenergie 17
Uzină de Autosuficiență Robotizată 5
Uzină cu tehnologie de Naniți 2
Șantier Naval 8
Depozit de Metal 5
Depozit de Cristal 6
Bazin de Deuteriu 4
Micro Laboratoare de Cercetari 7
Purificator de stază 18
Hangarul Alianței 1
Cercetări - cu specific uman
Tehnologia Spionajului 10
Tehnologia Calculatoarelor 10
Tehnologia Armelor 10
Tehnologia Scutului 9
Tehnologia Armurilor 10
Tehnologia Energiei 8
Tehnologie Hiperspațială 5
Motor pe Combustie 9
Motor cu Impuls 6
Motor Hiperspațial 5
Tehnologia Laserelor 12
Tehnologia Ionilor 5
Tehnologia Plasmei 5
Tehnologia Expediției 3
Șansă de contra-spionaj uman: 79% protectiv
Detectare E.B.I.
-Atac anti probă spion 100% - probă detectată și localizată cu formă de detectare organică. Probă
distusă. Mesaj încheiat și transmis cu succes.
14
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Timp rămas până la evenimentul Gama 0,2 clik-uri ...
Evenimentul „Tăcearea Abisală“- Gama
{Vog}: - Domnilor, Doamnelor, I.A. prezentă, după cum am constat există armonie pe ... (privi
locatorul din fața sa) Redemțion [1:3:5:Q:4:9:5:9]
{Uli}: - Clanul minierilor Ulm a făcut trebă bună, chiar foarte bună. Ar trebui să le trimitem câteva
necesități urgente. - zâmbi grațios.
{Vog}: - Așa e. O formă de răsplată pentru slujba lor în folosul omenirii. Și să nu uităm că de 1
deceniu depindem de explorarea centurii de asteroizi. Și ne-au umplut cu de toate...
{Ilma}: - Ce ne-au cerut ultima dată?
{Uli}: - Cred că un autodoc multisex. Așa amintesc notele de comunicare.
{Ilma}: - Eu zic să votăm pentru acesta în primul rând. Și mai apoi facem un plus de necesități
urgente. Cine e pentru...
(Câteva murmure în acord, schimb de priviri încurajatoare) – BIP – VOT ACCCEPTAT – spuse vocea
metalică a I.A. ce controla sistemul de vot care se auzi în întreaga încăpere.
{Ulga}: - S-a făcut. Mai trebuie menționat ceva.
{Uli}: - Da, ca întotdeauna, trebuie să te auzim Ulga, mereu ai dat dovadă de bun simț și ne-ai ferit
de greșeli administrative.
{Ulga}: - Trebuie să comunicăm mesajul de Verificare a stării coloniale. Cel puțin standard.
Amintind și de propa spion, desigur pentru Redemțion [1:3:5:Q:4:9:5:9].
{Ilma}: - E clar că trebuie. Bine ai menționat.
{Vog}: - Firesc. Bun. Încheiem sesiunea aceasta QUA 437. Pauză de masă și necesități ... zâmbi ...
fiziologice.
=*=*=

Alarme vizuale și sonore au umplut încăperea. Toți s-au întors spre marele ecran de proiecție.
{Ilma}: - Vai ce e asta... semn de distrugere?
{Uli}: - Ceva groaznic s-a întâmplat...
{Ulga}: - Verifică iute I.A. ce se poate capta... semnalul orice poate amplifica ... ia legatură cu toate
stațiile...
{Vog}: - Anulăm pauza... este moment de criză și trebuie administrată. Să se facă legătură cu toate
celulele administrative. Toți membrii să fie activi! E o chestiune de viață și de moarte!
{Ulga}: - Comunicați spre [E.B.I.] totale mesaje de întâmpinare și standard „steagul alb“...
{Uli}: - Da e clar trebuie...
{Ilma}: - Colonia Măreției și-a lansat toate navele și utilajele, conform temporalității s-a evacuat cu
succes. Dar de ce vine mesajul din direcția sa.
{I.A.}: - Este un fel de ecranare reflexie. Mai am nevoie de o sincronizare. Așa gata triunghiulare
reușită. Proiectez.
Imaginea tridimensională îi amuți pe toți.
Comunicatoarele porniră cu un bâzâit ușor semn că aveau sistem audio și imagine cu emulare
holografică se conectaseră cu mai multe posturi administrative în același timp.
{Gal/P137}: - Am activat cât am putut de repede și am semnalat mai departe alarmă totală.
{Dari/P47}: - Mă poate lămuri și pe mine careva? Nu înțeleg unde sunt planetele și sorii ... 7 sisteme
dispărute? Dar ce zăresc aici? Proiectez acum...
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{I.A./Bază}: - Este emisia de ecou. Ai înțeles corect că nu mai sunt. De fapt datele încă se
colectează.. 47 de sisteme lipsesc. Lipsesc corpurile planetelor și sorilor. Evident tot ce conțineau ele.
Chiar ... moment de pauză ... orice formă de viață.
{Vog/Bază}: - Urmăresc ecourile și am găsit ceva sinistru. E clar că e o formă de energie. Se
comportă ca atare dar nu cunosc tiparul. E cvasipoli... și nu mai știu cum să-i zic.
{Ilma/Bază}: - Poți săi spui necunoscută. Am și motiv. Conține proton și antiproton ca semnătură.
Am zis conține nu că este. Rețineți.
{Bela/P137}: - Undă. Există fregvență... multiplă. Și Joasă și Înaltă. Nici ceea ce cunoștem despre
[E.B.I.] nu se specifică așa ceva. Știm că este ori înaltă ori joasă.
{Galiu/P75}: - Atenționare. Toate telescoapele spre zona H de extindere. Forma e concentrare
PUNCT extragalactică.
{Urza/P13}: - Confirm. Uauuuu... Priviți!
Aceași imagine o vedeau acum toții, chiar și coloniile și în toate formele de comunicare apărea
aceași priveliște.
Două galaxii se ciocniseră se distrugeau reciproc... norul de gase ... praf stelar era uriaș.
{Vog/Bază}: - Bine dar aseară erau la o distanță sigură. Ce putea accelera o masă galactică să fugă
spre alta...
{Argo/Bază}: - Numai o intenție distructivă. Și așa putem zice vreun război a cuiva cu cineva.
{Ulga/Bază}: - Asta îmi place la tine Argo, taci execuți, dar când vorbești vorbești puțin și
întotdeauna cu folos. Cred că ai dreptate într-o singură privință. Ce s-a întâmplat este intenționat,
controlat și foarte distructiv. Numai un război l-ar echivala.
{Galiu/P75}: - Un război intergalactic mai înțelegem, dar între civilizații a două galaxii?
{Uli/Bază}: - Poate chiar mai multe. Suntem mici. Abia controlăm un braț galactic, mă refer la
galaxia noastră. Și câte nu știm și câte nu putem face...
{Wally/P58}: - Contact [E.B.I.] vor forma de comunicare „steagul alb“ ACEPTATĂ. Translație și
traducere a formei de comunicare: *!* Șoc! Multă exterminare! Durere și vuiet! Cerem colaborare
găsire vinovat! *!* - încheiat transmisie.
{Vog/Bază}: - Ați transmis ceea ce am descoperit până acum? Imagine holografică și sunet?!
Imediat!
{I.A./Bază}: - Transmis și verificat! [E.B.I.] Corelat... răspun nou: *!* Colaborare pe termen
nelimitat voim *!*
Liniște. Ceva unic. Cei care puteau provoca groaza și distrugerea erau șocați. Indiferent ce rasă din
marea grupare [E.B.I.] nu mai voiau decât liniște și să își continue existența.
{I.A./Bază}: - Trebuie încheiat armistițiu. Va fi greu de acceptat pentru unii terani, care au purtat
războaie la greu cu aceste rase [E.B.I.] totuși oportunitate unică venită din partea lor. O întindere a unui
capăt de pod. Și noi ar trebui să facem la fel. Să întindem capătul nostru de pod. E nevoie de
colaborare! Aceasta e o amenințare de clasă nescrisă. O amenințare la orice manifestare de viața și
inteligență din galaxia noastră.
Liniște. De undeva un șuierat al unei respirați greoaie se mai purta pe undele sonore. Apăsarea
butoanelor și liniște. Muțenie. Un adevărat moment de reculegere.
BIP – VOT ACCCEPTAT – al bazei, a celor 400 de perimetre și tuturor administratorilor activi.
Umanitatea aceptă Armistițiu și Colaborare.
{Vog/Bază}: - Moment cu adevărat istoric! Se trimite tuturor comunităților umane mesajul de
încheiere a Armistițiului și Colaborare cu rasele [E.B.I.]: 7 acord total, 4 neutri, dar cu Armistițiu, 2
fără răspuns. Acordați credit!
Vom porni de aici. Avem mult de muncă. Fiecare să își facă treaba necesară pentru ai lui, cei
apropiați și pentru rasa sa. Mult suscces!
{Ulga/Bază}: - Să organizăm o expediție de cercetare a zonelor de carantină. Poate a mai scăpat
ceva cu viață...
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{Uli/Bază}: - Așa draga mea soție! Să fim cu un pas înainte. Să organizăm. Văd că colonia Miranda
a răspuns pozitiv. Vor fi primii care vor și putea ajunge în acea zonă răvășită.
{Argo/Bază}: - Foarte interesant. Doar o parte... adică numai o categorie... foarte interesant arată
noile date. Priviți soli de o anume categorie și stare au explodat armonic aș zice.
=*=*=

- Administrator Aldares, aici Vener Tehnokrator, au fost lansate peste 10.000 de prob-droid
teleghidate și automate. Telemetria funcționează perfect și au început să se recepționeze datele
comasate dinspre zonele adiacente țintă. Se confirmă... [bib] ... nici o urmă de viață, subterană, terestră
ori acvatică de orice fel ar fi ea cunoscută de noi. Fără vegetație, floră, faună, animală, insectoidă sau
chiar de orice formă [E.B.I.]. Total 247 de sisteme afectate majoritatea zone planetare, dar și peste 100
de soli ... nu știm cum să le categorisim... unii nu mai sunt. Un soare să explodeze?! Și gata ... E șocant.
Recepție.
- Primim datele Vener, mulțumim pentru efort și dedicație. Este șocant într-adevăr acest eveniment
la scară galactică. S-a adeverit că nu este nimic provocat din galaxia noastră și că punctul de plecare a
ceea ce ar fi fost undă energetică necunoscută sa propagat în urma impactul a două galaxii nu mi se
pare prea firesc. Sunt de părere că, încă se primesc date așa că nu e chiar obligatoriu concluzii pripite.
Nu este un fenomen natural asta e sigur. Recepție.
- „Verim uga zena Ugala.“ - sunetul unei voci nepământene.
- Vener ce se aude?
- Aldares nu am comunicat nimic. Este vreo interferență ceva?! Este un nou intermediar ceva... e
fizic în conferința de date.
- Vener cred că tocmai am fost contactați de cineva... E clar nu am înțeles nimic, dar pare pașnic.
Pare...
- Administrator Aldares și Vener Tehnokrator, Zelima mă numesc pentru voi. Am ales această formă
de comunicare ca fiind cea mai eficientă și necesară... urgentă chiar.
- Preabine, Zelima, dar cine sunteți și ce v-a determinat să ne contactați pe noi? Poți să ne dai mai
multe detalii? Între timp activă jumătate dintre butoanele și manetele de pe panoul de perete din fața
lui. Părea mulțumit reușise să contacteze câteva stații zonale și cele din raza sistemului. Era prea
importantă comunicarea așa că cei în măsură să preia calea diplomatică puteau de acum s-o facă.
- Reprezint Cercul a 8 civilizații și am fost aleasă să vă contactez pe voi fiind cei mai apropiați cu
posibilitățile de comunicare primitive funcționale.
- Ia, auzi Vener? Ce să fie toate astea?
- Ciudat... hai să-i dăm credit și să îi permitem să dezvolte conversația. Oricum se străduie foarte
bine în a comunica în forma noastră primitivă, pământeană... se simți izul unui râs liniștitor.
- Așadar, 4 civilizații cunoscute de voi deja v-au contactat și au ales neutralitate, dar cu Armistițiu,
în urma evenimentului galactic ce ne-a lovit pe toți. Două civilizații le știți ca fiind fără răspuns... ei
bine, mai există încă două despre care nu știți nimic. Acesta este cercul celor 8 civilizații despre care
am primit autoritatea să vă contactez.
Din partea celor doi nu mai venea nici un sunet.
- Vrem să apropiem datele noastre comasate alături de cele ale voastre și să cooperăm. Armistițiu
total. Și mai ales o nouă avertizare. Există o a doua undă expansionistă de distrugere - energonică noi o
numim, care va lovi dinou toate acele sisteme care au fost lovite deja, dar și câteva în plus, mai multe
chiar, printre care și sistemul vostru de origine expansionistă.
- E amenințată Terra? - Intervenția noului interlocutor tăie liniștea celor doi amuțiți de cele auzite.
- Vă zic, încă se primesc date, așa că nu e chiar foarte stabilă situația. Și se dorește și ajutorul de
evacuare a patru sisteme din vecinătatea Terrei. Pe care voi le știți ca nesusținătoare de viață.
- Se va face vorbi noul interlocutor.
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- Administrator Aldares și Vener Tehnokrator, ați făcut foarte bine că ați retrimis emisia. Ce
noutate... încă două civilizații... iertați-mi entuziasmul. Făptură Zelima cum aveți posibilitatea să ne
transferați date voastre? Puteți rămâne în această legătură de date?
- Sa găsit cu cale să folosim un convertor comunicator oferit de o grupare a Cercului celor 8 cu care
sunteți foarte familiarizați. De fapt îl folosim chiar acum.
- Minunat! Păstrați puterea și amplitudinea. Rezonanța e bună. Cred că am identificat forma de
comunicare ca fiind a civilizației Vegane, Corect?
- Așa o numiți voi.
- Voi mai adăuga câteva relee și stații pentru amplificare preluare și retransmitere a forumului.
Făptură Zelima vorbeai despre o cerere de ajutor, despre o evacuare. Cum putem să asistăm noi ?
- Toate la timpul lor. Acum evaluați spre evacuare sistemul și planeta voastră de origine.
Împuterniciți pe cineva s-o poată face. Aveți timpul de 7 rotații planetare în jurul soarelui.
- Adică, 7 ani tereștri. E mult de muncă și cu cerea de evacuare din partea voastră cum rămâne?
- Există deja voiță și timp de executare permanent în funție de schimbările datelor adiacente. Se
crede în cercul celor 8 civilizații că ar mai exista un al 3 val energetic ce urmeză să lovească așa că
evacuarea se va face prin zona externă a galaxiei ca un mare pendul de mișcare oscilatoriu față de
centrul galactic aceasta este soluția extremă propusă.

Mădălina DOMAN
Liga Scriitorilor o premiază pe Ana-Cristina Popescu
Ca în fiecare an, Liga Scriitorilor din România, premiază produsele editoriale ce
au văzut lumina tiparului în anul precedent.
Din cele 227 de volume primite pentru jurizare, au fost nominalizate câte trei
selecții pentru fiecare gen literar, iar în final a fost stabilit volumul câștigător.
Premiul pentru „Cartea de proză scurtă“ a fost primit de Ana-Cristina Popescu
din Caransebeș pentru volumul „Cercul“ apărut la Editura Info RapArt, Galați,
2021 „ pentru farmecul povestirii și firescul cu care crează situații complexe și
personaje verosimile, pe care le abordează cu empatie și credibilitate “, după cum
au menționat membrii juriului.
Sursa: https://www.7-zile.com/liga-scriitorilor-o-premiaza-pe-ana-cristina-popescu-din-caransebes/

18

ISSN 2501-1529
ISSN-L 2501-1529
Anul VII, Nr. 5 (25) / 2022

Nicolae Imbrescu
Prezentarea unor modele spirituale prin rugăciune
Acatistul este o slujbă bisericească de laudă în cinstea Sfintei Treimi,
Fecioarei Maria sau unor sfinți.4
Orice acatist, înaintea celor treisprezece de condace, strofe ce conțin un
rezumat al vieții sfinților, a icosurilor, imne bisericești și a laudelor este
precedat de Rugăciunile Începătoare.
Prin începutul rugăciunii creștine În numele Tatălui, şi al Fiului, şi al
Sfântului Duh ne adresăm Dumnezeului nevăzut, Unul în Treime. Ea este
acea rugăciune ce introduce oricare altă rugăciune. Când rostim „în
numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh," atunci toate întunecatele
oştiri diavoleşti cad degrabă unele peste altele în iad, iar noi vorbim prin
rugăciune numai cu puterile luminii şi dragostei.5
Împăratul Ceresc, Duhul adevărului, invocat în rugăciunile de început, ne ascultă rugăciunea și ne
luminează mintea că să pricepem taina slujbei bisericești ce va urma. Tatăl nostru este o rugăciune atât
de complexă. Rostind acestă rugăciune creștinul mărturisește credința în Dumnezeu, Îl laudă, Îi cere
protecția, se smerește recunoscându-și greșelile și iertând din suflet greșelile semenilor. Crezul este
mărturisirea de credință a creștinului ortodox.
Acatistul Sfinților Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Simion Ștefan și Sava Brancovici Mitropoliții
Transilvaniei6 în Condacul 1 îi fericește pe cei care s-au dovedit Mărturisitori ai Ortodoxiei, Ierarhii
Ilie Iorest, Simion Ștefan și Sava Brancovici. Ilie Iorest este prezentat prin apoziția dezvoltată ca fiind
„Mărturisitor pentru Adevăr“7, Adevărul nefiind altul decât Hristos, Fiul lui Dumnezeu, după cum
Însuși mărturisea în Sfânta Scriptură „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu
decât prin Mine.“8 (Ioan, cap. 14, v. 6) Mărturisindu-l pe Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu,
mărturisim credința noastră creștină. Simion Ștefan, păstrător al credinței strămoșești, este numit ca
fiind tălmăcitor al Sfintei Scripturi „în graiul cel dulce românesc“9, iar Sava Brancovici datorită vieții
și învățăturilor lui este evidențiat ca „pătimitor pentru dreapta credință“.10
Icosul 1 înfățișează virtuțile Sfinților lui Dumnezeu, Ierarhii Ilie Iorest, Simion Ștefan și Sava
Brancovici, smerenia călugărească, smerenie ce ne amitește și de darurile magilor oferite Pruncului
Hristos. Smeriți fiind, păstrează în ființa lor, luminând totul în jur, darurile cerești, după cum grăiește
cuvintele primului Icos „păstrători ai darurilor cerești“11, dar mai presus de toate este dragostea de
Adevăr, virtute pentru care au îndurat prigoniri, au încurajat poporul român cel asuprit, au apărat
dreapta credință până la martiriu.
4

https://dexonline.ro/definitie/acatist
https://doxologia.ro/cuvant-de-folos/numele-tatalui-al-fiului-al-sfantului-duh-amin
6
https://doxologia.ro/ceaslov/acatiste/acatistul-sfintilor-ierarhi-marturisitori-ilie-iorest-sava-brancovici-mitropolitii
7
https://chirho88888888.wordpress.com/2021/04/21/acatistul-sfintilor-ierarhi-ilie-iorest-simion-stefan-si-sava-brancovicimitropolitii-transilvaniei/
8 Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., București, 1994, (Ioan, cap. 14, v. 6)
9
https://chirho88888888.wordpress.com/2021/04/21/acatistul-sfintilor-ierarhi-ilie-iorest-simion-stefan-si-sava-brancovicimitropolitii-transilvaniei/
10
https://chirho88888888.wordpress.com/2021/04/21/acatistul-sfintilor-ierarhi-ilie-iorest-simion-stefan-si-sava-brancovicimitropolitii-transilvaniei/
11
Idem
5
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Acești Sfinți Mărturisitori de Dumnezeu, smeriți „cărturari iubitori de neam și țară“12, merită pentru
virtuțile lor, din partea creștinilor ortodocși, cinste și laude. Pentru acest lucru Acatistul Sfinților Ierarhi
Mărturisitori Ilie Iorest, Simion Ștefan și Sava Brancovici Mitropoliții Transilvaniei este slujba care
aduce laude celor ce au fost luptători împoriva ereziilor, împotriva calvinismului, Ilie Iorest, luptători
pentru dreapta credință, Sava Brancovici, cărturari și traducători români, Simion Ștefan.
Laudele îi bucură și îi fericesc pe cei care au fost Mărturisitori de Dumnezeu. Îl laudă și îl bucură pe
Sfântul Ierarh Sava Brancovici care din pruncie s-a adăpat din „izvorul Sfintelor Scripturi“13, pe cel
care a fost credincioșilor „făclie mult luminată“14, pe acela care s-a dovedit a fi „păstorul cel bun al
turmei lui Hristos“15, pe cel care „prigonitori cu nuiele“16 a răbdat.
Îl bucură pe cel care în „temniță a fost aruncat“ pentru dreapta credință, Sfântul Ierarh Iorest.
Ultimul condac îi preafericește pe cei care prin strădanii și patimi s-au învrednicit să obțină partea
cea din dreapta Tatălui Ceresc și îi roagă să primescă rugăciunile rostite de credincioși cu smeranie.
Ultimul condac se rostește de trei ori și este urmat de o rugăciune către Sfinții Ierarhi și de otpust.
Acatistul este o slujbă religioasă prin intermediul căruia creștinul ortodox, nu doar că-i bucură pe cei
care s-au învrednicit a fi Sfinții lui Dumnezeu, ci descoperă momente din viața lor închinată slujirii lui
Dumnezeu, ajutorării aproapelui și mărturisirii credinței celei drepte.

Simona Petronela MÎȚU

12

Idem
https://doxologia.ro/ceaslov/acatiste/acatistul-sfintilor-ierarhi-marturisitori-ilie-iorest-sava-brancovici-mitropolitii
14
Idem
15
Idem
16
Idem
13
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