
 1 

 Victoria D. Popa 
 
 
 
 
 
 

7 zile în Grecia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
Victoria D. Popa 

 
 
 
 
 
 
 

7 zile în Grecia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 



 4 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
 
 
 
 
 
 

Motto: 
 
 

„Angulus ridet” 
„Acest colţ de pământ îmi surâde” 

 
 

Horaţiu 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 7 

Teribila ispită 
 
 

Din fragedă pruncie şi până la cea mai înaintată 
vârstă eşti prins în dansul ispitelor. Copilul mic este ispitit 
de şmecheria funcţionării unei jucării, elevul de ţigară sau 
de găsirea soluţiilor unor probleme, adolescentul de 
frumuseţea unei fete sau de aflarea unor răspunsuri care 
să dea aripi elanului vârstei sale şi imaginaţiei atât de 
înflăcărate, vârstnicul de a realiza pe ultima sută de metri 
ceea ce n-a reuşit într-o viaţă întreagă. Aşa s-a întâmplat 
şi cu mine că doar nu puteam face excepţie de la regulă. 

Mi se pusese pata să călătoresc într-o ţară din sudul 
continentului. În tinereţe mersesem în Serbia datorită 
faptului că locuiam lângă graniţa cu această ţară şi 
puteam călători pe baza permisului de liberă trecere. Am 
ajuns să cunosc vecinii sârbi care nu se deosebeau de 
noi prin felul lor de-a fi; comunicativi, buni de gură cum s-
ar spune, petrecăreţi, harnici. M-au impresionat atunci 
casele lor cu o arhitectură frumoasă pe care unii din 
românii noştri le-au luat drept model când şi-au construit 
noi locuinţe. 

Oraşele lor se mândreau cu magazine bine 
aprovizionate din care puteam cumpăra ce ne poftea 
inima, numai că dinarii pe care îi câştigam în piaţa lor prin 
vânzarea mărfurilor noastre erau cam puţini. Totuşi 
reuşeam să ne întoarcem cu ceva articole de 
îmbrăcăminte. Erau la modă pe atunci ginşii şi helăncile, 
iar în magazinele alimentare se cumpărau în prostie 
pacheţele cu vegeta, cu praf de frişcă, cu praf de budincă 
de toate felurile şi se cumpărau fiindcă la noi negăsindu-se 
se deschideau multe uşi la nevoie. Ca să faci câţiva dinari 
te încercau multe emoţii la trecerea prin vama noastră şi a 
lor. Pentru că nu m-am lăcomit , nu am fost  niciodată 
controlată corporal în sensul de a nu trece cu marfă 
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ascunsă, dar emoţii tot am avut ca şi unele situaţii hazlii. 
Ţin minte că odată am cumpărat nişte tămâie, ca s-o duc 
unei femei din Straja  la care mergeam de multe ori ca să 
lăsăm marfa ce n-o vindeam în piaţă la Biserica Albă sau 
la Vârşeţ, pentru a nu ne mai întoarce cu ea în ţară şi pe 
care o luam s-o vindem la următoare venire. Ne 
înţelegeam foarte bine cu acestă familie, ei fiind români 
stabiliţi în Banatul sârbesc. Când au venit în România au 
trecut şi pe la noi. Pachetul cu tămâie l-am pus în bordul 
autoturismului. La vama sârbească, vameşul ne-a 
controlat şi bineînţeles a găsit şi tămâia. Probabil că nu se 
mai întâlnise un asemenea articol. A cercetat-o, a mirosit-o 
sub privirile vesele ale noastre, că ne bufnea râsul 
văzându-i nedumerirea. Ne-a întrebat ce-i cu ea. I-am 
spus că este tămâie şi că o ducem unei bătrâne. Iar a 
cercetat-o, iar a pus-o în bordul maşinii, a zâmbit, ne-a dat 
liber, dar tot nedumerit a rămas. Am avut ce discuta pe 
acest motiv. Altă dată ne întorceam spre casă. De vama 
sârbilor am trecut cum am trecut, dar când să trecem pe 
la vama noastră, pe soţul meu, care nu prea avea ce să 
prezinte la control că nu prea cumpărasem cine ştie ce şi 
care era renumit ca fiind foarte amabil, au năvălit cu 
rugăminţi doamne cunosute: 

─ Domnule profesor treceţi-mi şi mie florile acestea 
că am cumpărat cam multe lucruri şi mă tem să nu mă-
ntoarcă. 

─ Dă-le încoace!s-a-nvoit soţul meu. 
─ Vă rog luaţile şi pe-ale mele, s-a încumetat şi altă 

doamnă să-i ceară s-o servească. 
─ Ce naiba aţi cumpărat atâtea flori?a întrebat-o 

soţul luându-le. 
─Vreţi să le treceţi şi pe ale mele, că am sacoşele 

pline cu ce am cumpărat. 
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─ Dă-mi-le! Arăt ca mergând cu sorcova cu atâţia 
trandafiri de plastic de toate culorile. Ha! Ha! Ha! Ce-or 
să zică vameşii când mă vor vedea? 

─ Nu zic nimic, că dumneavoastră n-aţi cumpărat 
multe lucruri cum am cumpărat noi, îl încurajau femeile. 

Acelaşi lucru păţise un alt coleg de-al nostru căruia 
de asemenea doamnele i-au umplut braţele cu trandafiri 
de plastic. Erau foarte la modă pe atunci. 

Când vameşii i-au văzut cu atâtea flori, li s-au 
adresat: 

─ Ce faceţi, domnilor, cu atâtea flori? Aveţi vreo 
nuntă, vreo înmormântare? 

─ Cam aşa ceva, au răspuns în doi peri. 
─ Iarăşi ne-a bufnit râsul pe toţi, şi pe noi şi pe 

vameşi care-şi dăduseră seama cum stă treaba şi ca să 
scape de noi ne-au lăsat să trecem. Mie, căreia nu-mi 
prea plăceau lucrurile acestea, de multe ori îi spuneam 
soţului meu: 

─ Aş dori să vină vremea să trec prin vamă cu 
mâinile în buzunar fără niciun fel de marfă şi să mă întorc 
de la sârbi tot fără marfă. 

─ Poţi trece şi acum, dar de unde ai dinari, dacă n-ai 
ce să vinzi? Mă întreba soţul. 

Atunci nu mi s-a-mplinit dorinţa. De-abia în zilele 
noastre putem circula în alte ţări cum am visat eu odată. 

Ce m-a impresionat la sârbi a fost promptitudinea cu 
care rezolvau unele nereguli. Ajunsesem la Vârşeţ. 
Cumpărasem dintr-un magazin nişte ginşi pentru fete. La 
casierie am observat că mi-a dat rest mai puţin cu câţiva 
dinari. I-am spus casieriţei atât cât am ştiut eu sârbeşte, 
mai mult prin semne, dar ea nu recunoştea. În ciorovăiala 
noastră, patronul magazinului, sau responsabilul, nu ştiu 
ce era, a răsărit ca din senin; i-am explicat şi lui care-i 
situaţia. Imediat a oprit vânzările, a controlat încasările şi 
verificând sumele şi-a dat seama că aveam dreptate. Mi-a 
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restituit dinarii ca restul să fie corect, a muştruluit-o pe 
vânzătoare şi i-a permis din nou să vândă avertizând-o 
să nu se mai întâmple. 

Într-o duminică, am trecut pe la familia la care ne 
ducem noi, să ne luăm marfa şi să mergem cu ea la piaţă. 
Cât am mai stat cu ei de vorbă, am auzit cum fanfara 
cânta imnul statului nostru. Am ieşit foarte surprinşi să 
vedem ce este. Tocmai atunci ieşeau din biserică doi 
tineri care se cununaseră, urmaţi de alaiul nuntaşilor. 
După imn, fanfara a cântat melodii populare şi nuntaşii au 
jucat făcând o horă mare în drum. M-am bucurat auzind 
imnul ţării noastre într-o ţară străină. M-am gândit atunci 
la emoţiile sportivilor români care obţinând medaliile 
primelor locuri în clasament ascultă la sute de kilometri de 
casă imnul statului nostru. Faptul acesta m-a impresionat 
enorm. Ne-au explicat prietenii noştri că în Banatul 
sâbesc aşa se procedează de fiecare dată la nunţi sau la 
alte manifestări. 

Câţiva ani mai târziu am avut ocazia să merg şi în 
Germania, după Revolţia din 1989 cea care printre alte 
drepturi ne-a facilitat şi circulaţia în diferite state. 

Fiica mea cea mare  se stabilise acolo, aşa că ne-am 
dus la ea. Cum imediat după revoluţie nu se 
reglementase circulaţia cu autocare prin diferite firme ca 
acum, prima dată am mers cu trenul străbătând Ungaria 
şi Cehoslovacia. N-am putut merge direct prin Austria, 
fiindcă ne trebuia şi viza Ambasadei Austriei şi era mai 
complicat. Cu toate că acum ne considerăm liberi nu ca 
în comunism, vămile au fost vămi şi deşi ne aşteptam ca 
vameşii unguri să fie mai duri nu s-a întâmplat aşa. În 
schimb vameşii cehi au fost foarte aspri şi ne tot băteau 
apropouri că venim din regimul cominist, parcă noi am fi 
fost vinovaţi de această situaţie. 

Ulterior când am mai mers în Germania, am mers 
singură cu autocarul şi călătoria a fost mult mai plăcută. 
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Începeam să cunosc şi felul de viaţă al nemţilor diferit de al 
nostru şi al sârbilor. Nivelul de viaţă era mult mai ridicat. În 
magazine găseai tot ce pofteai, mărci să fi avut, moneda 
lor de-atunci. Sortimentele de carne şi semipreparatele 
erau cu nemiluita. Se făceau reclame la fel şi fel de 
articole, încât eu fascinată de ele mă rărăcisem într-un 
mare magazin în care intrasem cu fiică-mea. 

─ Aici erai, mamă? Nu ştiam unde eşti, mi-a spus ea 
îngrijorată, după ce mă căutase prin magazin. 

─ Ce este şi cu tehnica aceasta? Mă uitam la 
reclama pentru dispozitivul care taie în fel şi fel de forme 
fructele şi legumele. 

─ La noi în ţară n-ai văzut aşa ceva? 
─ Până acum nu. Stai şi tu să privim. 
─ Văd că-ţi place cum sunt tăiaţi ardeii, morcovii, 

castraveţii pentru ornament. 
─ Când ai posibilitatea să-i aşezi pe platou astfel, îţi 

creşte pofta de mâncare. 
─ Da! însă să ai şi bani. 
─ Nu te plânge că ţi-ai umplut portbagajul maşinii cu 

fel şi fel de produse. 
─ Ai dreptate, m-am aprovizionat pentru o bună 

bucată de timp.  
─ Cât te-a costat? 
─ În jur de 100 de mărci. 
─ Vezi? Noi ce putem lua de leii care echivalează 

suta de mărci? Mai nimic, i-am spus eu. 
─ Cam aşa este. 
─ Orice-ai spune voi trăiţi mai bine decât noi. Puterea 

de cumpărare a banului la voi este mai mare, nivelul de 
trai mai ridicat. 

─ Se va schimba situaţia şi în România că nu mai 
trăiţi în comunism. 

─ Aşa-i, dar va trece multă vreme până vom ajunge 
să trăim ca cei din Occident. 
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Toate bune şi frumoase, dar fructele lor, deşi erau 
mai arătoase, nu aveau gustul celor de la noi. De 
asemenea roşiile le mâncai cu ochii însă gustul lor lăsa 
de dorit. Vor fi fost modificte genetic aşa cum se 
vorbeşte?  Nu ştiu, dar nu mi-au plăcut. 

Ce mi s-a părut aparte, aveau un fel de artişti sau 
cântăreţi care-şi făceau programul pe stradă cântând, 
recitând, dialogând. Oamenii treceu pe lângă ei, cei 
curioşi se opreau, îi ascultau un timp, le lăsau câteva 
mărci sau nu le lăsau nimic şi-şi continuau drumul. 

De asemenea mi s-a părut curios să văd tot pe 
stradă tinerii aşa- zis hipişti îmbrăcaţi în haine negre în 
special, cu freze aiurite, dar ce să mai spun, că văd că şi 
la noi moda nonconformiştilor prinde tot mai mult teren. 

Ce mi-a plăcut nespus de mult a fost participarea la 
un carnaval al toamnei. Fiică-mea îmi explica: 

─ Trec grupuri, grupuri de oameni reprezentând 
diferite ocupaţii. 

─ De ce poartă coşuri cu pâine, covrigi, cornuri? 
─ Fiindcă reprezintă brutarii. Nu vezi că sunt în 

halate albe şi cu bonete pe cap? 
─ Ce frumoase sunt fetele astea, mi-am exprimat 

admiraţia, când a trecut un grup de tinere îmbrăcate în 
fuste colorate, cu şorţuleţe cu volănaşe şi cu bluze cu 
mâneci scurte, bufante, legate cu panglicuţe, purtând 
buchete de flori şi dansând în timp ce mergeau. 

─ Reprezintă grădinăresele şi florăresele. 
Treceau şi autovehicole pe a căror platformă se 

arătau diferite etape ale obţinerii vinului, coşurilor 
împletite, tricotajelor, etc. 

Fiecare grup avea muzica lui. Am rămas uluită în faţa 
unei puzderii de culori, de forme, de cântece, de dansuri. 
Nu mai văzusem până atunci pe viu aşa ceva. Parcă aş fi 
fost la carnavalul de la Rio de Janeiro, deşi poate că în 
timpul acela nu ştiam nici despre acest carnaval prea 
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multe, deoarece televiziunea nu ne oferea atâtea şi 
atâtea date, fapte, informaţii, aspecte câte ne oferă azi. 

De nemţi nu ne-am putut apropia cum ne-am 
apropiat de sârbi, cu toate că nu-i cunoscusem nici pe 
unii nici pe ceilalţi înainte de a veni în ţara fiecărora, 
pentru că în timp ce sârbii sunt mai comunicativi, nemţii 
sunt mai distanţi, mai reci sau poate aşa îi considerăm 
noi. 

Mircea Vulcănescu în „Dimensiunea românească a 
existenţei” spunea că românii au admrat şi criticat alte 
popoare şi îmi dau seama că această afirmaţie a sa mi se 
potriveşte şi mie acum. 

Tot Mircea Vulcănescu în aceeaşi carte arăta că 
românul l-a găsit pe neamţ „cam nebulos dar l-a apreciat 
ca om cumsecade şi la treabă pracic, cu nimeni nu s-a 
înţeles mai bine decât cu el”.¹  

Avea perfectă dreptate.Aceste ieşiri în afara ţării au 
fost la vremea aceea ispitele mele. Anii au trecut, 
împreună cu ei am trecut şi eu prinsă în alte preocupări, 
greutăţi, necazuri printre care moartea soţului când viaţa 
mea n-a mai fost la fel ca înainte, şi în ultimul timp am 
fost ispitită de a merge în Grecia. Mă întrebam cum apar 
aceste ispite uneori atât de surprinzătoare. 

Răspunsul l-am găsit în cartea „Dimensiunea 
românească a existenţei” scrisă de Mircea Vulcănescu pe 
care mi-a dăruit-o un bun şi vechi coleg şi prieten într-un 
moment deosebit. Funcţionasem la aceeaşi şcoală în 
primii mei ani de învăţământ după care fiind transferaţi 
unul la un capăt al ţării, altul în celălalt capăt, n-am mai 
ţinut legătura.  
      La mai bine de o jumătate de veac, întâmplarea a 
făcut să ne revedem, cu care ocazie i-am cunoscut  

¹ Mircea Vulcănescu, „Dimensiunea românească a 
existenţei”,Editura  Fundaţiei  Culturale    
Române,Bucureşti,1991, p. 20 
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familia, adică pe soţie şi pe fiică, două persoane cu un 
caracter deosebit. Din acel moment îi căutam la telefon, 
le scriam, primeam răspunsul lor. I-am invitat să mă 
viziteze şi ei, dar fiindcă amânau, tot eu am fost aceea 
care i-a vizitat, mai ales că îmi ceruseră acest lucru. De 
data aceasta am mers împreună cu Janeta, un din fiicele 
mele. Parcă ceva mă împingea să mă duc să-i văd cu 
toate că se opuneau nişte obstacole printre care şi  
întocmirea unei situaţii de care fiică-mea fusese anunţată 
în ultimul moment.  

─ Nu-i mai bine să mergem duminica viitoare, că 
sunt mai liberă? mă întreba ea. 

─ Nu mai amânăm, mergem acum, insistam eu. 
─ Atunci trebuie să mă duc dimineaţă să-mi termin 

situaţiile la serviciu, înainte de a pleca, pentru ca luni să 
fie gata. 

─ Ai ştiut că plecăm. De ce nu ţi le-ai făcut? 
─ Ulterior am primit telefon cu datele ce trebuie să 

completăm. 
─ Dacă nu poţi merge, mă duc singură. 
În final a reuşit să-şi facă situaţiile cu completările 

ulterioare şi am pornit la drum. În acea zi de sfârşit de 
iunie, când ne-am întâlnit, ne-am bucurat toţi deopotrivă. 

─ N-aţi catadicsit să veniţi la mine. Am venit tot eu şi 
am dorit acest lucru, fiindcă nu se ştie ce va fi până la 
anul. Ne vom mai putea întâlni, nu ne vom mai putea?  
m-am adresat eu. 

Atunci am observat că s-au umezit ochii prietenului 
meu. 

Ne-am încins la discuţii. Prietenul meu, un om cu 
multe cunoştinţe, nu mai termina să ne spună atâtea şi 
atâtea despre istorici, despre alţi oameni de ştiinţă, 
despre scriitori. Janeta îl asculta foarte atent. 



 15 

─ De unde ştiţi atâtea, domnule profesor?l-a întrebat 
ea mai târziu. 

─ Din cărţi. 
Când s-a ajuns să vorbim printre altele şi de marii 

noştri poeţi, de Mihai Eminescu, Janeta cu zâmbetul pe 
buze i s-a adresat: 

─ Este adevărat că Eminescu ar fi scris versurile: 
„De la beat cârciumă vin 
Merg pe grad de drum mă ţin.” 
El neluând-o în seamă, Janeta a institat, 
─ Este adevărat, domnule profesor? 
Noi am izbucnit toate în râs (soţia, fiica lui, eu). 
─ Palavre, a răspuns prietenul meu nedând 

importanţă întrebării, continuându-şi şirul ideilor.  
Atunci mi-a dat şi cartea pe care am amintit-o mai 

înainte „Dimensiunea românească a existenţei” scrisă de 
Mircea Vulcănescu. Când mi-a înmânat-o, eu chiar i-am 
spus: 

─ Mai îmi dai o carte să mă stârneşti din nou la scris. 
─ Ce vrei să spui? s-a mirat. 
─ Anul trecut mi-ai mai dat o carte. Ştii care? 
─ Da ştiu. 
─ Ei! Aceea cuprinde nişte pasaje care au constituit 

punctul de plecare în a concepe cartea pe care am 
publicat-o şi pe care v-am trimis-o şi vouă. 

─ N-am ştiut. Îmi pare bine şi m-aş bucura, dacă aşa 
cum spui, să fii stimulată şi de data aceasta să scrii. Vei 
mai scrie? 

─ Dacă mai am timp, i-am spus, referindu-mă nu la 
timpul ca atare, ci la timpul pe care ţi-l îngăduie sau nu 
vârsta. 

Am observat şi atunci o uşoară tristeţe în privirile lui. 
N-am dat importanţă nici de data aceea. După masă am 
ieşit toţi în oraş. El ne-a arătat diferite obiective, ne-am 
plimbat până la ora când ne pleca autobuzul. Ne-au 
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condus şi când ne-am luat rămas bun, aceeaşi tristeţe 
imperceptibilă i se citea pe faţă. Toţi ne simţisem 
extraordinar de bine, iar prietenul meu a fost într-o 
adevărată vervă cum nu şi-o manifestase la prima 
întâlnire. Ne-am fi putu gândi atunci ce avea să urmeze? 
În niciun caz. 

Peste câteva zile, când le-am dat telefon ca să-i 
anunţăm că am ajuns bine acasă, am aflat că a doua zi, 
după plecarea noastră de la ei, prietenul meu a decedat 
făcând un stop cardiac în timp ce se afla la un concert în 
aer liber împreună cu soţia. Am rămas stupefiată. Nu mi -a 
venit să cred. Derulând faptele, mi-am dat seama că, deşi 
toţi ne-am bucurat din plin de acea zi, prietenul meu a 
avut o stare sufletească aparte. Să fi fost o imperceptibilă 
presimţire aceea ce avea să se întâmple? 

Poate mi s-a părut mie, dar prea au fost destule 
coincidenţele. Am vorbit multă vreme cu Janeta despre 
această nenorocită întâmplare. 

─ Îţi vine să crezi că domnul profesor nu mai este? 
─ Cine s-ar fi gândit, Janeta! 
─ A trăit frumos şi a murit frumos. 
─ Nu s-a mai chinuit pe patul de boală cum se 

întâmplă cu atâţia oameni care ajung să-şi dorească 
moartea ca să nu mai fie sâcâiţi de dureri şi secătuiţi de 
putere. 

─ A fost atât de binedispus! 
─ A trăit o ultimă zi frumoasă, plină, alături de 

prieteni. 
─ Bine că ne-am dus, mamă, că nu l-am mai fi 

apucat în viaţă. 
─ Mi-ar fi părut foarte, foarte rău! Când le-am spus 

că mă pregătesc să merg acasă în Banat, mi-a cerut să 
le trimit o vedere din oraşul meu, ştii c-ai fost de faţă. 

─  S-ar mai fi gândit că nu o va mai primi? 
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─ Pentru a-i îndeplini dorinţa, le voi trimite 
doamnelor, când ajung acolo. 

Aşa cum am amintit eram nedumerită cum de apar 
ispitele mai înainte pomenite în sufletul oamenilor. Cartea 
„Dimensiunea românească a existenţei” primită de la 
prietenul meu care nu mai este în viaţă, m-a edificat. 
Autorul ei Mircea Vulcănescu considera sufletul 
românesc ca fiind produsul unei serii întregi de influenţe. 
Pe de altă parte încerca să definească structura sufletului 
nostru naţional în relaţie cu împrejurările în care s-a 
dezvoltat neamul, împrejurări geografice, împrejurări 
istorice. Ţinând seama de provenienţa noastră daco-
romană era de părere că sufletul nostru „se 
caracterizează printr-o serie de veleităţi de a fi în anumite 
feluri, printr-o serie de tentaţiuni, printr-o serie de 
reprezentări divergente despre sine, printr-o serie de 
sentimente de lipsă de actualitate care s-ar simţi întregite 
prin alunecarea în direcţia felului de a fi al anumitor altor 
popoare”¹. 

Toate aceste veleităţi, tendinţe, sentimente le-a numit 
ispite. 

Citind cartea am înţeles că ispitele sunt tendinţe de a 
depăşi, de a ieşi din tine pentru ca astfel să te poţi întregi 
prin adaosul unei realităţi din afară. 

Acum înţelegeam nebuna mea dorinţă de a merge în 
Grecia, teribila mea ispită. Nu-mi doream Italia, nu-mi 
doream Spania, ci neapărat Grecia care încă din 
antichitate a fost leagănul unei culturi înfloritoare.  
       Trebuia s-ajung în ţara muntelui Olimp considerat în 
mitologia greacă lăcaşul zeilor, în ţara legendelor acestui 
munte, în ţara lui Homer şi a epopeelor sale „Iliada”, 
„Odiseea”, în ţara „secolului lui Pericle” când s-a atins  

¹ Mircea Vulcănescu, „Dimensiunea românească a 
existenţei”, Editura Fundaţiei Culturale 
Române,Bucreşti,1991, p. 42 
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cea mai înaltă treaptă de înflorire economică şi politică 
cunoscută până atunci care a devenit model pentru 
întreaga artă şi cultură europeană. Vechea Grecie a fost 
ţara atâtor oameni de seamă printre care matematicianul 
Pitagora, medicul filozof Hipocrat, filozofii Socrate, 
Platon, Aristotel, matematicianul şi fizicianul Arhimede, 
este ţara impunătoarelor temple, statui, punctul culminant 
al arhitecturii şi artei greceşti fiind Acropole. În realizarea  
acestor grandioase monumente un rol important l-a avut 
sculptorul grec Fidias din perioada clasică. Toate acestea 
şi multe altele m-au ispitit să prefer Grecia. 

Pe de altă parte îmi doream să văd livezile de lămâi 
şi portocali, care în imaginaţia mea arătau splendid, să 
fac plajă la Marea Egee şi să compar priveliştea cu cea 
de la Marea Neagră, să simt căldura soarelui Greciei, să 
cunosc cât de cât felul de viaţă al oamenilor din acel colţ 
de lume. 

Cum nici Janeta, una din fiicele mele n-avusese 
parte nici ea să  meargă în Grecia datorită posibilităţilor 
materiale reduse ca şi ale mele, ne-am hotărât să facem 
pe dracu-n patru, să ne economisim banii şi să mergem 
împreună. Preocuparea principală a noastră era 
pregătirea plecării. 

─ Trebuie să ne interesăm ce excursii se fac în luna 
septembrie. Să cauţi şi pe internet, o îndemnam eu pe 
Janeta. Ne fixasem această lună, cu mult timp înainte, 
fiindcă auzisem că vara sunt călduri insuportabile în 
Grecia. 

─ Este prea deverme. Cînd ne apropiem de 
septembrie, voi căuta, că atunci se anunţă, şi costurile 
sunt mai avantajoase. 

─ În cât timp ajungem cu autocarul? 
─ O zi şi o noapte. Ce-ar fi să mergem cu avionul? 
─ Nici nu mă gândesc. 
─ Îţi închipui, mamă? În două ore am fi acolo! 
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─ N-am curajul. Nu vezi câte se întâmplă? Nici nu 
decolează bine avioanele şi se prăbuşesc. 

─ Nici autocarele nu sunt ferite de accidente. Dacă 
vrei să ştii , eşti mai în siguranţă cu avionul decât cu 
autocarul, sau te gândeşti că ne costă mai mult? 

─ Nu de cost este vorba, că unde se duce suta se 
duce şi mia. 

─ Dacă e să mori, mori ori în avion, ori în autocar. 
─ Nu căuta să mă convingi, că nu-ţi merge. În aer nu 

am siguranţa pe care o am când simt pământul sub 
picioare. 

─ Ha! Ha! Ha! Sigură nu poţi fi niciunde. Dacă e să 
se întâmple, se întâmplă. 

─ Doamne fereşte! Să nu completezi cu „te fereşte 
până te nimereşte”. 

─ Ha! Ha! Ha!am izbucnit amândouă în râs. 
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În drum spre Grecia 
 

Când am intrat în luna septembrie, şi mai mult am 
stresat-o pe fiică-mea să se intereseze de excursie. Am 
avut norocul că am găsit soluţia în ultima clipă că ea deja 
îşi luase concediu de la serviciu şi trebuia să plecăm 
imediat. În mai puţin de două zile ne-am făcut bagajele, 
ne-am cumpărat biletele. În ziua şi la ora stabilită, ne-am 
luat locurile în autocar şi-au început să coborâm din 
vârful ţării sau mai bine-zis din vârful Bucovinei, într-o zi 
de toamnă deloc frumoasă. În loc de paleta de culori de 
la galben până la roşu ruginiu care ne-ar fi amintit de 
toamnele frumoase, privirea ne era deranjată într-un fel 
de atmosfera mohorâtă a unei zile reci, ploiase şi foarte, 
foarte friguroasă la început de septembrie. Norii cenuşii 
ca nişte pale de lână se încăpăţânau să nu ne arate un 
petec de cer albastru; aşa măcar să ne mai înveselească 
puţin. Căutam cu nerăbdare o pată de frumos, dar nici 
localităţile prin care treceam nu ne-o ofereau; chiar şi 
casele bucovinene cu o arhitectură plăcută, îngrijite 
păreau şi ele mohorâte sub ceaţa groasă care parcă ne 
făcea în necaz acoperindu-le. 

Pe o aşa vreme, eu cu fiică-mea devenisem tăcute şi 
renunţasem de a mai face planuri ce vom face când vom 
ajunge în Grecia. 

Şi totuşi în pofida acestor situaţii,ne-a ieşit în cale un 
orăşel pe care eu nu-l cunoşteam decât din cărţile de 
geografie şi dacă totuşi voi fi trecut vreodată prin el, starea 
mea de spirit fiind alta decât cea de acum, nu i-am dat 
importanţă. În mohoreala mea la fel ca şi a vremii, l-am 
văzut ca pe o aşezare curată, cu străzi drepte largi, case 
frumoase. Îmi făcea bine această pată de frumos care ne-
a întrerupt tăcerea. 

─ Ce orăşel este acesta, Janeta? 
─ Cred că Vaslui. 
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─ Da, uite că scrie pe indicator! 
─ Nu este prea mare. 
─ Îmi place că nu sunt casele înghesuite ca în alte 

oraşe, e spaţiu suficient între străzi. Pare aerist. Nu ne-am 
bucurat prea mult, că alunecând cu autocarul spre Bârlad, 
priveliştea s-a schimbat pe neaşteptate datorită apei 
băltite pe suprafeţe întregi şi chiar pe şoseaua pe care 
mergeam, ceea ce ne amintea de inundaţiile care 
dăduseră de furcă oamenilor de pe aici. În acest tablou 
sinistru, stolurile de ciori foarte numeroase erau nelipsite. 
Iarăşi tăceam. 

─ Mai spune ceva, mamă, încerca să se arate 
voioasă Janeta. 

─ Ce să spun? Am nimerit un timp foarte urât.. 
─ Lasă timpul, că se schimbă. Să vezi ce frumos va fi 

în Grecia, ai fost atât de bucuroasă că mergem în 
excursie şi acum nu-ţi place, căuta să mă înveselească 
fiică-mea. 

-Ne-am îmbrăcat ca la Polul Nord, afară-i ploaie şi 
urât că-ţi trece tot cheful. 

După o bună bucată de timp, ajungând în zona 
Focşaniului, priveliştea s-a schimbat prin hectarele de vii 
despre care ştiam că sunt renumite prin strugurii, mustul 
şi vinul lor din care mă înfruptasem şi eu cândva. 
Străbătând această zonă, m-am gândit la via copilăriei 
mele în care îmi plăcea să stau şi să mănânc strugurii cei 
mai gustoşi, şi când lăcomia mă domina, în aceeaşi 
măsură mă stăpânea şi starea de rău,încât îmi 
promiteam să nu mai mănânc struguri ca o spartă, 
promisiune care uneori o mai uitam. Mă gândeam la 
vinurile româneşti de bună calitate adresându-mă 
Janetei. 

─ Unde ai băut tu cel mai bun vin? 
─ La bunica, la Bâcleş. 
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─ Când slobozea din butie câte o oală spumată de vin 
roşu, aşa-i? 

─ Hm! Ce gustos era, mai ales după o toăniţă de pui 
cum obişnuia ea să facă, savura Janeta vorbele ca şi 
când ar fi savurat vinul bunicii. 

─ Mi-ai făcut poftă de mâncare. 
─  Şi de vin? 
─ Şi de vin, dar cum nu este, hai să mâncăm ce 

avem. 
Cu mâncarea, cu vorba am mai parcurs nişte kilometri 

buni şi ne simţeam mai liniştite, deşi ploaia continua.  
Cum parcă n-ar fi fost întreg acest neajuns, aveam să 

intrăm într-o serie de peripeţii pentru a nu uita uşor 
această călătorie. Când să ne apropiam de Bucureşti, 
şoferul ne anunţă, parcând la o staţie de benzină, că va 
trebui să aşteptăm acolo o jumătate de oră până vine un 
alt autocar al firmei respective, pentru că cel cu care 
călătoream avea defecţiuni la cutia de viteză. Am 
acceptat cu uşurinţă anunţul, deşi ştiam că jumătatea de 
oră se va mări la o oră şi jumătate chiar două ore,aşa 
cum s-a şi întâmplat. Nu disperam, că eram la începutul 
călătoriei şi în plus coborâsem la o benzinărie unde se 
desfăşura la restaurantul din spate o nuntă cu urale, 
chiuituri cum se obişnuieşte, la care se antenaseră şi unii 
din pasagerii noştri. Unul dintre ei consumând şi vin şi 
bere, o cam luase la bord şi având chef de vorbă 
devenise motivul de râs şi voie bună al tuturor. Până şi 
nişte câini costelivi care se aflau prin preajmă erau 
chemaţi de chefliu, care se arăta foarte binevoitor 
împărţindu-le biscuiţi şi uneori întărtându-i. 

─ Lasă câinii în pace!se aude strigătul patronului 
acelui restaurant. Unde te crezi? 

─ În autocar, răspunde chefliul prompt în râsetele 
celor din jur. 

─ Vezi-ţi de treaba ta! 
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─ Şi tu de cei câini, că uite cum arată. 
După cele două  ore de aşteptare, a sosit în sfârşit şi 

autocarul mult aşteptat. Am urcat în el având o nouă 
nemulţumire. Nu era atât de comod ca primul. Aşa mi se 
părea, poate că ne obişnuisem cu primul. Cea mai 
nemulţumită a fost Janeta. 

─ Ce naiba, scaunele sut mai înalte. 
─ Eşti tu mai scundă şi nu-ţi ajung picioarele pe 

podea. Te aşezi puţin mai în faţă nu chiar pe spatele 
scaunului şi se rezolvă situaţia, o îmbunam eu. 

─ Şi tapiţeria ca şi iluminatul lasă de dorit. 
─ Iluminatul lasă (era ora 24) ca să nu observi toate 

cele care nu-ţi plac. 
─ Ascultă! muzica nu-ţi place?insistam eu ca să n-o 

mai văd supărată. 
─ Bine că nu mai aud manele, că mă plictisiseră. 
Într-adevăr în noul autocar am avut parte de o muzică 

plăcută, fiind vorba de romanţe pe care le preferam 
manelelor, că orice se spune, mai frumos sună, de pildă, 
„Din o mie de flori te-am ales/ Din o mie de flori te-am 
cules....” din cuprinsul unei romanţe , decât „Te iubesc şi 
orice-ai face/ La tine totul îmi place „ din cuprinsul unei 
manele. 

E drept că cei care reprezentau firma de autotransport 
pe care nu vreau s-o numesc, pentru a nu-i face reclamă 
proastă, deşi ar merita, s-au purtat frumos cu noi. Ne-au 
mai servit cu câte un suc ca să uităm întârzierea, au 
organizat şi o tombolă cu câştiguri în euro şi am ajuns 
după un timp în graniţa cu Bulgaria. Controlul actelor 
noastre s-a făcut imediat, dar am avut un alt necaz. 
Autocarul a mai întârziat o oră neavând licenţa. Ceea ce 
am admirat la pasageri a fost calmul cu care au acceptat 
aceste nereguli şi marea întârziere de trei ore, în care ne 
aflam din cauza numai şi numai a firmei. 
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Când am intrat în Bulgaria era noapte şi oricât m-am 
străduit să văd aspecte din această ţară, nu am putut. 
Janeta urmărea un film la televizorul autocarului 
întinzându-şi privirea printre scaune ca să vadă bine 
secvenţele. Era o comedie, ceea ce îi plăcea ei, care o 
dispunea la râs. 

─ Faci haz de necaz, Janeto! 
─ Ia priveşte! Ce caraghioşi sunt! Ha!ha!ha! 
─ Ce te amuză atât de mult? 
─ Uite ce mutră face c-a fost luat prin surprindere, ha! 

ha! ha! râdea ea în continuare împreună cu toţi cei care 
vizionau filmul. 

Pentru că nu mă uitasem la televizor, fiindcă nu-mi 
plăcea, nu ştiu despre ce era vorba, dar cred că după 
secvenţele pe care le prinsesem, acţiunea se asemăna 
cu cea din filmul  „Trăsniţi din N.A.T.O” transmis de postul 
de televiziune „Prima TV”. Mă bucuram că Janeta îşi 
recăpătase veselia, stare de spirit ce o caracterizează. 
După o vreme, obosită de drum şi de privit la televizor, 
Janeta a adormit la fel ca şi mulţi dintre călători. 

Eu renuţasem de a mă uita în dreapta şi în stânga, că 
nu vedeam decât întunericul de-afară. M-am resemnat să 
privesc în faţă şoseaua care apărea şi dispărea sub roţile 
autocarului străjuită de indicatoare bine luminate. Liniştea 
din autocar era întreruptă din când în când de chefliul  
care nu avea stare şi care tot plimbându-se printre 
scaune agăţase o tânără ţigancă ce se complăcea în 
apropourile pe care el i le făcea. 

─ Vino cu mine în spate să mai vorbim, o invita 
chefliul luând-o de după gât. 

─ Lasă-mă în pace! Ţi-am spus că sunt măritată. 
─ Ce dacă eşti măritată? 
─ Mă, tu nu înţelegi că acum merg la bărbat şi dacă 

află mă omoară? 
─ Unde ţi-e bărbatul? 
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─ Lucrează în Grecia. 
─ Acuma dai tu de bani şi de dragoste, o strângea de 

obraz. 
─ Hi! Hi! Hi! Potoleşte-te că mă învineţeşti şi ce-o să 

zică bărbatu-meu, se zbenguie ţiganca în braţele lui. 
─ Cine ţi-a cumpărat cerceii ăştia aşa frumoşi?o 

mângâie pe obraji. 
─ Du-te mă şi lasă-mă! Ţi-am spus că am bărbat şi la 

noi la ţigani nu e ca la voi; azi să fii cu una, mâine cu alta. 
Dacă bărbatu-meu află mă omoară. 

─ Cum să te oamoare? aşa frumuseţe de ţigancă, 
vrea s-o îmbrăţişeze chefliul. 

─ Fugi de-aici, miroşi a băutură. Ptiu! Ptiu!se 
depărtează de el ţiganca şi-l împinge. 

Ofensat pe moment de spusele tinerei ţigănci, pleacă 
la locul lui, aţipea puţin, dar având mâncărici sub limbă 
iarăşi pornea la plimbare prin autocar spunând vrute şi 
nevrute. Când ajungea în dreptul ţigăncii, începeau 
aceleaşi comentarii. Într-un târziu am adormit şi eu şi 
când m-am trezit, se lumina de ziuă. Acum puteam să văd 
locurile prin care mergeam cu autocarul. Am străbătut o 
succesiune de depresiuni mărginite de şiruri mari de munţi. 
Ştiam că sunt Munţii Balcani. Mă aşteptam ca în acele 
depresiuni să văd culturi întinse de legume ştiindu-i pe 
bulgari pricepuţi în această direcţie, dar nu le-m văzut. 
Probabil nu existau în zona traseului nostru. Deşi munţii se 
întindeau şi de o parte şi de alta,n-am prea văzut brazi. 
Când am trecut prin câteva localităţi m-a surprins 
culoarea întunecată a caselor văruite în nuanţe de 
maroniu. 

Pentru că de când pornisem la drum trăiam într-o 
adevărată lume a contrastelor, şi de această dată 
dezamăgirea mea că vedeam altceva de cum mă 
aşteptam a fost ştearsă de mesajul primit pe telefonul 
mobil:”  Bună ziua! Welcome to M-TEL! Just dial 555 
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listen your voice mail and 411 for customer care as you 
do in Romania! Have a nice stay in Bulgaria. M-TEL.” 

Neştiind engleza i-am dat Janetei să-mi traducă. 
─ Am primit un mesaj. 
─  De unde? 
─ De la bulgari, dar nu ştiu ce spune că este în 

engleză. 
─ Să văd. Luând telefonul îmi traduce:” Bună ziua! 

Bine aţi venit la M-TEL! Sună la 555 pentru a-ţi asculta 
mesageria vocală şi la 411 contactează-ţi operatorul aşa 
cum faci şi în România. Să ai o şedere frumoasă în 
Bulgaria! M-TEL.” 

─ Ce amabili sunt bulgarii ăştia!îmi exprim eu părerea. 
─ Aşa se procedează când treci dintr-o ţară în alta, se 

transmit mesaje de bun venit pentru turişti. 
─ Frumos gest.  
M-am înseninat şi am încercat să nu mai găsesc nod 

în papură şi să iau lucrurile aşa cum sunt. Cu acest gând 
şi cu multe altele am ajuns şi la graniţa cu Grecia de 
unde ne-au întâmpinat semnalizatoarele scrise de data 
aceasta nu numai cu litere latine ci şi cu litere greceşti. În 
Bulgaria sunt scrise cu litere slavone şi cu cele latine. 

Spre deosebire de Bulgaria depresiunile erau mai 
întinse, cu toate că şirurile de munţi nu te slăbeau din 
chinga lor, iar când ţi se puneau de-a curmezişul, te 
salvau tunelurile să-ţi continui drumul. Dacă în Bulgaria 
mă aşteptam să văd culturi de legume, în Grecia mă 
aşteptam să văd culturi de lămâi, portocali, măslini. Nu 
am văzut decât culturi de măslini care m-au impresionat 
enorm la gândul că Iisus Hristos a fost întâmpinat la 
intrarea în Ierusalim cu ramuri de măslin. 

Cu o bună dispoziţie ne apropiam de Thesalonic. Cum 
de la plecarea din ţară am fost sortiţi pentru eşecuri şi 
contraste, deodată bucuria ne-a dispărut luându-i locul 
îngrijorarea. Autocarul nostru loveşte un camion 
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alegându-se cu parbrizul crăpat. Mai aveam încă de 
aşteptat. 

─ Fir-ar să fie, ce ghinion!mi-am zis eu. 
─ Am văzut că se apropie de camion atât de mult că-l 

va lovi, se ridică Janeta de pe bancă să vadă impactul. 
─ Şi eu am văzut, dar ce puteam zice. 
─ Poate că dacă strigam să-l atenţionăm pe şofer ar fi 

fost mai rău. 
─ S-ar fi speriat, ar fi manevrat brusc volanul şi-ar fi 

lovit vreo maşină care circula pe şosea. 
Am stat acolo cam o oră până a venit polţia la faţa 

locului, până s-au încheiat actele necesare. Prin urmare 
întârzierea noastră cu toate cele ce se întâmplaseră până 
aici trecuse de patru ore. Pasagerii şi-au păstrat acelaşi 
calm. Nu au ripostat în niciun fel. Cu toate că noi românii 
în unele situaţii suntem iuţi la fire, de data aceasta s-au 
înţeles dificultăţile prin care trecuserăm şi mi-am dat 
seama că în afară suntem mai solidari decât în ţară. 
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Sosirea în staţiunea Nei Pori 
 

După atâtea fapte neprevăzute eu şi fiicî-mea am 
respirat uşurate când ne-am văzut în vila unde am fost 
cazate din staţiunea Nei Pori, staţiune foarte frumoasă 
aşezată pe malul Mării Egee. 

Ne îmbrăcasem gros când plecasem de-acasă. 
Adusesem chiar şi o pătură cu care ne-am acoperit în 
autocar din cauza frigului. Aici însă erau 30 grade, încât 
am început să transpirăm. 

─ Uf, ce cald este! Trebuie să dăm jos de pe noi din 
haine precum baba Dochia primăvara, când îşi lasă unul 
câte unul cojoacele, o îndemnam pe Janeta să se facă 
lejeră. 

─ Ce bine că aici avem parte de căldură. Nici nu-mi 
vine să cred, mamă, că ieri tremuram de frig şi azi îmbrac 
tricou. 

─ Dacă acum este aşa cald, cum va fi fost prin iulie 
sau august? 

─ O adevărată caniculă, de nesuportat. 
─ Acum că ne-am aranjat ca pentu vară, să vedem 

cum se prezintă apartamentul. 
Am mers dintr-o încăpere în alta, în dormitor, în hol, în 

baie. Era curat, ordine, dar ce ne-a plăcut foarte mult a 
fost balconul care împrejmuia apartamentul. 

Când am deschis geamantanele să ne aranjăm 
lucurile în dulap, mare ne-a fost mirarea că toate erau 
ude. 

─ Janeta, ce-ai făcut cu geamantanul meu?căutam să 
arunc vina pe fată, deşi sinceră fiind îmi dădeam seama 
că nu ea este răspunzătoare. 

─ Ce să fac? Te-am ajutat să-l duci. 
─ Uite! Toate sunt ude, luam hainele una câte una şi i 

le arătam. 
─ Cum aşa? 
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─ ?!? Ridicam din umeri fără să înţeleg. Acum unde le 
pun pe toate să se usuce? Cu ce mă culc, că şi pijamaua 
este udă? 

─ Lasă, că le întindem pe sfoară, pe paturi, căuta fata 
să mă liniştească, aşa  um făcuse tot timpul călătoriei, 
când mie din cauza oboselii şi a faptului că nu toate 
mergeau perfect, cum m-aş fi dorit, mă necăjeam şi ea tot 
îmi spunea: 

─ În loc să te bucuri că mergem în Grecia, unde ne-
am dorit atât de mult, dumneata eşti tot neulţumită. Ce 
nu-ţi convine? 

─  Nu vezi că toate ne merg pe dos? 
─ Le întoarcem noi pe faţă, ha!ha!ha! râdea cu poftă 

Janeta. 
De fapt ea s-a comportat diferit în timpul călătoriei 

noastre. Cea care era nervoasă şi căreia repede îi sărea 
muştarul, acum probabil nemaiavând stresul de la 
serviciu, eliberată de solicitările activităţii ei, se simţea 
relaxată şi bine dispusă. Îmi aranjam hainele la uscat 
mărturisindu-i. 

─Sper că acest incovenient să încheie şirul 
neplăcerilor noastre. 

Pe când îmi doream de acum încolo să ne meargă 
mai bine, numai ce-o aud: 

─ Mamă, şi hainele mele sunt ude, dar nu-i nimic le 
întindem la uscat, se consola ea. 

Dintr-o invidie ascunsă, dintr-o prostie, sau nu ştiu de 
ce, dar mă bucuram că şi ea trecea prin aceeaşi situaţie. 
Am întins  rufele la uscat, i-am anunţat pe-ai noştri din 
ţară că am ajuns nu chiar bine, am mâncat pe balconul 
apartamentului admirând staţiunea aşa cum se prezenta 
ea în splendoarea serii. În faţă se vedeau colinele 
întunecate ale Olimpuui şi-ale altor munţi care m-au dus  
cu gândul la munţii ce împrejmuiau oraşul meu din Banat 
şi la dealurile pe care le colindam împreună cu fetele şi 



 30 

cu soţul. Primăvara mergeam să culegeam flori de câmp, 
vara adunam floare de soc pentru socată, flori de tei 
pentru ceai, cireşe, iar toamna strângeam mere, pere, 
gutui, nuci. Eram într-o stare sufletească aparte fiind 
provocată de frumuseţea priveliştii dintre Olimp şi Marea 
Egee, de gândul ce mă purta departe spre meleagurile 
Banatului, de imaginaţia  ce mă trimitea şi mai departe în 
lumea de mult apusă a Greciei antice cu tradiţiile ei, cu 
legendele ei despre zei. Geo Bogza privind cândva din 
avion Elbrusul, vârful cel  mai înalt al Caucazului, a 
exclamat într-unul din poemele sale în proză: 

„În clipa aceasta, în care mai sus de lumea albă a 
norilor trec în zbor crestele Caucazului, parcă te văd 
înlănţuit pe cea mai colţuroasă dintre ele, însângerat şi 
mândru, cu fruntea ridcată spre cer, atât de nobilă pradă 
cruntei mînii a zeilor. Deasupra acestor stînci scăldate în 
amintirea suferinţei şi măreţiei tale, te salut cutezătorule 
Prometeu!.... părinte al unei răzvrătiri nemuritoare, 
făuritor al lumi care urcă!”¹ 

În clipa acea mă gândeam şi eu la lumea zeilor, dar 
nu la Prometeu, ci la cele trei zeiţe Hera,Afrodita şi Atena 
cărora li se aruncase mărul discordiei. Legenda spune că 
Eris cea posomorâtă, zeiţa discordiei şi bârfei, supărată 
foc că zeiţa Tetis n-o invitase la nunta ei cu Peleu, ca să-i 
strice ospăţul, încălecă pe un balaur, zboară în grădina 
de aur, ia un măr pe care scrie „Celei mai frumoase”, se 
întoarce la peşteră şi aruncă mărul cu grijă între zeiţele 
prinse în horă. 

Zeiţele Hera, Afrodita şi Atena l-au văzut, l-au ridicat 
şi-au citit slovele scrise de certăreaţa Eris. Fiecare dintre 
ele ar fi vrut să-l ia socotindu-se cea mai frumoasă. 
Pentru că nu se înţelegeau au strigat spre adunare să li 
se spună care este cea mai frumoasă dintre ele. Zeii fiind  

¹Alexandru Mitru, Din legendele Olimpului, Editura 
Tineretului, 1966, p. 21 
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prevăzători n-au vrut să intre în încurcătură. Zeus le-a 
spus că un singur om le poate spune adevărul şi acela 
este Paris de la Troia, ce se afla pe muntele Ida să-şi 
revadă cirezile pe care le îngrijea când era păstor până a 
nu ajunge prinţ. L-a trimis cu cele trei zeiţe pe Hermes ca 
să le călăuzească. Paris păşea pe munte singur. Deodată 
s-au ivit din slavă zeiţele înverşunate şi Hermes i-a cerut 
să le spună care zeiţă este mai frumoasă:Atena zeiţa 
înţelepciunii, Afrodita ocrotitoarea iubirii sau mândra 
Hera, stăpână-n marele Olimp fiind soaţa lui Zeus. Zeiţele 
şi-au arătat toată frumuseţea, ba i-au mai promis 
voinicului şi o răsplată cât mai bună dacă le va alege. 
Soaţa lui Zeus, Hera i-a spus c-o să-l facă rege peste 
toată Asia şi după Zeus va fi cel mai puternic pe pămînt. 
Atena i-a promis să-l facă învingător în lupte şi înţelept ca 
nimeni altul. Afrodita i-a spus că ea-l va face fericit 
dându-i de soaţă pe mândra Elena, cea mai frumoasă 
între femei. Paris n-a mai stat pe gânduri. A dat în lături 
puterea, înţelepciunea şi-a ales numai plăcerea dăruită 
de dragoste. Luând mărul discordiei i l-a dat Afroditei din 
care cauză Hera şi Atena au plecat supărate jurând să se 
răzbune nu numai pe Paris, ci pe întreg oraşul Troia. N-a 
rămas decât Afrodita care l-a îndemnat pe Paris să 
meargă în Sparta, s-o răpească pe Elena de la soţul ei 
regele Menelau. Acest rege era prietenul Afroditei. 

Departe spre poalele Olimpului apăruse o insulă de 
luminiţe. Desigur era o aşezare a grecilor din acea zonă 
iluminată public pe care furată de vraja serii şi a 
mitologiei antice greceşti am asociat-o cu un festin al 
Zeilor din Olimp. 

─ Ce-ai rămas tăcută şi zâmbitoare, mamă, m-a trezit 
din contemplare fiică-mea. 

─ Când eşti pe lângă Olimp, Sparta, Troia, Tesalia, pe 
pământul unor legende nu se poate să nu fii prins de ele. 
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─ Ai devenit visătoare. Hai, să ne culcăm ca să visezi 
mai departe şi să te visezi în lumea pe care imaginaţia ţi-o 
oferă acum. 

─ Alături de zeiţe? 
─ Eu mi-aş dori s-o visez pe Afrodita. 
─ A! Zeiţa dragostei! 
─ Nu pentru aceasta, ci ca să-i trag o chelfăneală că l-

a îndemnat pe Paris s-o răpească pe frumoasa Elena de 
la soţul ei. 

─ Dar Paris de ce a acceptat? 
─ De prost. A făcut cea mai mare greşeală că a ales 

numai plăcerea dăruită de dragoste. I-aş fi dat una în bot 
să mă mţină minte, cât de prinţ era. 

─ Daca-i fi fost cine? 
─ Dacă aş fi fost Hera sau Atena, se-ncinsese Janeta 

ca şi când ea ar fi fost în cauză. 
─ Vezi? De când e lumea şi pământul peste tot au 

fost şi vor fi intrigi care aduc rău oamenilor, am 
concluzionat urându-ne noapte bună pe pământul Greciei 
şi am dormit buştean până a doua zi când am pornit să 
explorăm locul. Ne-am îmbrăcat în ţinută de vară 
înţelegând pentru prima dată ce înseamnă să treci de pe 
un meridian pe altul, de pe o paralelă pe alta. De la frigul 
şi ploaia din Moldova ne lăfăiam în căldura binefăcătoare 
a Greciei însorite continuându-ne vara pe care în 
România o întrerupseserăm pentru un timp. Deşi se 
anunţase că la noi septembrie va fi ca o lună de vară, nu 
a fost nici măcar o lună de toamnă frumoasă ca în alţi 
ani. 
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Atracţia oraşului Platamonas 
 
Ne-am îndreptat spre Platamonas, o aşezare la vreo 

câţiva kilometri de Nei-Pori. Drumul l-am parcurs pe jos 
dus şi întors având posibilitatea să ne delectăm privirile, 
să ne satisfacem curiozităţile, să dăm frâu liber 
gândurilor. Ne-a încântat splendoarea leandrilor în floare 
care străjuiau şoseaua. 

─ Uite, ce frumoşi sunt!exclamă Janeta oprindu-se din 
mers. 

─ Cât de înalţi şi stufoşi! Cum de rezistă iarna? 
─ Aici este altă climă decât la noi. 
Am admirat palmierii de pe margini şi grădinile 

oamenilor şi un soi de flori agăţătoare care pe la noi nu 
cresc. 

Am văzut cum arată măslinul, arborele chivi. Erau şi 
flori care cresc în România: turcoaice, petunii, trandafiri. 
Ne aşteptam ca trandafirii să fie mai arătoşi aici, într-o 
climă caldă. 

─ Vezi, trandafirii lor nu arată ca ai noştri. 
─ Parcă sunt mai zgribuliţi, era de părere Janeta. 
─ De ce oare? 
─ Probabil că în clima mediteraniană nu se sunt în 

elementul lor ca la noi. 
În grădina unui grec am văzut şi flori de laur ceea ce 

ne-a dus cu gândul la laurii victoriei, deşi planta pe care 
am văzut-o noi era o altă specie de laur nu cea cu frunze 
persistente şi lucioase asemănătoare frunzelor de dafin 
cu care se încununau odată împăraţii romani sau eroii, 
poeţii, oratorii. 

Starea sufletească pe care ţi-o dă o asemnea 
privelişte încântătoare sub razele soarelui darnic al  
Eladei este de nedescris în cuvinte. Cu o asemnea 
dispoziţie am ajuns în Platamonas. Am fost impresionate 
de organizarea magazinelor care-şi expuneau marfa din 
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abundenţă în faţă, pe lângă trotuar şi de pavajul străzii 
principale cu dale într-o arhitectură deosebită. Articolele 
expuse spre vânzare ţi se păreau ieftine la prima vedere. 
Ce-i 2 euro? Sau 4-5 euro? Socotind însă cât face în baii 
noştri nu este chiar aşa. Ne-am uitat, am văzut şi ne-am 
întors în Nei Pori. Această plimbare de câţiva kilometri ne 
facilitase prima cunoştinţă a noastră cu oraşul 
Platamonas în care aveam să ne mai ducem că ne 
atrăsese enorm. Într-o zi ne-am dus să facem plajă acolo, 
dar n-am reuşit din cauza unui vânt care tocmai atunci se 
pornise. Ca să mai zăbovim, am mers să cumpărăm 
vederi pe care le-am scris stând pe o bancă lângă plajă, că 
era plăcut să priveşti dar nu să intri în apă. Aveai ce privi: 
cocotierii de lângă noi, valurile mării albastre survolate de 
pescăruşii jucăuşi, vasele din larg. Când ne-am săturat de 
privit ne-am dus la poştă, am cumpăprat timbre pentru 
vederile pe care le-am trimis în ţară. De necaz că nu 
putusem face plajă, am intrat într-o cofetărie unde am 
servit eu o plăcintă cu brânză şi un suc, Janeta o plăcintă 
cu cremă şi o cafea; dar ce plăcintă?!să-ţi înghiţi limba nu 
alta. Am simţit că nu venisem degeaba în Platamonas şi 
ne-am întors mulţumite. 

În altă zi, iar am luat-o la picior spre oraş. Ne-am 
propus să ne cumpărăm şi noi câte ceva. Am luat 
magazinele la rând. Eu ca mine, dar Janeta când intră 
într-un magazin, n-o mai scoţi cu una cu două. Se uită, 
alege, nu-i place cum îi vine un pantalon, îl lasă şi ia altul, 
îl încearcă şi pe acela , la fel cu tricourile, cu bluzele, cu 
fustele, tot le îmbracă, le dă jo, până când se hotărăşte 
trece vreme multă. Când în sfârşit a cumpărat articolul se 
întreabă:” Dar dacă ar fi fost altfel? Nu era mai bine să fi 
fost aşa? Sau aşa? 

După atâta preumblare şi alegere prin magazine am 
cumpărat destule lucruri. Când se apropia plecarea iar 
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am dat o fugă în Platamonas ca să cumpărăm suveniruri 
pentru cei din ţară. 

─ Din Nei Pori nu le putem cumpăra?ziceam eu ca să 
nu ne mai deplasăm. 

─ Sunt mai multe magazine în Platamonas şi găseşti 
mai uşor şi mai frumos ceea ce vrei să cumperi. 

M-a înduplecat şi iarăşi am mers. Era a treia sau 
apatra oară de când plecam spre Platamonas. Acest du-te 
vino l-am încheiat cu ultima duminică a şederii noastre, 
când ne-am propus să mergem la slujba oficiată în 
biserica din Platamonas renumită pentru credincioşii care 
se rugau  în vederea împlinirii dorinţelor ce le aveau. 

Am ajuns la începutul slujbei, că ne grăbisem să 
plecăm de dimineaţă din Nei Pori. Ne-a impresionat 
spaţiul mare al pronaosului şi al naosului. Credincioşii 
ascultau slujba stând pe două rânduri de bănci si în naos 
sau în picioare. Ne-am găsit şi noi un loc lângă uşa de la 
intrare, deşi mai erau locuri pe bănci. O grecoaică 
văzându-mă mai în vârstă, m-a invitat totuşi să stau pe 
bancă. Am ascultat slujba, deşi nu înţelegeam nimic 
pentru că se oficia în limba greacă, însă ne dădeam 
seama de etapele desfăşurării ei fiind aceleaşi ca cele din 
bisericile noastre. Credincioşii nu îngenunghează ca la 
noi în momente importante, ci doar se ridică în picioare 
cei care stau pe bănci. 

La ieşirea cu sfintele daruri, înaintea preotului merge 
paraclisierul îmbrăcat în robă neagră purtând o cruce 
mare de lemn şi înaintea lui un copil cu o lumânare 
aprinsă. Vin din stânga, ocolind şirul de bănci din naos 
continuând drumul pe spaţiul liber din mijlocul naosului şi 
înaintând spre altar. Preotul nu aşează sfintele daruri pe 
capetele credincioşilor ca la noi. Am văzut acolo cum 
copiii sunt împărtăşiţi. Fiind interesate de  ritual am stat 
până la terminare. Am luat anafora  dar ce ne-a uimit a 
fost faptul că se dădeau nu bucăţele mici, ci două trei felii 
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de pâine pe care copiii le mâncau pofticioşi când ieşeau 
din biserică. La ieşire ni s-a înmânat o hârtie pe car e 
după cât am dedus, că era scris în limba greacă, 
conţinea programul activităţilor bisericeşti din săptămâna 
următoare. Ne-am îndreptat spre nei Pori cu mai multă 
pace sufletească. 

─ Mă simt atât de mulţumită că am fost la biserică, se 
bucra Janeta. 

─ Deşi n-am înţeles-o în cuvinte slujba, am simţit-o în 
sufletele noastre. 

─ Aşa-i, fiindcă ritualul este acelaşi ca şi la noi. 
─ E normal să fie aşa, doar sunt ortodocşi ca şi noi. 
─ Ai văzut?lume nu era chiar atât de multă; sau mi s-a 

părut mie fiind foarte spaţioasă biserica! 
─ Nu ţi s-a părut. Credeam şi eu că nu vom avea loc 

gândindu-mă că pe lângă localnici, vor veni şi turiştii. 
─ În tot cazul, bine că am fost. 
─ Am mai cunoscut ceva din felul de viaţă al grecilor. 
Am avut ocazia să vedem şi seara acest oraş 

Platamonas făcând o plimbare cu trenuleţul. Stăteam pe 
balcon seara, la cină, la un suc, la o prăjitură sau la 
palavre şi tot priveam jos pe stradă fiind avertizate de 
sunetul trompetei trenuleţului care transporta turiştii în 
Platamonas şi îndărăt. Îl urmăream cu privirea cum 
mergea luminat de beculeţe până se pierdea după 
cotitura străzii ca un pui de balaur. Într-o seară, ne-am 
hotărât să facem şi noi plimbarea la Platamonas cu acest 
trenuleţ. Fusesem în Platamonas de atâtea ori, dar nu 
gustasem farmecul unei astfel de plimbări, mai ales că 
una din staţiile lui de oprire era chiar lângă vila noastră. 
Zis şi făcut. Am coborât în staţie cu câteva minute înainte 
de ora sosirii trenuleţului, care era afişată pe program. 

Când a sosit, ne-am urcat şi la drum. Traseul în 
cunoşteam, că-l străbătusem de atâtea ori pe jos, dar 
acum ni se părea splendid. Oraşul era şi mai splendid 
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sub ploaia de lumini. Trecând pe strada principală am 
intrat într-un joc al luminilor. Magazinele iluminate 
puternic, firmele erau într-o concurenţă de forme şi culori 
cu beculeţe intermitente unele dintre ele, plus iluminatul 
străzii care le făcea şi mai distincte. Ce mai? Era o 
adevărată feerie pe care n-ai fi voit să se mai termine 
pentru a-ţi prelungi starea de beatitudine. Când a luat-o 
pe strada dinspre mare, am pierdut vraja luminilor; în 
schimb am cunoscut vraja mării întunecate pe care plutea 
un vapor de cursă lungă şi el iluminat puternic. Trenuleţul 
nostru şerpuia printre două insule de lumini: una mare a 
oraşului, alta mignionă a vaporului. 

─ Ce frumos arată oraşul noaptea!a exclamat janeta. 
─ Toate oraşele au o altă faţă în timpul nopţii. 
─ Dar aici a fost totul deosebit. Nu ţi-a plăcut? 
─ Cum să nu-mi placă? Mă mai întrebi? 
─ Mie mi-a plăcut enorm! A fost grozav! 
Tot exprimându-ne impresiile, am intrat în Nei pori şi 

apropiindu-ne de staţia unde ne urcasem, ne pregăteam 
de coborâre, când colo trenuleţul şi-a continuat drumul şi 
n-a mai oprit decât la punctul lui de plecare de la 
marginea staţiunii, adică la capătul liniei. Pe cât de 
fericită fusesem, pe atât de furioasă eram acum. De mult 
nu mai trăsesem atâtea înjurături ca atunci. Janeta ca să 
mă domolească îmi tot spunea: 

─ Ce te superi? Poate acesta le este programul? 
─ Fi-le-ar programul de râs. Ce program? N-au văzut 

în ce staţie ne-am urcat? Nu trebuie să oprească acolo? 
─ N-au ştiut că ne coborâm tot acolo. 
─Trenul nu opreşete în fiecare gară, fie că sunt 

călători care urcă ori coboară, fie că nu sunt? 
─ Dumneata compari trenuleţul cu trenul. 
─ Păi? 
Cel care  răspundea de transportul cu trenuleţul 

văzându-mă furioasă şi luându-mă şi de el, a spus să mai 
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aşteptăm 15-20 de minute până începe o nouă cursă. I-am 
refuzat oferta şi-am plecat pe jos către hotel. Deşi distanţa 
era destul de mare, am făcut o plimbare frumoasă la ora 
aceea de seară, ceea ce mi-a mai diminuat furia. Asta 
era! Peripeţiile ne-au urmărit de când am plecat din ţară, 
fie ele mai mici sau mai mari şi ne urmăreau în 
continuare. 

Am înţeles, mai târziu, că greşeala a fost a noastră. 
Trebuia să apăsăm pe buton, să sunăm, când ne-am 
apropiat de staţie şi trenuleţul ar fi oprit pentru a coborî. 
Nu opreşte în staţiile în care nu este anunţat.   
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Zile de neuitat în Nei Pori 
 
 
 
A doua zi de la sosirea noastră, după ce cunoscusem 

şi oraşul Platamonas, fiind obosite de drumul dus-întors 
pe jos, eram hămesite de foame. Ne-am dus să cinăm pe 
faleză. Ospătăriţa fiind româncă, ne-am înţeles foarte 
bine. Ne-a servit salată de ton, peşte marin răpitor care 
seamănă cu pălămida, ajungând până la lungimea de 
patru metri şi în loc de pâine un fel de turtă deasupra cu 
felii de roşii ca un fel de pizza. Această salată pe lângă 
bucăţele de ton avea multe legume, roşii, salată verde, 
castraveţi plus măsline aşa cum obişnuiesc grecii să 
mănânce. A fost bună nimic de zis şi ne-am săturat, dar a 
mai şi rămas fiindcă la ei porţiile sunt extrem de mari. 
Pentru o singură persoană, îţi aduce un platou cu 
preparate din care se pot ospăta două persoane, ceea ce 
ne-a făcut să credem că grecii mănâncă foarte mult. 
Când a venit cu platoul aşa de mare încărcat cu salată de 
ton mi-am închipuit că ni-l lasă să ne servim 
amândouă,de, ca la mama acasă. 

Am cerut Janetei să-mi dea farfuria ei ca s-o servesc 
şi în timpul acesta, ospătăriţa a venit cu încă un platou şi 
l-a pus în faţa Janetei, urându-ne poftă bună. 

─ Ce-i asta? M-am mirat eu. 
─ Salată de ton, mi-a răspuns fiică-mea. 
─ Văd că este salată de ton, dar atât de multă? 
─ Parcă a bănuit fata că suntem lihnite de foame. 
─ Dacă porţiile sunt atât de mari, păi mănâncă grecii, 

frate, nu glumesc! 
─ Clima de aici, mediul sau construcţia lor fiziologică 

le dă o mare poftă de mâncare. Dorind să cunoaştem cât 
mai bine arta lor culinară, am servit masa în mai multe 
părţi. Într-o zi, am mâncat tot pe faleză, dar nu la 
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românca noastră, ci la restaurantul „GAMAΣΣA” o 
musaca şi o salată grecească. Musacaua a fost 
delicioasă şi de aceea noi am început s-o analizăm. 

─ Are un strat de cartofi ca de obicei, descopeream 
eu. 

─ Peste care este un strat de carne măcinată, 
observa Janeta. 

─ Stratul acesta oare din ce-i? Are gust de vinete 
coapte. 

─ Da! Vinete sunt, iar deasupra este un sufleu de 
brânză. Este foarte bună, îşi stimula şi mai mult pofta de 
mâncare fiică-mea. 

─ Salata este făcută după aceeaşi reţetă a lor. 
Noi care veneam din Moldova unde se consumă atât 

de frecvent borşul, ne-apucase pofta de o ciorbă şi ne 
gândeam că aici poate găsim o ciorbă,sau o supă. Am 
înţeles că ei numesc ciorba supă. 

În altă zi am servit masa la restaurantul „Ilion” unde 
am întâlnit-o pe doamna Elena cu care ne-am şi 
împrietenit, deşi nu ne prea înţelegeam în exprimare, 
fiindcă era grecoaică. 

Aşezându-ne la masă, ne-am uitat peste lista de 
meniuri. Mi-a atras atenţia, ardei umpluţi cu roşii. 
Bucuroasă i-am propus Janetei să comandăm. 

─ Ha!Ha!Ha!a început să râdă. Ai plecat de la ardei, 
în Grecia vrei tot ardei? 

─ Ce-au? Nu-s buni? 
─ Sunt umpluţi cu roşii, mamă, cine ştie cum arată. 

Hi!hi!hi!continua cu râsul. 
─ Dar gyros pita ce-o fi? 
─ Nu ştiu. 

     ─ Sau gyros porţionat? 
     ─ S-o rugăm pe doamna Elena să ne explice. Am 
înţeles că gyros pita este o bucată de carne de porc 
friptă, deci o friptură de porc, iar gyros porţionat sunt 
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bucăţele mici de carne iarăşi fripte. Am comandat gyros 
porţionat după care nu ne mai săturam de suc. Ne 
dăduse o sete grozavă. Alături de gyros porţionat 
mâncasem şi o salată grecească ce era nelipsită de la 
meniuri. Am plecat salutând-o pe doamna Elena cu „iasu” 
salutul lor ceea ce a bucurat-o. Învăţasem câteva cuvinte 
şi expresii greceşti, în scurta noastră şedere: cali mera- 
bună dimineaţa, cali spera- bună seara, cali orecsi- poftă 
bună, Σfharisto-mulţumesc, ti canete?-ce mai faceţi?, 
calo taxidi- drum bun, paracalo na peraso che na cato?-
îmi permiteţi, vă rog, să trec?, der xero na miliso elenica- 
nu ştiu să vorbesc greceşte. 

Altă dată am mâncat la restaurantul „Azzuro” un fel de 
salată de vită numită ckockienisto împreună cu salată 
grecească. Acest fel de mâncare arăta ca o tocăniţă de 
vită, de-a noastră. 

Nu am renunţat nici la spaghetele greceşti pregătite 
cu cele patru feluri de brânză. Într-adevăr au fost 
delicioase, dar n-am prea distins cele patru feluri de 
brânză. Când ne-a apucat pofta de a mânca ceva dulce 
ne-am dus la „Cafeteria” şi am mâncat câte o cremă de 
vanilie şi câte o baclava. Crema de vanilie era o cremă 
obişnuită, dar baclavaua a fost foarte delicioaă şi totuşi 
nu era la înălţimea baclavalelor turceşti. 

Foindu-ne prin magazinele alimentare tot vedeam la 
raionul cu fructe nişte dovleci lunguieţi şi foarte, foarte 
galbeni. Curioase ne întrebam: 

─ Ăştia seamănă a dovleci. 
─ Poate că asta şi sunt. 
─ Să aducă ei dovleci printre banane, struguri, mere? 
─ S-ar putea să fie pepeni că sunt lângă pepenii verzi 

şi lângă cei turchestani. 
De câte ori îi vedeam tot vorbeam despre ei până 

când într-o zi am întrebat vânzătorul, cerându-i să ne 
lămurească. 
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─ Pumpkin?a întrebat Janeta în engleză dacă este 
dovleac, luând unul în mână. 

─ No!a răspuns vânzătorul. 
─ Melon? (pepene galben?) a întrebat Janeta din nou. 
─ Yes! Yes!  
─ Ist good? 
Pentru că vânzătorul nu răspundea, Janeta a 

accentuat întrebarea. 
─ Ist good? Yes ou no? 
─ Yes! Yes! a afirmat el şi prin cuvinte şi prin gesturi. 
În Grecia, ca să te înţelegi cu oamenii trebuie să ştii 

limba greacă sau limba engleză, franceza sau germana 
nu prea sunt uzuale. 

L-am cumpărat şi când am ajuns acasă, ne-am 
repezit întâi în el să vedem ce gust are. Nu ne-a păcălit 
vânzătorul. A fost foarte bun. 

─ Coaja este tare de aceea ai crezut că este dovleac, 
îmi spunea Janeta tăind felii. 

─ Miezul este ca la pepenele turchestan. 
Am pus feliile pe două farfurii şi-am ieşit în balcon ca 

să le mâncăm. 
─ Iai! Ce bun este! 
-În gust simţi un amestec de pepene, de pară şi puţin 

dovleac. 
─ Este zemos, nu făinos ca pepenele galben de la 

noi. 
─ Însă nu are parfumul pepenelui nostru. 
─ Oricum este delicios! 
─ Aşa-i. Este foarte, foarte fain. 
Janeta aflase că în staţiunea noastră se afla Jeni, o 

fostă colegă de facultate şi o bună prietenă. Ştirea i-o 
dăduse alţi prieteni şi colegi de-ai ei din Atena. Am 
început s-o căutăm şi am căutat-o o zi întreagă, fiindcă 
adresa nu-i era clară şi nici numărul de telefon. Am mers 
prin campusul Olimpic Beatch, dar de hotelul „Zafric” în 



 43 

care presupuneam că este colega ei n-am dat. Grecii pe 
care i-am întrebat s-au arătat binevoitori, dar nici ei nu 
auziseră despre acest hotel.  Janeta susţinea sus şi tare 
că a văzut acest nume, dar nu şi-a amintit unde. 

─ Poate pe partea vilei noastre, îi sugeram eu. 
─ Hai să le luăm la rând. 
─ Nu este pe aici. 
─ Cred că pe strada ce duce la Platamonos am văzut 

eu acest hotel.  
Am parcurs această distanţă holbându-ne după 

numele hotelului. Nu l-am zărit, că de fapt nici nu era în 
partea aceea. Convinsă că nu ne-am orientat bine, m-a 
mai purtat încă o dată pe acelaşi drum în după masa 
aceleiaşi zile. Furioasă de nereuşită, s-a informat din nou 
privind hotelul şi numărul de telefon al prietenei. 

─ Nu este vorba de „Zafric”, ci de „Zafiros” mi-a spus 
după ce a aflat. 

─ Vezi? am avut dreptate când ţi-am spus că umblăm 
după potcoave de cai morţi. 

─ Nu-i nimic că ne-am dus de două ori spre 
Platamonos pe jos, că este bună mişcarea, căuta ea să 
mă îmbuneze. 

─ Este foarte bună când e făcută cum trebuie şi 
dozată. 

─ Nu ţi-a plăcut? 
─ Cum nu, prin căldură în sus şi-n jos. 
─ Un mers în aer liber, curat, privelişte frumoasă. 
─ Soare moleşitor. 
─ Dar nu te-a moleşit. Înseamnă că eşti rezistentă. Nu 

te bucuri? Să-ţi pară bine că eşti în forţă. 
Am început căutarea în cealată parte a staţiunii, nu 

atît de insistent că se cam plictisise şi Janeta care i-a dat 
din nou telefon prietenei solicitând-o s-o caute ea a doua 
zi. Lăsând pânzele jos ale căutării ne-am dus să facem 
plajă. 
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─ Suntem de câteva zile aici şi nu ne-am bucurat de 
briza mării până acum. 

─ Dacă umblăm după adrese, după cumpărături. 
─ După excursii. 
─ Excursiile sunt interesante. 
─ Şi celelalte nu? 
─ Mai puţin. 
─ Să nu mă întâlnesc cu prietena mea pe care n-am 

văzut-o de aproape 30 de ani? 
─ Ai drepate, dar când intri prin magazine, nu te mai 

pot scoate. 
Am stat pe plajă până către ora şapte seara. Simţeam 

briza mării care ne înviora după atâta mers şi frământare. 
Soarele după amiezii ne încălzea încă puternic. Apa mării 
prin valurile ei când mai accentuate, când mai domoale 
parcă ne mustra: „Pe unde umblaţi nebunelor? Aţi uitat că 
aţi făcut atâta drum ca să fiţi aici lângă mine? V-aţi lăsat 
marea voastră de-acasă ca să mă întâlniţi şi eu v-aştept, 
v-aştept... pe unde aţi umblat?” Noi spăşite ne întoarcem 
şi pe o parte şi pe alta căutând să recuperăm timpul 
pierdut, întârziind pe plajă până când soarele aproape se 
pierdea după Olimp. Ne-apucase o foame nebună. Ne-am 
dus la fata noastră de pe plajă care ne-a servit cu 
spaghete cu patru feluri de brânză după cum ne-a spus 
ea. 

Ziua următoare am hotărât să mergem dimineaţă la 
plajă să nu mai pierdem timpul cu altceva. Eram printre 
primii care beneficiau de aerosoli, încântate ca toţi cei 
care sosesc aici. Un bărbat care vorbeşte la telefon cu 
cei din ţară le comunică bucuria de a se afla pentru prima 
dată pe aceste meleaguri ca şi noi de altfel. Îi informează 
că apa mării este foarte caldă, străvezie, că se simte 
nemaipomenit de bine aflându-se lângă muntele Olimp. 
Mă uit în faţă şi văd un şir de munţi între care unul mai 
înalt. Acela era Olimpul. 
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La ora aceea era multă linişte pe pajă şi puţină 
mişcare. Doar câţiva copii se zbenguiau prin nisip şi prin 
apă sub strigătele de supraveghere ale părinţilor. O barcă 
cu motor traversa apa de-a lungul malului fiind probabil 
închiriată de turişti dornici de a face o plimbare pe Marea 
Egee. 

Alţi tineri se distrau îngropându-se în nisip cu rândul. 
Săpau o groapă în nisip cu mâinile, un tânăr se aşeza în 
ea, ceilalţi îl acopereau cu nisip lăsându-i doar capul 
afară şi-i puneau o mască de scafandru. După aceea îl 
fotografiau făcând haz. 

─ De ce-l ţin atât de mult sub nisip, se îngrijora 
Janeta? 

─ Ca să facă mai multe fotografii. 
─ Nu se asfixiază. 
─ Are capul afară, nu vezi? 
Ne cam prinsese bine soarele, deşi nu stătusem prea 

multe zile la plajă. Când ne era prea cald, ne afundam în 
apă, mai mult Janeta căreia îi plăcea să înoate. Eu doar 
mă răcoream. 

În ultima zi, ne-am dus de dimineaţă nu cu aceeaşi 
stare ca la început, ci cu puţin regret că părăseam plaja, 
nisipul fierbinte, marea. Ca să menţinem totuşi buna 
dispoziţie ne-am fotografia în fel şi fel de poziţii, cum ne 
trecea prin cap:Janeta cu şi fără coc, eu cu şi fără 
pălărie. Am mai fi stat, dar trebuia să plecăm să ne 
pregătim de plecare. Pentru ultima dată am simţit nisipul 
fierbinte sub picioare că obişnuiam să mergem desculţe 
până la trotuar. Era fierbinte chiar şi spre seară, cu atât 
mai mult acum la orele dinspre amiază. La Marea Neagră 
nu am simţit nisipul chiar atât de fierbinte. Aici te ardea 
nu alta. 

Cât am sta în Grecia am avut plăcerea să ne întâlnim 
cu nişte cunoscuţi ai noştri, vechi prieteni de familie, 
Camelia şi Costa, nişte oameni tare cumsecade. Ştiau că 
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suntem în Nei Pori, fiindcă mai vorbisem la telefon. Au 
venit să ne vadă. Ne-am bucurat şi am avut ce ne spune 
că nu ne întâlnisem de mult timp. Am vorbit despre copii, 
despre grija sporită a părinţilor cu cât ei cresc, despre 
servicii, locurile de muncă, viaţa din România, din Grecia 
şi multe altele, chiar şi despre politică, mai ales că în 
zilele acelea se desfăşurau la ei alegerile 
guvernamentale. 

─ De asta nu ştiam noi ce se întâmplă când a trecut 
autoturismul cu portavoce prin staţiune. Fiindcă nu 
cunoşteam limba greacă am dedus că se  transmiteau 
populaţiei nişte anunţuri, mesaje, cam aşa ceva. 

─ Se făcea propagandă pentru aceste alegeri. 
─ Apropo! Cum se spune: Nu ştiu să vorbesc 

greceşte. 
─ Der xero na miliso elinica,ne-a răspuns Costa. L-am 

întrebat şi despre alte expresii şi cuvinte ca împreună cu 
cele învăţate de noi aici, să ne putem înţelege mai bine 
cu grecii. 

─ Vă place în Grecia?voiau să ştie părerea noastră. 
─ Foarte mult. 
─ Aţi fost la Meteora?era curioasă Camelia. 
─ Doar la Skiathos. 
─ Să mergeţi şi la Meteora că nu veţi regreta, ne-au 

sfătuit ei. 
─ Mi-ar fi plăcut să văd livezi de lămâi, de portocali. 
─ Nu cresc pe aici. Acestea sunt în Pelopones, ceva 

mai departe a explicat Costa. 
─ În Platamonos aţi fost? 
─ Aproape zilnic mergem acolo. Am intrat în biserica 

din Platamonos despre care se spune că rugîndu-te 
acolo, ţi se îndeplineşte o dorinţă. 

─ Este adevărat?a insistat Janeta. 
─ Nu ştiu ce spun unii, ce spun alţii, dar eu ştiu din 

proprie experienţă că............ 
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Camelia nu şi-a terminat vorba fiind claxonaţi de nişte 
greci, cunoscuţi de-ai lor care le-a făcut semn să vină la 
ei. Au plecat repede scuzându-se şi promiţând că ne vom 
mai întâlni. Am regretat această bruscă întrerupere a 
discuţiei noastre, tocmai în momentul în care Camelia 
urma să ne dezvăluie un fapt interesant, cum am dedus 
din atitudinea ei cu care se pregătea să povestească, 
ceea ce m-a făcut să mă simt şi mai atrasă de acest colţ 
de lume în care a rămas o poveste neterminată.  
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La insula Skiathos 
 
 

    Dorind să cunoaştem cât mai multe în cele şapte 
zile de stat în Grecia, ne-am înscris pentru a vizita insula 
Skiathos. În ziua stabilită, am plecat cu autocarul 
dimineaţa, foarte devereme, până a nu se lumina. Pe 
drum am întâlnit aceeaşi privelişte ca la sosirea în 
Grecia,adică depresiuni înconjurate de o parte şi de alta 
de munţi. Ceea ce ne-a frapat au fost livezile de măslini, 
cât vedeai cu ochii cu pomi mai tineri aliniaţi în rânduri, 
deci sădiţi de oameni, dar şi din cei crescuţi la întâmplare 
care erau foarte bătrâni dar viguroşi. Toţi erau încărcaţi 
de măsline pe care le zăream pe ramuri ca pe nişte prune 
verzi. 

─ Oare când se coc devin negre?am întrbat-o pe 
Janeta. 

─ Poate că da, poate că nu. N-ai văzut că se 
comercializează şi măsline verzi. 

─ S-or coace prin procedeele asemănătoare coacerii 
bananelor. 

─ Se spune că se culeg verzi, se aşează în cutii 
speciale în care se introduc un fel de substanţă 
dăunătoare organismului care grăbeşte coacerea şi 
conservarea lor, dându-le aspectul cu care noi le 
cumpărăm. 

─ Cam aşa se întâmplă cu lămâile şi portocalele, în 
cazul lor folosindu-se un fel de gaz, tot atât de dăunător, 
cum am auzit comunicându-se la televizor. 

─ De aceea se recomandă spălarea mâinilor după 
cojirea acestor fructe, pentru a nu atinge miezul cu 
asemenea substanţe. 

─ Mie atât de mult îmi plac bananele, savurează fiica 
mea în gol. 
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─ Şi mie la fel, iar lămâile nu lipsesc că le folosesc la 
ceai. După portocale nu mă dau în vânt, mai ales că 
unele au gust acrişor. 

─ Ba acru de-a binelea. 
─ Vezi că pe aici pământul este galben, pietros, arid, 

o fac atentă eu trecând printr-o zonă de dealuri şi munţi. 
─ Cum să fie altfel dacă e relief muntos. 
─ Chiar şi într-un asemnea pământ cresc atât de 

frumos măslinii. 
─ Le prieşte clima. 
Nu ştiam atunci ceea ce am aflat ulterior de la o 

româncă ce lucra în Grecia de mai mulţi ani şi lângă care 
am stat în autocar când m-am întors în România. Ea mi-a 
povestit printre altele şi despre măslini şi despre 
conservarea măslinelor. Am aflat că verzi nu sunt bune 
de mâncat, aşa cum le iei din pom. De aceea poate erau 
neatinse în măslinii din staţiunea noastră, m-am gândit 
eu, nu dintr-o bună educaţie a oamenilor. 

Ele sunt conservate în vase cu apă sărată din mare, 
cum mi-a spus femeia aceea, sau cu apă sărată de 
oameni, dacă se vrea ca ele să nu fie chiar atât de 
sărate. Tot ea mi-a vorbit şi despre culturile de lămâi şi 
portocali pentru că lucra în Pelopones, regiune în care 
cresc aceşti pomi. 

─ Cât am dorit, doamnă, să văd asemnea livezi. 
─ Da, numai că nu cresc peste tot. 
─ Mă credeţi că unul din gândurile mele de-a veni în 

Grecia, a fost şi acela de a vedea semenea livezi?mi-am 
exprimat dorinţa. 

─ Vă cred. Într-adevăr sunt frumoase. 
─ Ia spuneţi-mi cum arată? 
─ Când ramurile sunt pline de flori albe se simte un 

parfum nemaipomenit în toată regiunea. 
─ Acel miros al lămâii, nu? 
─ Cam aşa ceva, dar mai delicat, mai fin. 
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Pentru că femeia nu mă informa aşa cum mi-aş fi 
dorit, îmi imaginam câmpiile întinse cu lămâi cu frunze de 
un verde pronunţat şi lucios, cu flori albe al căror parfum 
suav plutea peste acele întinderi sub razele binefecătoare 
ale soarelui. 

După două ore şi jumătate ajungeam în portul Grifa, 
de unde am luat vaporul spre insula Skiathos. Am mers 
iarăşi vreo două ore. Călătoria pe mare a fost plăcută. În 
locul depresiunilor cu măslini era marea albastră, liniştită, 
întinsă cât vedeai cu ochii, dar totuşi munţii nu lipseau din 
peisaj. Ţinându-şi privirea aţintită pe un munte mai înalt, 
ghidul ne-a atenţionat: 

─ Vedeţi, pe muntele acela s-ar spune că ar fi mers 
Heracle în căutarea lânii de aur. 

Aceasta provenind de la un berbec sacru care vorbea 
cu oamenii şi chiar dacă nu avea aripi, putea să străbată 
aerul ca păsările în zbor, a fost motivul multor întâmplări 
din „Legendele Olimpului”. Se povesteşte că acest 
berbec a fost trimis de Nefele, zeiţa norilor să-i salveze 
copiii, deoarece soţul ei, regele Atamos se căsătorise cu 
o altă femeie şi această mamă vitregă voia să-i ucidă. 
Berbecele cu lâna de aur i-a luat în zbor, i-a trecut peste 
codri şi mări salvându-l numai pe băiat, fiindcă fata mai 
fricoasă, uitându-se în jos peste o mare, a ameţit, a căzut 
şi s-a înecat. Băiatul ajungând într-un oraş din Colhida a 
adus jertfă puternicului Zeus berbecele de aur, drept 
mulţumire. N-a păstrat decât lâna pe care i-a dăruit-o 
regelui din Colhida. Lâna a fost agăţată cu grijă într-un 
copac dintr-o livadă sfântă închinată unui zeu. Cândva a 
trebuit să plece nişte eroi care să înfrunte primejdii, să se 
lupte cu monştri ca să reuşească să aducă lâna înapoi în 
oraşul Orhomena din Elada. Printre aceşti eroi se afla şi 
viteazul Hercale. 

─ Acesta este cel pus la multe încercări?mă întrebă 
Janeta. 
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─ El este ca şi voinicii din basmele noastre cărora 
împăraţii sau alţi oameni le dau fel şi fel de sarcini, 
punându-i la încercare, cu gândul să-i piardă sau în cel 
mai bun caz se folosesc de ei, ba să aducă fata unui 
împărat,sau sălăţi din grădina Cerbului care era foarte 
periculos, ori să mănânce cuptoare întregi de pâine într-o 
singură zi... 

─  Reuşesc până la urmă. 
─ Reuşesc datorită isteţimii, curajuli, prietenilor pe 

care şi-i fac: albine, furnici, Ochilă,Flămânzilă.... La fel şi 
lui Heracle i se poruncise de către regele Euristeu să-i 
aducă mere de aur din grădina nimfelor hesperide, trei 
mere de aur. 

─ Pe unde vine asta sau este o simplă închipuire, 
devine curioasă Janeta. 

─ Alexandru Mitru explică în „Legendele Olimpului” că 
„Ţara hesperidă sau ţara încercării se pare că era pentru 
cei vechi occidentul Africii şi elinii care pluteau pe Marea 
Mediterană vedeau în depărtare muntele Atlas. În fiecare 
seară dincolo de acest munte priveau norii poleiţi în 
culorile galben, roşu purpuriu ale apusului considerând că 
acolo este grădina minunată cu merele de aur. 

Heracle a împlinit toate poruncile regelui Euristeu cel 
sfătuit de Hera. Cea cu aducerea merelor de aur era a 
douăsprezecea şi ultima poruncă. Dacă o împlinea, 
Heracle scapă de robie, dacă nu regele avea de gând să -l 
piardă. 

─  Dar Heracle era rob? 
─ Stai s-auzi povestea! Nu-ţi mai aminteşti ce se 

spunea despre Heracle când ai citit legendele acestea? 
─ Eram mică pe-atuncea, nu mai reţin. 
─ Hercale sau cum s-a numit la început Alcide a fost 

fiul lui Zeus şi al Alcmenei, soţia regelui Amfitrion din 
Teba. Din această cauză, Hera soţia lui Zeus îl ura pe 
Alcide fiul rivalei sale, frumoasa Alcmena şi de multe ori a 
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încercat prin fel şi fel de vicleşuguri să-l piardă, dar nu i-a 
mers. Ura ei l-a urmărit până când a fost mare. Se 
căsătorise şi avea copii bucurându-se de o familie 
fericită. Hera însă cuprinsă de acelaşi dor de răzbunare 
cere zeiţei nebuniei, Mania care păstra o otravă într-o 
cupă de aur să meargă pe pămângt şi să împrăştie 
veninul asupra lui Alcide ca să-i rătăcească mintea. Zeiţa 
a îndeplinit întocmai dorinţa Herei. Alcide cu mintea 
rătăcită şi-a ucis soţia şi copii, faptă pe care o regretă 
amarnic atunci când îşi revine din rătăcirea sa. Hera cere 
zeilor olimpieni să-l trimită ca sclav regelui din Micena, 
Euristeu, pe care să-l slujească pentru a-şi ispăşi fapta. 
Zeul Apollo care-l sfătuieşte să împlinească cele 
douăsprezece porunci ale regelui Euristeu, ştiind că va 
învinge toate primejdiile pe care Hera i le va pune în cale, 
îi dă numele de Heracle, care nu este altcineva decât 
Hercule, eroul din mitologia greacă înzestrat cu o forţă 
fizică uriaşă, cel care a fost înălţat de zei în Olimp 
dobândind nemurirea, în momentul când voia să se urce 
pe rug pentru a scăpa de chinurile pricinuite de cămaşa 
otrăvită trimisă de soţia lui. 

Heracle este cel care se întâlneşte cu Prometeu şi îl 
ajută să se elibereze din lanţurile în care îl ferecase Zeus, 
după câte îmi aduc aminte. 

─ Ai răbdare, că ajungem şi acolo. Heracle se 
îndrepta spre Micena pentru ispăşirea pedepsei. 
Euristeu, care era rege aici şi care era sprijinit de Hera, îi 
jură acesteia că Heracle într-una din cele douăsprezece 
porunci pe care avea să le împlinească, va pieri negreşit. 
Nici n-a sosit bine voinicul în cetate şi regele care se 
temea de el, ştiind că printr-un vicleşug al lui Zeus 
supsese laptele nemuririi de la sânul Herei, pe când 
aceasta dormea, l-a şi trimis să îndeplinească anumite 
sarcini. 
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─ Nu de laptele nemuririi este legată povestea cu 
Calea Lactee? 

─ Ba da. 
─ Deci laptele nemuririi supt de Heracle de la zeiţa 

Hera ar fi după cum spune legenda, Calea Laptelui. 
─ Se povesteşte că Hera când s-a trezit şi l-a văzut 

pe Heracle la sân, l-a smuls furioasă. Atunci mai multe 
râuleţe de lapte s-ar fi risipit în cer şi s-au transformat în 
stele scânteietoare grupate ăntr-un brâu alb, numite de 
elini Calea Lactee, ceea ce vedem noi noaptea, adică 
partea ecuatorială a Galaxiei în care densitatea stelară 
este mai mare. 

Când se afla la cea de a douăsprezecea poruncă, 
aceea de a aduce merele de aur din grădina 
hesperidelor, dificultatea în care se găsea Heracle era 
aceea că nu ştia drumul spre acea grădină. Calea spre 
grădină n-o ştia decât unul singur care din nefericire este 
înălţat din porunca lui Zeus pe o stâncă în Caucaz şi 
legat în lanţuri, i-a spus Nereu, bătrânul zeu al mării. 
Dându-şi seama că acesta nu poate fi decât Prometeu 
care s-a jertfit pentru oameni şi pe care Heracle îl admira, 
a cerut zeului mării să-i arate drumul spre Caucaz şi s-a 
îndreptat într-acolo. 

─ Acum ştiu ce s-a întâmplat, este dornică Janeta să 
relateze faptele. Prometeu, marele titan, furase focul de 
la zei şi-l dăruise celor de pe pământ. Zeus, supărat, l-a 
legat în lanţuri de o stâncă în Caucaz. 

─ Pe vârful Elburs, am adăugat eu. 
─Acolo, zilnic venea vulturl lui Zeus, înfingea ghearele 

în trupul titanului şi-i scormonea ficatul cu ciocul, fiindcă 
el nu s-a lăsat înduplecat şi n-a cerut iertare. De mii de 
ani, cum spune legenda şi poemul cu acelaşi nume, 
privea ne-nfricat spre cer şi spre pământ. 

─ Când a ajuns pe stânca unde era legat Prometeu, 
legenda spune, am intervenit eu, că Heracle i-a mărturisit 
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titanului că nu se teme de Zeus şi-l va elibera pe cel care 
a ridicat din tină pe muncitori dăruindu-le puterea de a 
înfrunta pe zei. În clipa aceea venea dinspre Olimp 
vuluturul lui Zeus cu ciocul de oţel croncănind a 
ameninţare pentru cei doi eroi. Heracle şi-a pregătit arcul, 
l-a săgetat pe vulturul primejdios care s-a prăbuşit cu 
ţipăt de moarte în mare. Heracle a sfărâmat lanţurile cu 
care era legat Prometeu ajutându-l să coboare pe stâncă. 
Olimpul clocotea de ură şi de mânie şi unele legende mai 
spun că Zeus, de furie, ar fi vrut să-şi ucidă fiul care-l 
eliberase pe duşmanul său de moarte, dârzul Prometeu, 
dar că l-ar fi potolit Atena. Ea l-a prevenit că giganţii 
fioroşi ar putea din nou să lupte împotriva olimienilor şi 
astfel ar putea să-şi piardă tronul chiar Zeus, dacă nu va 
avea alături în război pe fiul său Heracle. 

-În mitologia greacă, Prometeu era considerat ca 
titanul care a făcut posibilă dezvoltarea meşteşugurilor 
prin focul furat de la zei şi dăruit oamenilor. Deci el este 
un simbol al triumfului omului, continuă Janeta, în lupta 
cu forţele naturii pentru dezvoltarea civilizaţiei omeneşti. 
De aceea constituie un motiv de inspiraţie pentru scriitori 
şi pentru alţi reprezentanţi ai culturii ca: Goethe, Byron, 
Shelley, Beethoven. 

─ La noi, Victor Eftimiu. Mai înainte de toţi aceştia 
trebuie amintiţi Eschil cu tragedia „Prometeu înlănţuit”, 
Sofocle cu „Trahimienele”, Euripide cu „Heraclizii”.  

─ În arta plastică, de asemenea figura lei Heracle a 
generat operă de artă. 

─ Alexandru Mitru în explicaţiile pe care le dă după 
unele capitole ale „Legendele Olimpului” enumeră câţiva 
pictori care l-au înfăţişat pe Heracle în diferite ipostaze 
ca: Rubens în „Lupta cu leul”, pictorul spaniol Ribera 
înfăţşează lupta lui Heracle cu centaurul. O altă operă cu 
aceeaşi temă a fost realizată de pictorul Silvestre. Arată 
apoi că la Ermitaj în Leningrad se găseşte o statuie a lui 
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Heracle matur, iar la Belvedere în Roma se află un tors 
care-l reprezintă pe Heracle în repaos, din a cărui ţinută 
se  degajă un simţământ de linişte şi pace, simţământ 
născut din conştiinţa puterii fără seamăn. Se crede că 
Heracle este înfăţişat în momentul întoarcerii cu merele 
de aur la regele Micenei. Statuia sugerază puterea 
omenească mare, triumfătoare care prin efort susţinut 
înfăptuieşte progresul. Aşa cum afirmă Alexandru Mitru 
„Parcă ar fi un imn de slavă închinat de artist puterii 
umane, eroice, uriaşe şi binefăcătoare, ce domină şi-
apoteozele- pătrund şi în Olimp”. 

Prinse în discuţia despre Heracle, despre zei, despre 
Olimp, despre legende, uitasem că ghidul ne mai 
spusese o legendă privind întemeirea unui sat care se 
afla în preajma muntelui cu pricina, adică acela pe care 
se spune că a mers Heracle în căutarea lânii de aur.  

Erau nişte căsuţe pierdute în zare la malul apei, nu 
prea numeroase. Ghidul ne-a spus că în traducerea 
greacă, satul se numeşte Trei Lumânări. 

Numele fiind neîntâlnit, deosebit, l-am întrebat de ce 
se cheamă localitatea astfel. Atunci iar ne-a dus în lumea 
legendelor şi ne-a spus că locuitorii acelui sat au voit să 
clădească o biserică, să aibă şi ei unde se ruga. Au 
început construcţiile, dar ceea ce clădeau ziua, noaptea 
se dărâma, aşa ca la noi cu Meşterul Manole. Ne-am 
gândit atunci că anumite teme, mituri, idei din creaţiile 
artistice culte sau populare şi mai ales populare sunt 
comune diferitelor opere ale diferitelor popoare, fie ele 
vecine sau la mare depăratare. De aici am tras concluzia 
că indiferent de naţie, aşezare geografică, religie, 
perioadă de timp şi orcâte alte diferenţe ar mai fi, omul 
este acelaşi prin structura lui primară. Că se modelează 
în timp datorită condiţiilor de viaţă de care dispune este 
adevărat, dar nucleul procesului genetic rămâne. 
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Întorcându-ne la ce spunea ghidul în legătură cu satul 
Trei Lumânări, oamenii erau foarte îngrijoraţi de ceea ce 
se întâmpla cu construcţia bisericii şi se rugau la 
Dumnezeu să facă ceva ca să-i ajute. În satul acela, 
trăiau trei ciobani. Unul din ei a visat că trebuie să 
meargă noaptea cu trei lumânări, să urce dealul şi unde 
se vor stinge lumânările, acolo va fi locul pentru biserică. 
Aşa au făcut păstorii. Au urcat dealul noaptea, fiecare cu 
câte o lumânare aprinsă. Ajungând într-un loc, s-au 
pomenit în întuneric. Li se stinseseră lumânările. Au 
însemnat locul şi acolo s-a început construcţia bisericii. 
Zidul nu se mai dărâma. S-a înălţat o biserică mare, 
frumoasă şi oamenii se duceau cu drag să se roage în 
ea. Le mergea bine, familiile se măreau, populaţia 
creştea şi din câteva case la început, se înălţaseră an de 
an tot mai multe. Aşa a luat naştere satul care se 
numeşte Trei Lumânări.  

Ca să ne scoată din lumea legendelor organizatorii 
excursiei ne-au oferit momente plăcute. S-a cântat 
„Zorba”, s-a dansat sirtakis. Doi dansatori greci, un bărbat 
şi o fată au dansat dansuri de-ale lor şi i-au antrenat la 
joc şi pe turişti. 

─ Încep cu pasul lent, cum am văzut în filmul „Zorba 
Grecul”, analizam noi jocul. 

─  După aceea cu pas mai săltăreţ, completa Janeta. 
─ Tot mai săltăreţ şi mai repede pînă la ritmul alegro. 
După o pauză au continuat dansul cu o sticlă 

voluminoasă, cu un fel de robinet cu care slobozea 
băutura, atunci când era cazul. Turiştii se prezentau pe 
rând în faţa dansatorului grec încins cu eşarfă roşie, 
făceau câţiva paşi de dans, stăteau să le dea băutură din 
sticlă după care îl sărutau. Câte săruturi a primit de la 
turişti, îi ajungeau pentru o viaţă întreagă! Fetele şi 
femeile erau lăudate pentru frumuseţea lor  şi cele care 
dansau elegant primeau mai multă băutură. Bărbaţii erau 
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mai mult criticaţi. Se făceau glume pe sama lor şi cei care 
nu prinseseră ritmul dansului erau stropiţi cu jet de 
băutură pe faţă, pe păr, în râsul celor din jur. 

Prinşi de vraja legendelor, de farmecul dansurilor şi 
melodiilor greceşti, de minunata privelişte a mării, nici nu 
ne-am dat seama când am ajuns la insula Skiathos. Deşi 
mersesem pe mare mai mult de două ore. Am debarcat 
în portul din oraşul cu acelaşi  nume. Acest oraş, 
Skiathos avea trei străzi suprapuse din cauza reliefului. 
Ele îşi prezentau frumuseţea prin culorile deschise în 
care erau văruite casele predominând albul, prin florile 
care le împodobeanu lăfăindu-se în razele soarelui darnic 
sub splendoarea cerului albustru, albastru, albastru. Sus 
în locul cel mai ridicat se înălţa ca o vestală biserica 
Sfântul Nicolae alături de turnul cu ceas. Ne-am îndreptat 
într-acolo urcând şiruri de trepte din piatră care-ţi puneau 
la încercare rezistenţa fizică. 

─ Pe aici este ca pe la noi, pe la Oraviţa, unde ca să 
ajungem pe strada Primăverii, urcăm străbătând străzile 
Izvoarelor... 

─ Ciclovei,Coşbuc, completează Janeta. 
─ De pe ultima stradă vedem panorama oraşului, cum 

se vede acum cea a oraşului Skiathos. 
─ Frumos! Foarte frumos!ne oprim amândouă să 

admirăm priveliştea. 
─ Frumuseţea este întregită de prezenţa mării, 

observă Janeta. 
─  La Oraviţa nu avem albastrul mării, în schimb avem 

verdele pădurii. 
Ajungând sus, am vizitat biserica Sfântul Nicolae care 

nu era prea spaţioasă şi ne-am rugat în ea. Ne-a prins 
bine acest popas pentru reculegere după un urcuş ce ne 
accelerase respiraţia. După aceea am coborât, mersul 
nemaifiindu-ne îngreunat ca la urcare. Casele de pe 
lângă scări erau bine îngrijite. Unele aveau uşile larg 
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deschise, încât vedeai până în interiorul lor parcă 
aşteptau oaspeţii. Ne-a mirat acest lucru. 

─ Cum pot lăsa deschis când pe lângă ei trec atâţia 
turişri?se întreba Janeta. 

─ Probabil că aici este cum a fost la noi pe vremea lui 
Vlad Ţepeş, i-am spus eu. Dacă cineva îndrăznea să ia 
ce nu era al lui, era trs în ţeapă. 

Tot holbându-ne la case, la florile care se revărsau ca 
nişte covoare multicolore peste zidul treptelor, vorbind 
despre tradiţii, despre Ţepeş, am primit noi o ţeapă. Ne-am 
pierdut de ghid şi de grupul nostru, fiindcă erau mai multe 
grupuri de turişti. Intrând în panică, dădeam vina una pe 
cealată. De data ceasta, eu eram cea care echilibra 
balanţa, potolind-o pe Janeta care devinise foarte 
nervoasă şi fără nicio scăpare ca un neînotător în mijlocul 
unei ape învolburate, fără colac de salvare. 

─ Stăm aici (coborâsem scările) că am văzut ghidul 
sus la biserică şi-l aşteptăm, o linşteam eu. 

─ Ce ghid ai văzut? Nu era ghidul nostru.          
Convingând-o să rămână, a apărut ghidul nostru, un 

băiat tânăr şi cam distrat care era legat ca femeile cu o 
basma roşie pe cap. Am respirat uşurate. Acuma ne 
ţineam mereu după el. Ne-a condus să vizităm fortul 
Burtzi. Acest fort a fost când sub turci, când sub 
veneţieni, ultima stăpânire fiind a veneţienilor. El se afla 
pe colina cea mai înaltă. Era înconjurat de ziduri groase 
şi acolo se afla un tun vechi, probabil din timpuri de mult 
apuse, când servea pentru apărarea insulei. Am 
înconjurat fortul având în dreapta mereu marea liniştită ce 
m-a transpus în trecutul acelor locuri, când oraşul era 
asediat de duşmani, pentru a fi cucerit împreună cu 
insula. Câtă linişte era acum pe mare! Câtă învălmăşeală 
va fi fost atunci! Cu câtă seninătate stăteau oamenii 
acum pe băncile din jurul portului; cât de goale vor fi fost 
atunci, când oamenii îngrijoraţi nu ştiau pe unde să se 
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ascundă. Acum se auzea muzica din port, atunci rafalele 
tunurilor. Înconjurând fortul, am ajuns într-un loc unde 
planta aloe crescuse cât un copac. Nu mai văzusem aşa 
ceva până acolo. Turiştii se îmbulzeau să se fotografieze 
alături de ea. Sigur, la greci fiind o climă blândă, nu se 
pune problema că asemnea plantă ca şi altele sunt 
expuse îngheţului în timpul iernii. Cum leandrii cresc în 
voie, aşa şi aloea, dar numai acolo am văzut-o fiind atît 
de uriaşă, nu şi prin alte locuri din Grecia. După vizitarea 
fortului ni s-a dat puţin timp de a merge prin oraş. 

Am intrat într-o cofetărie de lângă port, ca să mâncăm 
îngheţată. 

─ Eu vreau o cupă de îngheţată cu cacao şi una cu 
îngheţată de vanilie,a  preferat fiică-mea. 

─ Mie o cupă cu îngheţată de vanilie şi una cu 
îngheţată de căpşuni, am optat eu. 

Am comandat fiecare câte două cupe de îngheţată, 
uitând că la greci porţiile sunt mari, chiar când e vorba de 
dulciuri. 

─ Cali orecsi!am spus amândouă când am primit 
îngheţata, că învăţasem şi noi câteva cuvinte greceşti. 

În port erau nişte vapoare staţionate printre care şi 
vaporul cu care venisem noi. Alte vapoare soseau, altele 
plecau anunţându-ne prin sunetul specific lor. Turiştii se 
foiau de colo până colo în timp ce marea era liniştită. 
Câte un pescăruş îndrăznea pe o aşa căldură să se 
plimbe de pe un catarg pe altul. În această atmosferă a 
portului, noi ne savuram îngheţata să uităm de căldură şi 
mai ales de ţeapa pe care o primisem nu cu mult timp în 
urmă. 

─ Ţi-a trecut supărarea?am întrebat-o pe fiică-mea. 
─ Nu ştiu ce-mi venea să fac de necaz? Să nu fim în 

stare să ne ţinem de grup? 
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─ Cum să te ţii, dacă toţi se împrăştiaseră. N-ai văzut 
că unii nici n-au urcat la biserică. Probabil fuseseră 
altădată, nu erau ca noi veniţi pentru prima oară. 
      Ne-am plimbat prin oraş, doar pe strada principală, 
fiindcă se apropia ora de plecare. Ne-am urcat pe vapor 
şi ne-am îndreptat spre una din plajele insulei Skiathos 
considerată ca fiind a doua dintre plajele lumii ca 
frumuseţe. Nu am mers prea mult cu vaporul şi am ajuns 
acolo. Am coborât şi ne-am îndreptat spre plajă. 

─ De ce oare este considerată astfel?m-am întrebat 
eu supărată, că pentru a ajunge pe plajă a trebuit să trec 
prin apa mării peste pietre, străduindu-mă să nu-mi ud 
pantalonii, fiindcă pe o porţiune nu era amenajată o cale 
de acces, aşa cum s-ar fi cuvenit. 

─ Nici prea întinsă nu este, era de părere Janeta. 
Probabil pentru cadrul natural este considerată astfel. 

─ După cum observ, mi-am exprimat părerea, 
pădurea se întinde pînă către nisipul mării. Speciile de 
brazi cu ramuri stufoase şi cu frunze unduitoare,nu ca 
acele de brad cum sunt la brazii care cresc pe la noi fac o 
ambianţă plăcută alături de apa mării verzuie la mal, mai 
verde după aceea, urmând toate nuanţele de verde mai 
închis, tot mai închis, pierdute în albastrul pronunţat al 
mării. 

─ Uite! Nisipul are nişte reflexii aparte ca şi când ar fi 
amestecat cu firişoare de aur. În apa care este foarte 
limpede, aceste străluciri sunt mai pronunţate, a luat 
Janeta puţin nisip în mână să-l cerceteze. 

Janeta se simţea extraordinar. 
─ Ce bine este! N-aş mai pleca de aici. 
─ Bucură-te  cât mai poţi, că se apropie ora plecării 

vaporului. 
─ Lasă, că este aproape. Uite-l acolo. 
─ Crezi că dacă este aproape, îi faci semn cu mâna 

să te aştepte? 
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─ Ajungem în câteva minute. Nu te grăbi! 
Cu greu am luat-o de pe plajă şi ne-am îndreptat spre 

vapor. Cum mie mi se întâmplau numai pocinoage, n-am 
scăpat nici de data aceasta. A trebuit să merg în patru 
labe pe sub scara unui alt vapor ancorat lângă al nostru, 
fiindcă n-am avut curajul să urc şi să cobor acea scară 
care ne tăia drumul şi care părea foarte, foarte şubredă, 
fapt ce-a amuzat-o grozav pe Janeta. 

─ Nu ţi-a fost mai greu să mergi pe brânci, mamă, 
decât să mergi normal? Ha!ha!ha! 

─ Am mers pe brânci, dar am mers sigur. 
─ Te ţineam eu, n-ai fi căzut. 
─ N-aş fi căzut singură, ci împreună cu tine. 
─ Nu-i adevărat. A vrut şi marinarul acela să te ajute, 

dar dumneata nu şi nu. 
Reluându-ne locurile pe vapor, dar pornindu-se un 

vânt rece care făcea să simţim şi legănările uşoare ale 
vasului, am coborât jos. Acolo fiind şi mese, am început 
să-mi sintetizez impresiile mele. N-am răbdat prea mult. 
Începea din nou programul de dans. Am urcat sus să-l 
vedem. Mi-a făcut plăcere să-i privesc pe aceiaşi 
dansatori pe care îi admirasem cu câteva ore înainte, 
când ne îndpreptam spre insulă. 

Dacă grecul era la fel costumat nelipsindu-i eşarfa 
roşie cu care era încins, dansatoarea îşi schimbase ţinuta 
într-una care o favoriza în mişcările unduioase susţinute 
de ritmul melodiilor greceşti. Au dansat şi în faţă şi în 
spate şi pe margini ca spectatorii să-i poatîă vedea cât 
mai bine. A fost frumos şi distractiv. 

Se însera. Vântul se mai domolise, întreaga privelişte a 
mării încercând parcă să ne mai reţină ca şi când ne-am fi 
întrebat: Ne vom mai revedea? Oare?! Cu aceste 
frumoase impresii intram în portul Grifa. Autocarul deja 
aştepta. 
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─ Ce rău îmi pare că s-a terminat plimbarea pe 
mare!regreta Janeta. 

─ Pe mare da, pe uscat nu. 
Acum iar mai avem câteva ore de mers şi drumul va fi 

plictisitor că deja s-a întunecat. 
Seara se îngemăna cu ziua sub aureola apusului. În 

locul vegetaţiei mai bogate în unele locuri, mai sărace pe 
altele, se zăreau lumini grupate sau izolate. 

─ Parcă ar fi un imens pom de Crăciun împodobit cu 
milioane de beculeţe şi jucării printre care cea mai 
interesantă jucărie ar fi autocarul nostru, îi împuiam capul 
Janetei. 

─ Ce imaginaţie bogată ai, mamă! Oare cum vor 
sărbători grecii Crăciunul? 

─ Aşa cum îl sărbătoresc oamenii pe tot globul. N-ai 
văzut pe la televizor? Toţi împodobesc bradul cu 
beculeţe, jucării, fac cadouri, aprovizionare deosebită 
pentru asemnea sărbătoare, surprize, petreceri, vizite, 
jocuri, dansuri, etc.... 

─ Va fi la ei frumos vara, toamna cum vedem noi 
acum, dar atmosfera de Crăciun nu este ca a noastră. 

─ Cum nu? 
─ Simt ei mirosul bradului în casă cum îl simţim noi?, 

că ai văzut ce specii de  brazi cresc aici. 
─ Simt mirosul lămâilor, portocalelor, bananelor din 

fructiere. 
─ Nu-i totuna. 
─ Se bucură de fulgii argintii de zăpadă care-şi 

răcoresc obrajii şi de priveliştea ce ţi-o oferă crengile 
pomilor încărcate cu povara lor. 

─ Ei! ce să-ţi spun, că noi tremurăm de frig când nu 
avem căldură în casă. 

─ Beneficiază de clima blândă mediteraniană, în 
schimb sunt vitregiţi de a nu se bucura de unele frumuseţi 
ale iernii. 
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─ La ei, probabil iarna este un anotimp ploios ca 
toamnele târzii de la noi, zăpada va cădea, dacă va 
cădea, doar pe regiunile muntoase înalte. Ca să ieşim din 
moleşeala în care căzusem după o zi plină, organizatorii 
ne-au provocat pe autocar să participăm la un concurs 
care s-a soldat cu premii în diferite obiecte pentru 
câştigători. 

Când am ajuns acaă, eram obosite, după o zi întreagă 
de preumblare, dar mulţumite că această excursie 
îmbogăţea imaginea Greciei pentru cei care erau veniţi 
aici prima oară. 
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Meteora ne stăpânea gândul 
 

Auzisem atâtea despre Meteora de la cei care 
trecuseră pe acolo, încât abia aşteptam să mergem şi 
noi. Într-o vineri, de 14 septembrie am pornit spre acest 
loc despre care atât de mult s-a vorbit. 

─ Un moment deosebit, îi spun Janetei. 
─ Care anume? 
─ Azi credinţa se impune prin trei elemente. 
─ Despre ce vorbeşti? 
─ Este vineri zi d epost, este 14 septembrie, Ziua 

crucii, vom vizita mănăstirile Meteorei. 
─ Suntem curate sufleteşte pentru asemenea 

coincidenţă? 
─ ?!? 
Mergând cu autocarul împreună cu alţi turişti, am avut 

bucuria să avem ca ghid o tânără fată, domnişoara 
Evantia pe care o cunoscusem mai înainte, chiar de când 
sosisem în staţiune şi cu care ne înţelegem bine. Era o 
fată de la noi din Constanţa, aşa cum ne-a mărturisit,  
foarte frumuşică, amabilă şi comunicativă. Ea ne-a 
informat în ajunul plecării să ne îmbrăcăm în fuste lungi şi 
să avem basma la noi, pentru o ţinută decentă cum se 
cuvine la intrarea în mănăstire. 

Ne-a invitrat la ea în birou, am făcut schimb de 
adrese, de e-mail-uri. Ne-a dat date, informaţii 
amănunţite, unele în scris chiar, ca să le ţinem minte, 
privind obiectivele pe care le-am vizitat. Într-un cuvânt a 
fost, foarte drăguţă. Cu asemnea oameni lângă tine, nu te 
mai simţi singur într-o ţară străină. De fapt prin felul 
nostru de a fi, Janeta şi cu mine ne făcuserăm câteva 
cunoştinţe bune în rândul fetelor din România care lucrau 
în Grecia, cât şi în rândul grecoaicelor băştinaşe, deşi 
şederea noastră a fost doar de şapte zile. 
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Privind ţinuta pentru a merge la mănăstiri, Janeta era 
necăjită că nu avea fustă. 

─ Eu nu am fustă lungă. 
Îţi dau eu una, că mi-a luat mai multe de-acasă. 
─Trebuie să-mi cumpăr,a hotărât după ce le-a 

încercat pe-ale mele şi nu i-au plăcut.  
Am coborât în stradă şi am luat magazinele la rând. În 

unul care era chiar pe lângă vila noastră şi din care mai 
cumpăram articole de îmbrăcăminte, i-au atras atenţia 
nişte materiale expuse ce se foloseau ca fuste, având 
dimensiunea respectivă. Le puneai pe lângă tine, te 
înfăşurai cu ele ca arăboaicele şi le legai. Găsisem 
soluţia. 

Dintre toate acestea unul mi s-a părut cel mai frumos. 
Era un imprimeu cu flori albastre şi bleu pe un fond bleu. 
Janeta s-a înfăşurat cu el, i-a plăcut şi l-a cumpărat. 
Dimineaţa când am ajuns la autocar, domnişoara Evantia 
a întâmpinat-o. 

─ Ai făcut rost de fustă. 
─ N-aveam şi mi-am cumpărat materialul acesta. 
─ Este foarte frumos şi se poartă. Puteai veni în blugi 

şi la mănăstirea primeai fustă. 
─ N-am vrut să mă mai complic. 
─ Mai bine că ai cumpărat-o. Te aranjează. 
Mergând cu autocarul, nu după mult timp de la ieşirea 

din staţiune, ghida ne-a atenţionat că intrăm în Valea 
Tempi situată între muntele Olimp şi Ossa. În această 
vale, exista un templu al lui Apolo mai vechi decât cel din 
Delphi. La ieşirea din vale, drumul traversează câmpia 
înverzită de la Platamonas care marchează intrarea în 
Macedonia şi în Grecia de Nord. 

După vreo două ore de mers, am ajuns la mănăstirea 
Sfânta Parascheva, un locaş zidit în stâncă. Se spune că 
pe când trebuia să se construiască o cale ferată care să 
traverseze muntele, au dat de icoana Sfintei Parascheva. 



 66 

Considerându-se un semn divin, s-a hotărât să se 
construiască o mănăstire pe locul acela. De aceea 
locaşul este săpat în stâncă. Aici se găseşte şi icoana 
Sfintei Parascheva. Ghida ne-a prezentat viaţa Sfintei în 
timp ce am vizitat mănăstirea şi locurile din jur. Sfânta 
Parascheva s-a născut în Epivata, astăzi Boiados în 
Bulgaria. Trăind într-o familie creştină cu frica lui 
Dumnezeu, la vârsta de 15 ani, sufletul ei s-a deschis ca 
o floare spre valorile morale, aşa cum propovăduia un 
preot în biserică. A dus o viaţă îndreptată spre credinţă. A 
dăruit tot ce avea, iar după moartea părinţilor a vândut 
moştenirea ce-i revenea şi banii i-a împărţit săracilor, 
dedicându-se vieţii monahale. A petrecut un timp în 
pustiu, în post şi rugăciuni. A plecat în Ţara sfântă. La 
vârsta de 25 de ani, un înger îi apare în vis şi îi spune să 
se întoarcă la locurile natale şi să se pregătească pentru 
călătoria în Împărăţia veşnică. Aşa a făcut şi nu după 
multă vreme, cum se arată în cartea „Sfânta Cuvioasă 
Parascheva” şi-a dat „luminat sufletul în mâna lui 
Dumnezeu şi nimănui nu spuse de unde a fost şi cine 
este”¹ 

O altă versiune care ţine mai mult de legendă arată că 
sub stăpânire turcească a avut de suferit. A fost introdusă 
într-o baie cu apă fiartă, apoi cu ulei încins şi 
supravieţuind acestei torturi, în ultimă instanţă, i s-a tăiat 
capul. Se spune că cel care i-a tăiat capul a orbit.  De 
atunci a devenit protectoarea orbilor şi acelor care 
lucrează la căil ferate. La 14 octombrie, când se 
sărbătoreşte Sfânta Parascheva, credincioşii obişnuiesc  

¹”Sfânta Cuvioasă Parascheva”, dar din partea 
creştinilor ortodocşi din Grecia pentru ortodocşii din 
România, Ed.”Ortodoxos Kypseli”,Tesalonic,Grecia,1991, 
tipărită cu binecuvântarea I.P.S.Damiel,Mitropolitul 
Moldovei şi Bucovinei, p.36 
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să stea toată noaptea să se roage în faţa bisericii pentru 
vindecarea bolilor, în special a celor de ochi. Grecii, care 
sunt foarte credincioşi, când merg la biserică să se roage, 
agaţă la icoană un lănţişor cu un medalion care 
simbolizează, partea corpului ce doresc a fi vindecată.  

Lângă mănăstire, tot în stâncă, este grota sfintei. 
Acolo se găseşte un izvor cu apă tămăduitoare. Am vrut 
să luăm şi noi, dar fiind mulţi turişti, n-am reuşit. Mai jos 
se află izvoarele Dafnei şi Afroditei. Fiind vorba de Dafne, 
nimfă din mitologia greacă îndrăgită de Apolo zeul 
armoniei, al artelor, protector al muzicii şi poeziei şi de 
Afrodita  zeiţa frumuseţii şi a dragostei născută după cum 
spune legenda din spuma mării, se crede că femeile care 
se spală cu apă de la aceste izvoare devin frumoase, iar 
de uzi ochii unui bărbat, acela nu va avea ochi decât 
pentru tine. Dafne este prezentă şi în legenda dafinului 
care îl înfăţişează pe zeul Apolo, după cum aminteam 
mai înainte, îndrăgotit de ea, el fiind prins în multe 
peripeţii erotice cu nimfe şi cu muritoare, datorită staturii 
lui impunătoare. Dafne însă nu  a răspuns iubirii lui şi ca 
să scape de el, l-a rugat pe tatăl ei s-o preschimbe. Ea a 
fost preschimbată într-un arbore numit dafin. Cocoţat pe 
creasta unui munte stâncos, castelul medieval al lui Oris 
îşi arunca umbra asupra acestui loc idilic. În altă variantă, 
mama ei Geea (Pământul) ar fi transformat-o în laur. În 
prima carte a „Metamorfozelor”, Ovidiu redă acest mit. 

─ Să ne-ncadrăm şi noi în tradiţii!am îndemnat-o pe 
Janeta, îndreptându-nre spre apa limpede. Ea mai 
sprintenă a coborât mai repede la izvoare şi s-a spălat, 
eu mai lentă la anii mei, m-am aşezat pe una din trepte, 
incomod ca să mă spăl pe faţă. 

─ Ha ha! Ha!mamă, trebuia să te aşezi jos ca să te 
speli? Nu puteai să te apleci?îmi spune fiică-mea.  

─ Mai doresc să fiu frumoasă acum când mi-a trecut 
făina prin traistă?;doar am făcut-o pentru sănătate. 
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─ Te-ai comportat ca la trecerea pe sub puntea 
vaporului când al fost la Skiathos. 

─ Cu cât pământul este mai aproape, cu atât sunt mai 
sigură.  

Continuându-se prezentarea vieţii  Sfintei 
Parascheva, ni s-a spus că după o  viaţî în rugăciune, 
post şi sărăcie materială a murit la vârsta de 27 ani şi a 
fost îngropată ca o străină fără ca nimeni să ştie cine era. 
Murind un corăbier, trupul său a fost aruncat în mare. 
Fiind scos la mal de valuri, un sihastru care trecea pe-
acolo l-a văzut şi –a cerut unor creştini să-l îngroape. 
Săpând groapa, au aflat trupul Sfintei Parascheva 
neputred şi plin de mireasmă. Alături au îngropat trupul 
rău mirositor al corbierului. Unul dintre gropari a visat un 
înger care l-a certat că a nesocotit trupul Sfintei 
Parascheva, spunându-i să-l ia de-acolo. Aceeaşi 
vedenie ar fi avut-o şi o femeie, Eftimia. Oamenii aflând 
acestea, cu lumini, cu tămâie şi cu mare cinste au luat-o 
şi au îngropat-o la biserica „Sfinţilor Apostoli” din Epivat. 

Fiindcă trebuia să ne continuăm drumul, din nou am 
trecut pe puntea pe care veniserăm şi despre care se 
spunea că dacă nu eşti fidel soţului sau soţiei cu care 
mergi ţinându-te de mână, iubitului sau iubitei, prietenului 
sau prietenei, atunci puntea se clatină. Două fete înaintea 
noastră săreau să vadă cum se clatină. 

─ Voi chiar vreţi să se clatine puntea?le-am mângâiat 
pe spate. 

─ Da! Da! Să vedem cum se clatină, săreau şi râdeau 
în naivitatea lor. 

Atunci am simţit şi eu o uşoară legănare. Li se 
împlinise dorinţa. Continuând drumul, am continuat cu 
Janeta şi discuţiile în legătură cu Sfânta Parascheva. 

─ Auzim de Sfânta Parascheva în Grecia, am văzut şi 
mănăstirea care-i poartă numele, dar moaştele ei sunt la 
noi, la Iaşi, sunt provocată de fiică-mea la discuţie. 
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─ Am citit despre strămutarea moaştelor ei dintr-un 
loc în altul şi cum au ajuns la Iaşi. De la biserica din 
Epivat au fost strămutate la Târnovo, în regiunea 
Vidinului care era stăpânită atunci de Mircea cel Bătrân. 
Târnovo era capitala ţaratului româno-bulgar şi prin 
sprijinul ţarului Ioan Asan al-II-lea, moaştele Prea 
Cuvioasei au fost strămutate. De la Târnovo au fost 
strămutate la Belgrad, apoi la Constantinopol. 

─ Cum au ajuns la noi?este curioasă fiică-mea. 
─ Prin stăruinţa domnitorului Vasile Lupu care a 

domnit aproape douăzeci de ani. A trăit mult timp la 
Constantinopol unde s-a format şi a încheiat prietenii cu 
diferite personalităţi bisericeşti din acea vreme. El a 
ctitorit frumoasa biserică „Sfinţii Trei Ierarhi” din Iaşi. Prin 
perioada secolelor XIV-XVII bisericile ortodoxe din Orient 
erau în mari greutăţi datoriră condiţiilor impuse de 
islamism. 

Vasile Lupu a plătit datoriile Patriarhiei din Ierusalim şi 
cele ale Patriarhiei din Constantinopol ceea ce a făcut ca 
Patriarhia să dăruiască domnitorului Moldovei moaştele 
Sfintei Parascheva, drept mulţumire. 

─ Cum de ştii cu exactitate toate aceste demersuri? 
─ Cu câteva zile înaintea plecării noastre în Grecia 

mi-a căzut în mână cartea „Sfânta Cuvioasă Parascheva” 
tipărită în anul 1991 la Editura „Orthodoxos Kipseli” din 
Tesalonic pe care am citit-o cu atenţie, mai ales că 
veneam aici. Cartea este un dar al creştinilor ortodocşi 
din Grecia pentru creştinii ortodocşi din România. 

─ Dacă aceste moaşte sunt în permaneţă la Iaşi, de 
ce credincioşii vin din toate părţile să se închine doar în 
14 octombrie în fiecare an, când este atâta aglomeraţie, 
stau la rând, uneori este frig? Ar putea veni oricând şi le-
ar fi mai uşor. 

─ Asta m-am întrebat şi eu. Probabil că de ziua Prea 
Cuvioasei, consideră că este mai nimerit; apoi acest 
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plerinaj le întăreşte credinţa. Orice efort, orice mic 
sacrificiu poate că este răsplătit. 

Intrând în Tesalia ni se spune că această vastă 
câmpie este cea mai mare din Grecia, bogat cultivată şi 
încadrată de munţii Pind, Othiris, Pelion, Ossa, Olimp şi 
Agrafa. Ea este străbătută de râul Pinios. În Tesalia au 
fost descoperite aşezări preistorice care erau locuite de 
eolieni, minyeni, beotieni, ahei, eleni, etc. În epoca 
clasică, Tesalia a rămas în afara alianţei cu alte state 
greceşti, aşa că cea mai mare parte a aşezărilor 
tesaliene s-au îmbogăţit vânzând produse agricole atât 
atenienilor cât şi spartanilor. În perioada bizantină, 
Tesalia a cunoscut multe invazii barbare şi a fost sub 
multe stăpâniri. A fost ocupată şi devastată de catalani, 
apoi de albanezi. În secolul al XIV lea, a devenit o 
provincie sârbă, iar mai târziu a fost cucerită de turci de 
sub a căror stăpânirea a fost eliberată abia în anul 1881. 

Depalsându-ne pe autostrada Salonic-Atena am ajuns 
în oraşul Larisa, capitala regiunii Tesalia, al patrulea ca 
mărime după Atena, Salonic şi Patra. Numele oraşului 
provine de la nimfa Larisa fiica regelui Pelsag, fiind mama 
marelui Thesol. Patronul spiritual al oraşului este Sfântul 
Ahilion. Am aflat unele lucruri în legătură cu 
particularitatea acestui oraş. În timpul iernii, temperaturile 
sunt foarte scăzute, sub 20° C, iar în timpul verii sunt 
foarte ridicate, 40° C. Pentru a atenua efectele caniculei, 
primăria a construit numeroase fântâni arteziene. În 
timpul dominaţiei otomane, bisericile nou construite au 
fost obligate să nu depăşească înălţimea moscheelor. 

Doctorul Hipocrat, părintele medicinii a venit aici din 
insula Kos şi a rămas pe aceste meleaguri până la 
moarte. Universitatea de medicină din Larisa îi poartă 
numele. La trei kilometri de Larisa se află statuia lui 
Hipocrat pe locul unde a fost înmormântat. 
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─ Ce n-aş da să am posibilitatea să-i văd statuia, se 
uita fiică-mea pe fereastra autocarului ca şi când o căuta 
cu privirile. 

─ Voi, cei care aţi depus jurământul lui Hipocrat la 
terminarea facultăţii, sigur vă încearcă asemenea dorinţă. 
Poate mai vii în Grecia şi vei sta mai mult ca să-ţi permiţi 
aşa ceva. 

─ Ştii că şi prietena mea şi colega de bancă din liceu 
este doctoriţă aici în Larisa. 

─ Aţi cam rupt legătura. 
─ Am căutat-o şi acum la telefon, dar fără rezultat. 
Se observa şi mitropolia oraşului Larisa, în faţa căreia 

se afla statuia ce reprezintă simbolul oraşului, calul. În 
antichitate, zona Larisei era vestită pentru cei mai frumoşi 
şi puternici cai din Grecia. 

Ne-am continuat drumul. Ajunsesem într-o regiune 
unde bogăţia vegetaţiei tesaliene de care ne vorbise 
ghida dispăruse. Munţii erau stâncoşi, fără vegetaţie, arizi 
dându-ţi impresia că te afli într-un spaţiu extraterestru. 

─ Parcă am fi pe Selena, mi-am zis gândindu-mă la 
neregularităţile ce le zărim pe corpul ceresc. 

─ Ce-ai zis?m-a întrebat Janeta. 
─ Nu te consideri pe Lună înconjurată de munţii 

aceştia stâncoşi şi goi? 
─ Sau pe undeva prin vestul sălbatic străbătut de cai. 
─ Cândva şi-or fi tropotit copitele pe aici. 
Am mers mult străbătând câmpia Tesaliei până când 

la orizont se arătau stâncile impresionante ale Meteorei. 
Nu pot descrie starea mea sufletească de atunci. Era un 
amestec de admiraţie, de curiozitate şi de ce să nu 
recunosc şi de teamă, mai ales că auzisem că unii turişti 
nu merseseră până la capăt. 

─ Ne urcăm până la mănăstirea aceea?mă întreba 
Janeta arătându-mi unul din locaşurile sfinte ce se zărea 
pe una dintre uriaşele stânci. 
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─ Sigur că doar trebuie să le vizităm. 
─ Vezi cât de sus este şi ce prăpastie mare o 

înconjoară? Cum ajungem acolo? 
─ Sper că vom merge cu autocarul până mai aproape. 
─ Şi de-acolo? 
─ Vom vedea. Nu mă mai speria şi tu. Uite, încă o 

mănăstire se zăreşte în partea cealaltă. 
Era o privelişte nemaiîntâlnită. Pe coloşi de stânci se 

ridicau mănăstire după mănăstire ca şi când se 
pregăteau de zbor. Nu degeaba numele de Meteora vine 
de la verbul „meteorizo”- a suspenda în aer. 

Iată cum este înfăţişat în broşura turistică „Meteora”, 
tradusă în româneşte: „acest loc grandios”, „Vizitatorl 
privind de departe acest măreţ ţinut impunător şi sălbatic 
iarna, când vântul şueră prin haosul uriaşelor stânci dar 
paşnic şi cucernic în zilele însorite, plin de parfumul 
florilor de munte şi vegetaţia virgină care încadrează 
rupturile stâncilor, simte nulitatea fiinţei omeneşti în raport 
cu infintul şi devine pelerin. Se simte aproape de 
Creatorul săi iar natura în jurul lui se întinde liniştită, plină 
de singurătate, întreruptă doar de z borul iute al păsărilor 
şi ecoul toacei vreunei mănăstiri”¹ 

Cât aş fi dat să aud acel ecou în sălbăticia stâncilor!! 
N-a fost posibil, pentru că n-am prins momentul când 
toaca bate şi foarte puţin am mers pe jos, parcurgând 
drumul cu autocarul. Această cetate mănăstirească este 
unică în lume, datorită peisajului pietros, impunător în 
care este construită. Arheologii autohtoni şi străini susţin 
că acest complex de stânci de la Meteora provine dintr-o 
veche deltă a unui râu care se vîrsa în adânca parte a 
mării care de mii de ani acoperea tot câmpul tesalian. 

Acolo unde încep primele ridicături ale şirului muntos 
Pindu, sub uriaşele stânci ale Meteorei, se întinde oraşul  

¹„Meteora”, Ediţie Ghe.Tzoras-Kalambaka, traducere 
în limba română de Olga Felea Arvantinou, p. 6 
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Kalambaca. A fost distrus de cuceritorii romani pe când 
se numea Eghinion. Supravieţuitorii l-au reconstituit şi a 
dăinuit încă mulţi ani, până prin secolul al-XI-lea cînd se 
numea Staghi. 

 Fiind ocupat de turci, aceştia i-au dat denumirea de 
Kalambak. 

„Ultimul colţ al vieţii lumeşti” din această regiune este 
satul Kastraki. Sat mic protejat de stâncile uriaşe are un 
pitoresc fermecător. Primii locuitori ai săi erau din Epir care 
au părăsit zonele în care locuiau din cauza lui Ali-Paşa de 
origine turco-albaneză. Numele satului vine de la un 
castel, sau o cetate bizantină din care s-au salvat câteva 
ruine. Dacă înainte satul avea imaginea agrară a satelor 
greceşti, azi s-a transformat într-un loc de recreere cu 
restaurante, pensiuni pentru turişti care vin să vadă 
Meteora. 

─ Ce frumos se-ntinde satul imediat lângă stânci!îl 
privea Janeta. 

─ Vezi ce interesant?! Chiar în spatele caselor se 
ridică peretele abrupt al stâncilor, adaug eu. 

─ Casele par atât de mici raportate la înălţimea lor.  
─ Şi pitite parcă s-ar cuibări în braţele acestor stânci. 
─ Am mai văzut aşezări la poalele unui deal, la 

poalele unui munte, dar aici e ceva deosebit. 
─ Ele sunt înfrumuseţate de verdeaţa pomilor alături 

de stâncile netede ca spălate de ploi, pământii şi dure. 
─ O îmbinare surprinzătoare dintre o privelişte 

obişnuită şi una sălbatică, nelipsită de spectaculos. 
La prima vedere a pădurii de stânci, îţi pui întrebarea 

cum vei ajunge acolo sus unde sunt mănăstirile. 
Nedumerirea scade. Lăsând în urmă satul Kastraki, se 
merge pe un drum în pantă. Drumul seamănă cu un 
şarpe uriaş ce se târăşte printre râpe, se caţără sus pe 
dealurile cultivate, puţine la număr, se învârte ca-ntr-un 
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dans în jurul stâncilor prăpăstioase galben-verzui şi 
ajunge până în vârf. Urcând pe serpentine, uitându-ne 
când spre înălţimea mănăstirilor care apăreau după 
cotituri una câte una, când spre abisul prăpăstiilor 
ameninţătoare, am ajuns la mănăstirea Sfântul Ştefan, 
prima pe care am întâlnit-o în stânga drumului nostru. Am 
coborât ca să dăm piept în piept cu priveliştea care 
demonstra măreţia naturii, imensitatea spaţiului terestru 
cu prăpăstiile adânci şi cu stâncile înalte, că te cuprindea 
teama admirându-le. 

─ Cât de mici suntem în faţa naturii!exclamă fiică-
mea. 

─ Şi cât de neputincioşi! 
─ Dar omul nu şi-a neglijat inventivitatea, uite, ce 

grădină frumoasă au realizat călugării pe acest colţişor de 
stâncă. 

Chiar la intrarea în mănăstire, pe un spaţiu foarte 
îngust, între zidul mănăstirii şi prăpastia adâncă era o 
grădină de toată frumuseţea. Nu era mare că nu permitea 
spaţiul, dar era minunată. Am zăbovit pe podeţul din faţa 
ei gândindu-ne cum a fost realizată. 

─ Nu le-a fost frică să stea pe această îngustă 
bucăţică de pământ să sădească, când jos se casacă 
prăpastia adâncă. 

─ Pe mine m-apucă ameţeala numai când mă uit, am 
zis eu. 

─ Dar mănăstirea cum au construit-o? Nu cu acelaşi 
curaj? 

─ Acest colţişor de grădină îmi aminteşte de grădinile 
suspendate ale Semiramidei din Babilon. 

─ Asta era regina mitică a Babilonului. 
─ Se zice că era fiica unui muritor şi a zeiţei siriene 

Derketo. Legenda spune că ea a construit frumoase 
palate în Babilon şi pe terasele acestora a făcut grădini 
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suspendate care în antichitate erau considerate una 
dintre cele şapte minuni ale lumii. 

─ Şi aceste mănăstiri ale Meteorei, deşi încă nu am 
văzut până acum decât pe-aceasta, cred că pentru locul 
în care sunt aşezate, pentru vechimea lor şi pentru multe 
altele pe care încă nu le cunoaştem, pot fi considerate 
printre minunele lumii. 

─ Dar sunt considerate. De-a lungul timpului s-au 
descoperit noi vestigii şi monumente, aşa că minunile 
lumii nu se reduc numai la cele şapte din antichitate. 
Poate la cele existente încă se vor mai adăuga, o 
convingeam pe fiică-mea. 

După o pauză scurtă ne-am urcat în autocar ca să  
mergem la mănăstirea Megalu Meteoru-Marele Meteor, 
numită şi Metamorfosis-Schimbarea la faţă. Această 
mănăstire este cea mai mare dintre toate. 

Siguranţa ce-o aveau călugării aşezaţi pe aceste 
culmi abrupte şi stâncoase a făcut imposibilă invazia 
cotropitorilor, a hoţilor şi răuvoitorilor. În felul acesta s-a 
putut crea în timp o mare şi bine organizată aşezare 
mănăstirească. Mănăstirile de aici s-au dezvoltat prin 
donaţiile oferite de evlavioşii domnitori şi nobili. 

Încetul cu încetul decade această sfântă aşezare şi 
azi funcţionează doar şase mănăstiri, unele ruinându-se, 
altele dispărând definitiv. 

Ca să ajungem la mănăstire, am urcat un şir de scări, 
unii spuneau că sunt 115, alţii mai muilte, nu ştiu sigur. 
Pe cât de mare mi-a fost teama că de o parte şi de alta 
erau prăpăstii, pe atât de uşor le-am urcat. 

─ Mai poţi?mă întreba fiică-mea din când în când. 
─ Mai pot. Nicio problemă. 
─ Poţi să mai stai puţin. 
─ Nu este cazul. 
─ Încă un pic şi am ajuns sus, mă stimula ea. 
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După câteva scări, am intrat într-un mic tunel care 
traversa muntele, după care am urcat până la intrarea în 
mănăstire. 

─ Dacă erau scările de frânghie, cele dinainte, ai fi 
avut curajul să urci pe ele? 

─ Nu, sub nicio formă! Tu ai fi urcat? 
─ Nici poveste. 
─ Dar bieţii călugări care trebuiau, poate zilnic, să 

urce şi să coboare, cum s-or fi simţind? 
─ Am auzit că pe cei care nu aveau curajul să urce pe 

scările de funie, îi trăgea în sus cu plasa. Cel care se afla 
în plasă trăia emoţii cumplite când plasa se învârtea de 
jur-împrejur în aer, în timp de funia trasă de troliu scârţia 
ameninţând din clipă în clipă să-l trimită în abis. 

─ Îmi închipui prin ce treceau bieţii călugări. 
─ Simţeau acea transpiraţie rece dinaintea morţii. 
─ Am văzut parcă agăţate pe stâncă asemenea plase. 
─ Nu se mai folosesc decât pentru transportul 

proviziilor şi a altor lucruri care sunt necesare pentru 
mănăstire. 

La intrarea în mănăstire ne-am îndreptat spre grota 
ctitorului ei Athanosios şi am lăsat câţiva euro, după 
obicei, pentru împlinirea unei dorinţe. Se spune că acest 
ctitor al primei mănăstiri de la Meteora ar fi lăsat cu limbă 
de moarte ca cei care reuşesc să ajungă în grotă să-şi 
lase câte un obiect ca dovadă a trecerii lor prin acel loc. 
La intrarea în mănăstirea ne-am întâlnit cu un călugăr 
care ştia româneşte şi care ne-a întrebat: 

─ Aţi venit la mănăstire? 
─ Da!am răspuns. Vrem s-o vedem şi noi. 
─ Intraţi, că este foarte frumos! 
─ Cu acest îndemn am intrat în pronaos, apoi în naos. 

Ghidul care ne aştepta, altul decât cel cu care venisem, 
ne-a dat o mulţime de explicaţii. Biserica est făcută după 
modelul celor de la Muntele Sfânt Athos, în formă de 
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cruce. La început a fost mai mică. Numărul călugărilor 
crescând, mănăstirea s-a extins la dimensiunea de azi. 
Înălţimea bisericii, privită din interior, m-a uluit. Ni s-a 
vorbit despre picturile existente, despre fresce, despre 
culorile folosite care datează de la întemeiere. Am văzut 
picturi murale ca Sfântul Ioan Botezătorul, Hristos cu Ioan 
Botezătorul şi Maica Domnului, Botezul Domnului Hristos,  
Arhanghelul Gavril, Arhanghelul Mihail. Am văzut portalul 
din faţa altarului lucrat din lemn sculptat şi aurit. 

─ Câtă măiestrie în toată această lucrare! era 
impresionată Janeta. 

─ Ce răbdare vor fi avut sculptorii aceia! 
─ Culorile să se menţină de la întemeiere? 
─ Materiale de calitate, chiar dacă nu era civilizaţia 

zilelor noastre cu tehnica ei. 
După aceste ample explicaţii am fost libere să intrăm 

în diferite încăperi ale mănăstirii. Am intrat în bucătăria 
mănăstirii, una din clădirile cele mai vechi ale acesteia. 
Ne-a atras atenţia pirostria mare unde se aşeza cazanul 
în care călugării îşi pregăteau mâncarea. În jur erau şi 
alte vase şi polonice mari atârnate, care se foloseau la 
servitul mâncării, toate din metal. Alături de această 
încăpere, am intrat în sala de mese impunătoare prin 
lăţimea şi lungimea ei, de câteva zeci de metri. De o 
parte şi de alta erau mese de lemn la care mâncau 
călugării. Ne-am oprit mai mult să cercetăm masa cea 
originală care exista de când s-a înfiinţat mănăstirea. 
Lemnul ei se vedea că este de secole, dar totuşi 
rezistent. Pe unele locuri, din cauza vremii care a trecut 
peste ea, se vedeau nişte adâncituri. Ce ne-a frapat a 
fost faptul că pe ea existau întinse farfurii şi farfurioare 
din metal înnegrit de vreme, lângă care erau aşezate 
tacâmuri (linguri, furculiţe, cuţite) tot atât de vechi, căni 
din metal din acel timp, până şi şerveţele dintr-o pânză de 
in, cred, stăteau împachetate lângă farfurii, toate acestea 



 78 

parcă aşteptau călugării la masă. La acea masă nu 
mâncau călugării de azi, ea fiind piesa de muzeu a 
mănăstirii. Janeta, pierdută cu gândul în vremurile de 
mult apuse, voia să se aşeze la masă. 

─ Oare cum vor fi stat ei aici? 
─ Nu te aşeza că nu este voie, am oprit-o eu. 
N-a răbdat să  nu pună mâna pe farfurii şi pe 

tacâmuri. 
─ Din ce metal or fi de-au rezistat atât? 
─ Nu ştiu, însă metalele rezistă. 
─  Atunci or fi strălucit nu ca acum întunecate. 
Molipsindu-mă, am pipăit şi eu un şerveţel. Am simţit 

pânza aspră din care era făcut şi părea prăfuit, nu atât de 
praful ca atare, ci de vreme. 

În faţă era o masă rotundă la care mânca stareţul. 
Pentru că această sală este mare, tavanul se sprijină pe 
şase coloane. Între ele se află, după cum am amintit, 
patru mese de o parte, patru mese de altă parte. La o 
masă intră douăzeci de persoane; deci acolo puteau să 
mănânce cam 160 de călugări. 

Pe pereţi erau pictaţi călugări cu ocupaţiile lor: unul 
citea texte religioase, altul se ruga, altul medita, altul 
bătea toaca sau trăgea clopotul, ori sculpta în lemn, etc. 

Cu greu a ieşit Janeta din transpunerea ei în timpuri 
străvechi, ca să mergem la camera butoaielor. Acolo am 
văzut butoaie de diferite mărimi în care se păstra vinul. 
Aveau şi un butoi mare, cisternă pentru apă. 

─ Oare câţi litri are un asemnea butoi? 
─ Dumnezeu ştie! Câţeva mii de litri, îmi dădeam eu 

cu părerea. 
─ Atâta apă? 
─ Atât. 
─ Cum nu? Pentru întreaga mănăstire nu este multă. 
─ Pe aici izvoare n-or fi? 
─ Cum să fie în vârful stâncii. 
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Am văzut şi nişte putineie vechi, nefolosite. Probabil 
cândva vor fi având capre şi în aceste vase de lemn 
băteau laptele ca să se aleagă untul. De asemnea erau 
nişte coşuri împletite, tot vechi, care vor fi folosit la căratul 
anumitor alimente. 

Ne-am îndreptat spre camera craniilor. N-am putut 
privi decât printre zăbrelele uşii de la intrare. Nu-i plăcut 
să vezi aşa ceva, dar interesant. Craniile îngrămădite 
unele peste altele, prăfuite de vreme şi ele, erau mărturia 
unui trecut îndepărtat al vieţii ascete a atâtor călugări. 

─ De ce sunt păstrate oare? 
─ Nu ştiu. Ar fi trebuit să întrebăm ghidul de la 

mănăstire, dar nu mai este cu noi. 
După această privelişte sinistră, dar foarte 

înduioşătoare, am aruncat o ultimă privire spre interior şi 
am ieşit în mica grădină a mănăstirii. 

Ne-am aşezat pe o bancă din puţinele care se aflau 
ca să ne bucurăm în linişte de vraja acelui loc monahal. 
Şi ne-am bucurat din plin. Trandafirii atât de frumoşi şi 
proaspeţi, nu ca cei care îi văzusem până acum în 
staţiunea noastră sau prin Platamonas, ne încântau cu 
parfumul lor şi cu culorile vii.Acelaşi farmec aveau şi florile 
mai mărunte, nu atât de maiestoase dar tot atât de 
atrăgătoare. Jos, în vale, se vedeau casele aşezării de la 
poalele stâncii pe care era suspendată mănăstirea şi noi 
împreună cu ea.Le priveam ca dintr-un avion părându-ni-se 
ca nişte jucării împrăştiate, de diferite culori în care 
predomina albul pereţilor şi roşul acoperişurilor. Călugării 
nu s-au ivit. Erau la rugăciune, la alte ocupaţii?! Nu ştiu. 
Chiar dacă turiştii se foiau de colo până colo, liniştea a 
pătruns în sufletele noastre. Aerul curat şi proaspăt ne 
înviora. Ne-am simţit atât de bine pe acea băncuţă, în 
acea minunată grădină din vârful stâncii, încât nu ne mai 
venea să plecăm, în special Janetei. 

─ Aş sta aici atât de mult!.. 
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─ Nu ai cum, că nu ne lasă programul. Hai să 
mergem, că au plecat toţi turiştii cu care am venit. 

─ Ah!oh!ah!s-a ridicat cu greu şi am ieşit din incinta 
mănăstirii coborând pe scările pe care venisem, cu atâta 
pace în suflet ce ne stimula la admirarea panoramei care 
se afla în faţa noastră: 

Stâncile apropiate cu prăpăstiile lor, şirurile de munţi 
mai îndepărtate, drumul şerpuind până la autocarele care 
de sus păreau atât de mici ca şi turiştii ce se îndreptau 
spre ele, toate sub albastrul cerului acelei zile senine, 
pătat doar de vreun nor ce mângâia în trecrea lui vârful 
vreunei stânci din pădurea de piatră atât de impunătoare. 

─ E mai frumos la coborâre, i-am spus Janetei. 
─ Că nu facem atâta efort. 
─ Şi putem privi în voie tot ce ne-nconjoară. 
─ Ne-a dispărut şi teama de ameţeală. 
─ Fiindcă ne obişnuim cu peisajul. 
─ Uite, mamă! Câtă sălbăticie în aceste locuri şi 

totodată câtă frumuseţe! Nu? 
─ Ca-n pădurile virgine, deşi acolo este altă formă de 

relief şi altă climă. 
Până la autocar am mai mers o bucată de drum pe 

jos, aşa că am continuat să privim şi să admirăm în 
acelaşi timp, locurile acelea deosebite. 

Coborând cu autocarul am zărit mănăstirea Russanu 
pe o stâncă înaltă şi abruptă. Se crede că numele îi vine 
de la primul locuitor, pe nume Russanu, deoarece era 
originar din satul Rosana. Se spune că ar fi fost clădită 
prin anul 1288 de către călugării Nicodim şi Benedict. O 
bătrână Eusebia din satul Kastraki se îngrijeşte de acestă 
mănăstire pe care a renovat-o şi în care astăzi 
funcţionează mănăstirea de călugăriţe. 

Pare atât de aproape de cer, încât se consemnează 
în broşura turistică „Meteora”; „Aici comunicarea cu 
Dumnezeu este absolută, plină de rugăciuni, psalmi şi 
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miros de tămâie ce îmbălsămează toată această aşezare 
monahală... Aici toaca, ciripitul păsărilor şi vântul e şuieră 
printre uriaşele blocuri de piatră ne poartă pe aripile lui 
departe de cele lumeşti, într-o lume cu mult mai spirituală 
plină de simţăminte profunde, de idealuri”¹ 

Tot din autocar am văzut şi mănăstirea Varlaam. Ne-am 
oprit şi la atelierul de icoane de tot felul, mici şi mari cu 
diferiţi sfinţi, pictaţi pe lemn sau încrustaţi pe metal. Erau 
icoane pictate manual cu foiţe de aur, cât şi icoane 
realizate prin procedee manuale, litografii. Ni s-a explicat 
modul de realizare al icoanelor, procedeele, culorile 
folosite. Pe lângă suveniruri şi obiecte de cult şi 
religioase, se găseau cărţi despre Grecia, casete cu 
muzică tradiţională grecească. Ce ne-a surprins a fost 
prezenţa hainelor de blană care se vindeau pe o 
asemenea căldură şi într-un astfel de atelier. Am 
cumpărat şi noi câte ceva. 

─ Să cumpărăm iconiţe, m-a dus fiică-mea să văd. 
─ Eu iau câteva din acestea despre care ne vorbi fata 

explicându-ne cum se realizează. 
─ Şi eu cumpăr. 
Aceste iconiţe sunt pictate pe lemn şi reprezintă pe 

Maica Domnului cu Iisus nu copil, ci fiind mare, cu 
coroană pe cap, iar Maica Domnului ţine în mână un fir 
de trandafir şi un spic de grâu. Coroana de pe capul 
Domnului Iisus reprezintă puterea dumnezeiască, spicul 
de grâu, pâinea şi bunătatea iar firul de trandafir 
puritatea. 

─ Luăm şi iconiţe de argint? 
─ Luăm, a fost de acord Janeta. 
Au fost puţin mai scumpe dar erau foarte frumoase. 

Am cumpărat şi broşura tuirstică „Meteora”, tradusă în 
mai multe limbi, printre care şi limba română. 

─ O blană nu-ţi cumperi, mamă?m-a întrebat,  
¹ „Meteora” – broşură turistică, p. 38- 39 
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zâmbind Janeta. 
─ Nici n-am bani şi nici chef s-o car până în 

România. 
─ Gazdele au fost foarte amabile. La intrare în 

atelier ne-au servit rahat, un rahat foarte fin, gustos şi 
aromat, tăvălit prin zahăr pudră. La plecare ne-au dat 
bilete de tombolă pe care le-am folosit în autocar, în drum 
spre casă. Ne-au făcut şi reduceri de preţuri la produsele 
cumpărate. Cu suvenirurile cumpărate am coborât cu 
autocarul spre pitorescul sat Kastraki. Am văzut pe 
partea stângă o stâncă având o formă curioasă. Era 
înaltă, nu la fel ca cele din jur şi subţire părând ca un 
deget printre celelalte. Ni s-a spus că se numeşte 
Degetul lui Iisus. Tot pe partea stângă se afla schitul 
Sfântului Georgios Mandillas („mandilas” în limba greacă 
înseamnă „eşarfă”). Legenda spune că femeile din 
Kastraki implora divinitatea şi ajutorul Sfântului Mandillas 
şi în semn de jertfă şi recunoştinţă aduc eşarfe viu 
colorate pe care le ridică cu ajutorul scripeţilor până la 
grotă, loc în care sunt înălţate de o singură persoană 
care are grijă de acest schit. Schitul este ascuns în acea 
grotă din stâncă. Tot în legătură cu acest schit ni s-a mai 
spus că în fiecare an, pe 23 aprilie, în ziua de Sfântul 
Gheorghe, tinerii din zonă urcă la schit cu eşarfe viu 
colorate primite de la iubitele lor. Pentru faptul că schitul 
se află la o înălţime apreciabilă, vântul ce bate cu putere, 
dezleagă multe eşarfe legate, legenda spunând că 
acelea ce vor rezista intemperiilor vor aduce noroc şi 
multă dragoste perechilor de îndrăgostiţi. Am văzut şi noi 
eşarfe zdrenţuite fluturând pe stâncă. 

─ Ai crede că acolo se sărbătoreşte ceva şi pentru 
acest motiv locul este împodobit astfel, gândeşte Janeta. 
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─ De fapt se sărbătoreşte; omagiu înălţat Sfântului 
Mandillas, omagiu înălţat iubirii. 

Am aflat că an de an escaladează stânca tinerii 
îndrăgostiţi şi curajoşi ca să agaţe eşarfele  şi cu toate că 
această escaladare este foarte periculoasă, în niciun an 
n-a fost vreun accident. 
      ─Trebuie să aibă mult curaj tinerii care urcă. 

─ Uite!cât de abruptă este stânca! 
─ Cu efortul lor dat de dragostea pentru fiinţa iubită, 

cu tinereţea care le dă forţă, reuşesc. 
─ Aşa este şi în viaţă. Cei cu elan, cei puternici 

reuşesc. Cei fricoşi, cei slabi pierd în lupta spre mai bine. 
Ieşisem din serpentinele Mteorei. Şoferul nostru 

Spiros care de fiecare dată ne ducea în excursii era mai 
relaxat. 

Şi de data aceasta pentru înveselirea atmosferei s-au 
tras bilete la tombolă pe care le primisem la atelierul de 
icoane bizantine „Zindros”. Au ieşit trei câştigători printre 
care o fetişcană. M-am bucurat pentru ea, pentru că 
fusese tot timpul retrasă, izolată, neputîndu-se integra în 
grupul nostru. Nici nu i-a venit să creadă că a câştigat. 
De fapt, nici n-a dat importanţă tombolei, până când 
strigânu-i-se numele de mai multe ori s-a trezit din 
moleşeală, s-a ridicat şi s-a dus să-şi ia cadoul. Era 
foarte bucuroasă. Această stare i se citea în priviri. 
Primise o şepcuţă albă, de vară, şi un tricou. 

─ Pune-o pe cap, norocoaso!îi spuneam noi. 
A aşezat-o pe cap şi n-a mai dat-o jos fiindcă se 

simţea bine cu ea. După terminarea tombolei, fiindcă ne 
apropiam de Nei Pori, am căutat să-l înveselim pe Spiros, 
şoferul nostru, un om în vârstă, cu experienţă care ne-a 
purtat prin excursiile noastre pe drumuri mai bune şi mai 
rele fără să avem probleme. I-am cântat în toate limbile 
turiştilor din autocar şi bineînţeles n-am omis să-i cântăm 
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„Mulţi ani trăiască!”. S-a bucurat şi el împreună cu noi 
până când am ajuns la destinaţie, unde am coborât. 

Janeta a dorit să facem o fotografie împreună cu 
ghida, domnişoara Evantia. 

─ Hai, să facem o poză împreună, am invitat-o noi. 
─ Hai!a fost de acord aşezându-se între mine şi 

Janeta, aparatul dându-i-l celeialate fete, ghidul turiştilor 
care vorbeau limba maghiară, să ne fotografieze. 

─ Am făcut o fotografie instantanee, aşa cum am 
coborât din autocar, am remarcat eu. 

─ Fără să ne mai dichism, completa Janeta 
aranjându-şi părul abia acum, după ce ne 
fotografiaserăm. 

─ Instantaneele sunt cele mai interesante, a spus 
Evantia. Să-mi trimite-ţi şi mie una! 

─ Are dreptate. Doar ştii că noi de câte ori ne rezervăm 
timp să ne uităm pe poze, cel mai mult zăbovim când este 
vorba de cele instantanee, îşi amintea fiică-mea. 

─ Vă aduceţi minte de cum eraţi îmbrăcate pe-acasă, 
cu o şosetă sus, cu una jos, sau cu părul ciufulit. 

─ Ori plângând sau râzând prosteşte. 
─ Dacă v-aţi fi fotografiat mereu aranjate, dicihisite n-

aţi fi avut parte de asemnea amintiri frumoase care vă 
arată cum aţi fost voi de fapt. 

─ Aşa-i! Sper să iasă bine fotografia ca să-i trimitem şi 
Evantiei una. 

Nu ajunsesem prea târziu acasă, mai devreme decât 
ne întorsesem de la Skiathos, dar totuşi eram obosite, 
însă mulţumite că străbătusem câmpia tesaliană, cea mai 
mare a Greciei şi vizitasem „cetatea mănăstirească” de la 
Meteora. 

─ Dacă mai aveam timp am fi mers şi la Atena, 
spunea cu oarecare regret Janeta. 

─ Gata! Poimâine ne „îmbarcăm” spre casă. 
─ Câte am fi văzut la Atena?! 
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─ Era şi obositor. Am auzit că pleci din Nei Pori pe la 
miezul nopţii ca să te întorci a doua zi seara. 

─ Dar se merita. 
─ Se merita dacă stăteam mai mult, dar aşa nici n-ai 

venit bine din excursie şi trebuie să pleci în România 
străbătând o distanţă, ai văzut cât de mare. 

Cu regrete, fără regrete am acceptat situaţia, am cinat 
şi ne-am culcat după o porţie de aer respirat în tihnă pe 
balcon. 
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Scurta şedere în acest colţ de lume lua sfârşit 
 

 A doua zi ne-am trezit de dimineaţă ca să folosim tot 
timpul pentru plajă, ceea ce cam neglijasem. Am stat 
până la prânz. Ne cam prinsese soarele bine. Ne-am dus 
să mâncăm. 

─ Lasă totul pe plajă că ne întoarcem imediat. 
─ Dacă nu ne mai găsim lucrurile?eram îngrijorată eu. 
─ Nu-ţi fie frică! Aici nu se fură. 
─ Sunt turişti din toate părţile. 
─ Nu contează. 
─ Luăm numai poşeta cu actele, banii şi telefonul 

pentru că de acestea ai nevoie oriunde. 
Ajunsesem la aceeaşi convingere şi la aceeaşi 

poveste cu Vlad Ţepeş ca la Skiatos. Am lăsat restul 
lucrurilor pe plajă ca să nu le mai cărăm cu noi. După 
masă ne-am întors şi am continuat să beneficiem de 
soare, apă şi briza mării. 

─ Trebuie să ne facem bagajele că mâine plecăm, am 
atenţionat-o pe Janeta. 

─ Of! nu-mi mai spune până plecăm de pe plajă, că-
mi strici toată buna dispoziţie. 

Am mai stat un timp, apoi ne-am dus să ne cumpărăm 
mâncare pentru drum şi am început să împachetăm 
lucrurile, fiindcă a doua zi la prânz trebuia să luăm 
autocarul înspre ţară. Împachetând, am văzut că nu ne 
mai încap toate lucrurile în geamantane, pentru că ne mai 
cumpărasem din Grecia ceea ce ne picase cu tronc. 

─ Ce-i de făcut?mă-ntrebam. 
─ Cumpărăm o sacoşă sau un geamantan. 
─ Să mergem la magazine. 
Iarăşi am coborât. Janeta opta pentru o sacoşă sau 

un săculeţ de pânză încăpător pe care-l zărise într-un 
magazin, dar nu mai ştia unde. Ne-am tot învârtit, ne-am 



 87 

tot sucit până a găsit magazinul respectiv, dar ne-am dat 
seama că astfel de săculeţ nu este chiar încăpător. 

─ Ce mai încoace- încolo, cumpărăm un geamantan 
şi gata, am decis, ca să terminăm cu umblatul. O fi el mai 
scump, dar este cel mai potrivit. 

l-am cumpărat şi astfel ne-am putut împacheta toate 
lucrurile, lăsând la suprafaţă cele de care aveam strictă 
nevoie. Era ultima noapte în Grceia, pe care n-am dormit-o 
liniştite, că tot ne foiam cu gândul la plecare, aşa cum se 
întâmplă de obicei. Şi când pleci undeva şi când trebuie 
să te întorci, ai aceeaşi stare de alertă pe care o aveam 
noi în acel moment. 

A doua zi dimineaţa ne-am sculat cu noaptea în cap, 
că aveam multe de făcut. Am pus ultimele lucruri în 
geamantane lăsându-ne doar hainele pe care trebuia să 
le îmbrăcăm pentru drum şi dresul de baie că nu 
concepeam să nu mai facem plajă pentru ultima dată, 
mai ales că afară se arăta o zi minunată. După toate 
acestea, Janeta mi-a spus: 

─ Acum la treabă, mamă! 
─ Da, vom face curat lună, ca să lăsăm apartamentul 

cum l-am găsit la sosire.  
Am măturat, am spălat pe jos în bucătărie, în baie, am 

golit sertarele, dulapurile de lucrurile în plus, pe care le-am 
pus în punga pentru gunoi, am aranjat paturile, am făcut 
ordine în frigider aruncând ce nu mai trebuia, am şters 
praful, am aerisit. Era curat şi ordine. 

─ Să mergem la plajă, se veselea Janeta. 
─ Nu vom sta mult, ca să nu pierdem autocarul. 
─ Mai trebuie să şi mâncăm înainte de a pleca. Unde 

vom mânca? 
─ Cred că la restaurantul din faţa vilei noastre, că ne 

este mai la îndemână. 
Ne-am dus la plajă. Tot ce făceam, făceam ca pentru 

ultima dată. 
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─ Uite Olimpul!îl admira fiică-mea ca şi când l-ar fi 
văzut prima oară. 

─ Cât de maiestuos pare! 
─ De mâine nu-l vom mai vedea. 
─ Hai, în mare să ne mai răcorim, ca să ne piară 

melancolia. 
─ Este ultima zi când ne mai putem scălda în ea. 
─ De mâine nici briza n-o vom mai simţi. 
─ Să fim mulţumite că, deşi am stat doar şapte zile, 

ne-am putut bucura de tot ce-a fost frumos în acest colţ 
de lume. 

După vreo două ore, că timpul nu ne permitea să 
stăm mai mult, ne-am ridicat părăsind plaja cu oarecare 
părere de rău şi ne-am îndreptat spre restaurantul la care 
plănuiserăm să mâncăm. 

Ne-a servit cu aceeaşi tocăniţă grecească pe care am 
mâncat-o cu poftă fiind după plajă, dar şi pentru faptul că 
era ultimul nostru prânz în acest colţ al Greciei. Ne-am 
dus la vilă, ne-am luat bagajele, am aruncat o ultimă 
privire, cu acelaşi regret, în apartamentul care ne 
găzduise şapte zile, ca să vedem dacă totul rămâne în 
ordine, am închis, am predat cheile proprietarului şi ne-am 
îndreptat spre locul unde unde ne-a luat autocarul spre 
România, pentru că la plecarea din ţară cumpărasem 
bilet dus-întors. 

În autocar, ne eliberam de toate grijile cotidiene, în 
afară de aceea de a ajunge cu bine acasă, aşa că situaţia 
era propice pentru consolidarea impresiilor noastre din 
răstimpul celor şapte zile petrecute în Grecia. 

─ Am făcut-o şi pe-asta. Cum ţi s-a părut?am stârnit-o 
la discuţie pe Janeta. 

─ A fost foarte fain. Putem zice că acum cunoaştem şi 
noi Grecia. 

─ Chiar putem să spunem? 
─ De ce nu? 
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─ Mai degrabă că am fost în Grecia, dar nu că o 
cunoaştem. Regiunea pe care am străbătut-o e doar o 
parte a ţării. 

─ Totuşi. 
─ Am văzut noi sate, cu felul de viaţă al oamenilor? 
─ Am văzut Kalambaka, Kastraki. 
─ Da! Le-am văzut ca din avion. Ştim noi cum trăiesc 

oamenii de aici, cu ce se ocupă, care sunt obiceiurile lor? 
Nu ştim nimic. 

─ Am aflat că ele constituie acum locuri de recreere, 
cu camping, restaurante, pensiuni pentru turişti. 

─ Le-am văzut cum funcţionează? Nu le-am văzut. 
Toţi locuitorii sunt ocupaţi cu asemenea îndeletniciri? 
Dacă nu, ceilalţi ce fac? 

─ Ce fac toţi din celelalte sate, răspunde fiică-mea. 
─ Păi asta-i!că nu ştim ce fac. Nu i-am văzut nici pe 

câmp lucrând, nici la recoltatul porumbului care era 
răscopt datorită căldurii de aici din sudul Peninsulei 
Balcanice, nici la secerat, nici la treierat, deşi sezonul la 
ei a trecut de mult timp, nici cu capre, nici cu alte vite. Nu 
i-am văzut nici la faţă, nici în acţiune, şi-atunci putem 
pretinde că avem o cât de mică idee despre lumea satului 
din Grecia? 

─ Eşti prea pretenţioasă. Cu relieful pe care-l au, mai 
mult muntos, cu vegetaţie săracă, nu cred că agricultura 
este prea dezvoltată. Sunt specializaţi în cultura plantelor 
citrice, a tutnului, a bumbacului, a măslinilor, cum am 
văzut şi noi pe unele suprafeţe când am trecut prin 
Tesalia, a viţei de vie. 

─ Ştiam că Grecia deţinea aproape 85% din producţia 
mondială de stafide şi ocupa locul al treilea în lume la 
producţia de ulei de măsline. 

─ Vezi? Cât lucrează grecii?este satisfăcută Janeta. 
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─ Sigur că lucreză, dar partea proastă este că noi n-am 
avut ocazia să-i vedem nici lucrând, nici stând, nici 
petrecând. 

─ N-o duc rău. Ai văzut că au case frumoase ca şi cei 
de la oraş. 

─ Ceea ce este caracteristic la casa grecească, după 
cum am observat eu, este balconul care înconjoară toată 
clădirea şi arhitectura se remarcă prin simplitate. La vila 
noastră balconul este şi-n faţă şi pe lateral. Aşa am 
observat şi la casele de la sate. 

─ Culoarea albă în care sunt văruite casele este 
potrivită în zona lor cu climă mediteraniană că reflectă 
razele solare şi totodată dă o faţă veselă locuinţelor. 

─ Şi oamenii sunt veseli. Ai văzut doamna Elena, 
grecoiacă get beget cât de drăguţă era cu noi, sau 
vânzătorii din magazine. 

─ Bine, ei erau amabili şi pentru că aşa trebuie să fie 
când vor să-şi vândă marfa. 

─ Dar grecul la care am apelat să ne arate pe unde 
vine hotelul „Zefiros”, în care locuia colega mea, cum a 
fost? N-a plecat de acasă în şlapişi a cutreierat cu noi 
prin campus? Şi n-a fost nici ospătar, nici vânzător ca să 
zici că o face pentru a-şi vinde marfa. 

─ A fost foarte cumsecade. Nici n-am spus că ei sunt 
răi. 

─ Sau grecul din Platamonas de la care am cumpărat 
suc şi cafea, care a avut încredere să ne lase pe noi, 
două necunoscute, să-l suplinim până se întoarce că nu 
ştiu ce treburi avea de făcut şi să spunem clienţilor să-l 
aştepte că vine imediat. 

─ Ai dreptate. Ei nu se tem de hoţi. Nu sunt atât de 
precauţi ca noi, trăiesc într-o altfel de mentalitate. 

─ Ştii ce-am mai observat? Ei se respectă, mamă! Îţi 
aminteşti când am fost într-o zi în Platamonas şi nu am 
putut cumpăra nimic fiindcă magazinele erau închise, iar 
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noi tunam şi fulgeram că făcusem atâta drum degeaba, 
ca să aflăm că între ora 12 şi 17 totul este închis? 

─ Am urmărit apoi în Nei Pori şi situaţia se prezenta la 
fel. Magazinele închise, pe stradă rar mai vedeai pe 
cineva, poate vreun turist, nu băştinaş. Toţi erau la masă, 
îşi sorbeau cafeaua, se odihneau. 

─ Deci când este muncă, muncă, când este odihnă, 
odihnă. De aceea am spus că se respectă. 

─ Încă ceva am mai observat. Stilul negoţului la ei 
este asemănător cu cel al orientalilor, arabilor, turcilor, 
care se face nu în incinta magazinelor, ci în faţa lor, 
afară, unde se expun mărfurile pe suporturi până pe 
trotuar, cum am văzut la televizor.  

─ Ca la un bâlci. 
─ Oare în alte oraşe tot aşa va fi ca şi în staţiuni? 
─ La Skiatos, pe strada principală n-am văzut aşa 

ceva, deşi oraşul este un punct turistic, deci tot ca un fel 
de staţiune. 
     ─ Poate că în staţiuni este şi mediul prielnic. Nefiind o 
circulaţie prea mare, turiştii se deplasează pe jos şi-
atunci mărfurile expuse până pe trotuar nu incomodează 
cu nimic, ba dimpotrivă se face o reclamă bună. 

─ Janeta!nu ţi s-a părut că vânzătorii, patronii acestor 
magazine sunt foarte deschişi cu clienţii? Stau pe 
scaune, fumează sau în faţă la o masă îşi beau cafeaua, 
ori un suc în timp ce clienţii merg şi cercetează tot 
magazinul în voie până când se hotărăsc să cumpere 
ceva. Pe patroni nu-i deranjează acest lucru. Dacă ajung 
să cumpere ceva este foarte bine, dacă nu, deşi i-a sucit 
pe vânzători să le-arate, să le-aleagă, pierzând timp, 
pentru ei, este tot atât de bine. Nu se enervează, nu fac 
caz, nu comentează. Asta mi-a plăcut foarte mult la greci. 
O atmosferă destinsă, familară în permanenţă. 

─ Foarte bine, dacă peste tot este cum am văzut noi 
în staţiunile acestea. Nu? Problema este: Când se 
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termină sezonul cam prin 15-20 octombrie şi nu mai vin 
turişti, cum va fi viaţa în Nei Pori? 

─ Ca şi-n staţiunile noastre, cred. Animaţia scade, 
serviciile publice se diminuează, e multă linişte, se fac 
pregătiri pentru sezonul următor. 

─ Tare urât le va fi oamenilor atunci. 
─ Nu atât de urât, că nu îngheaţă de frig în această 

zonă. 
─ Îmi plac melodiile lor pe care le-am ascultat cu drag 

când am mers cu autocarul în excursii. 
─ Le vom mai asculta şi-n România când ne va fi dor 

de ele. 
─ Păcat că nu am putut vedea o formaţie de dansuri 

manifestându-se pe vreo scenă, o piesă de teatru sau să 
fi ascultat un concert. 

─ Te crezi la Mamaia? 
─ Din câte am observat prin puţinele locuri din afara 

ţării, pe unde am umblat şi de la televizor, oamenii se 
comportă cam la fel, indiferent de ţară, de religie, de 
limba pe care o vorbesc, cu mici diferenţe impuse de 
condiţiile sociale, de anumite principii, de caracterul 
fiecăruia. De aceea te poţi acomoda repede cu mediul în 
care ajungi. 

─ Cum s-a-ntâmplat cu noi. Ne familiarizasem cu 
staţiunea Nei Pori, încât n-am mai fi plecat, constată 
Janeta. Nu-i aşa? 

─ Aşa-i! N-am mai fi plecat cum n-ar fi plecat poeţii 
antici din Parnas. 

─ Ce vrei să spui? 
─ Parnasul e un nume străvechi al unui munte din 

Grecia. Acolo îşi avea sediul Apolo, zeul artelor protector 
al muzicii şi al poeziei. Uneori era reprezentat ca un tânăr 
cântând la liră. Tot acolo sălăşuiau şi muzele. Prin 
urmare era locul muzelor şi al poeziei. De aceea poeţii 
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care urcau pe Parnas, sau stăteau pe Parnas, unde 
muzele îi inspirau n-ar mai fi vrut să plece. 

─ De ce chiar Parnasul era socotit ca loc al muzelor şi 
nu un alt munte? 

─ Era un munte foarte înalt şi avea privelişti deosebit 
de frumoase. Acolo era şi locul unde se întâlneau muzele 
cu zeii şi cu nimfele. 

─ Îmi vine în minte numele curentului din poezia 
franceză- parnasianismul. 

─ Acest curent, plecând de la teoria „artei pentru artă” 
era foarte exigent privind problemele de prozodie. 
Impunea formele fixe ale poeziei şi interzicea orice licenţă 
poetică. Promova valorile formale ale artei şi mai ales ale 
poeziei. Prin cultul rafinat al imaginii, acest curent a 
pregătit apariţia simbolismului! 

─ Parnasul rămâne, Olimpul rămâne, noi mergem şi 
ne tot depărtăm de locurile Greciei. 

─ Dar gândul la ele rămâne. 
Pluteam pe aripa gândului. Nu ieşisem încă din lumea 

legendelor greceşti. Erau atât de înfrăţite cu pământul 
acelei ţări încât parcă ne urmăreau şi ne însoţeau până la 
ieşirea de pe teritoriul lor. Fuseseră prezente la Skiathos, 
la Meteora şi în toate discuţiile noastre. Nu numai 
fabulosul ne încântase, ci şi frumuseţile locului în care ne 
petrecuserăm cele şapte zile. Veneam dintr-o lume în altă 
lume care nu arăta cum mi-o închipuisem cu imaginaţia 
mea mai mult sau mai puţin bogată, dar o lume mult mai 
interesantă decât în gândurile mele. 

Aterizasem într-o climă caldă care-mi deschidea 
sufletul spre a percepe tot ceea ce era frumos în jurul 
meu. Nu se putea realiza acest lucru dacă nu-mi luam ca 
aliat mersul pe jos care mi-a fost fidel tot timpul şederii 
mele. Datorită lui am cunoscut vegetaţia cu curiozităţile ei 
de aici, locurile ştiute doar din legende şi din auzite, 
oamenii despre a căror viaţă nu aflasem decât din cărţi şi 
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de prin filme, apa Mării Egee pe care am simţit-o în palme 
nu numai cu degetul pe hartă, Olimpul pe care l-am privit 
faţă-n faţă, nu doar citindu-i numele şi multe altele care 
m-au încântat şi chiar m-au fascinat răspunzându-mi la 
curiozităţile mele. 

Ar putea ca cineva să nu se sensibilizeze, ascultând o 
melodie grecească, făcând o plimbare cu vaporul pe 
Marea Egee, ajungând la cetatea mănăstirească din 
pădurea de stânci de la Meteora? Nu cred că ar exista 
om care în faţa acestor frumuseţi, unele de-a dreptul 
specatculoase, n-ar fi mai mult sau mai puţin impresionat. 

Pentru toate aspectele lui frumoase mi-a plăcut acest 
colţ de lume. Am citit undeva că Horaţiu fiind încântat de 
frumuseţile naturale ale peisajului sudic din Tarent ar fi 
afirmat în una din „ode”:”Acel locşor îmi surâde mai mult 
decât altul pe pământ”. Expresia mi se potriveşte 
întocmai, fiindcă acel colţişor al Greciei, în care m-am 
simţit minunat în scurta-mi şedere, îmi va surâde de câte 
ori îmi voi aminti de el şi spun cu mâna pe inimă că-mi voi 
aminti mereu. 
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1.Ilustară cu staţiunea Nei Pori 
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2. Platamonas. Grădina unui grec cu  
vegetaţie specifică locului 
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3. Platamonas. Flori de laur 
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4. Platamonas. Biserica 
 
 



 99 

 

 
 

  5.Platamonas. Comunicare scrisă primită în  
biserică după oficierea slujbei religioase
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6.Nei Pori. Casă grecească 
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7. Nei Pori. Pe balconul vilei în care am locuit. 
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8. Nei Pori. Faleza  
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9.Nei Pori. Imagine de pe plajă 
 
 
 
 
 



 104 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

10. Nei pori. Cafe pizza „Azzuro” 
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     11.Nei Pori. Împreună cu Evantia,  
ghida noastră, în faţa agenţiei de turism 
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     12.Skiathos. Vedere spre Biserica  

Sfântul Nicolae 
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13. Skiathos. Fortul Burtzi 
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14. Skiathos. Vedere din port 
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15. Meteora. Spre Mănăstirea Sfântul Ştefan 
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16. Meteora. La intrarea în Mănăstirea  

Sfântul Ştefan 
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17. Meteora. Vedere spre stâncile abrupte 
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18.Valea Tesaliei 
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19. Meteora. Scările ce duc la Mănăstirea 
Megalu Meteoru 
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20. Mănăstirea Megalu Meteoru. 
Intrarea în grota unde s-a adăpostit Athanasios, 

primul ctitor al mănăstirii 
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21. Mănăstirea Megalu Meteoru. 
Camera craniilor 
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22. Mănăstirea Megalu Meteoru.  
La intrarea în grădina mănăstirii 
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23. Mănăstirea Megalu Meteoru. 
Imagine din grădina mănăstirii 
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24.Icoana Maicii Domnului din atelierul  
de icoane bizantine „Zindros” 
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25. Muntele Olimp fotografiat de Eugen Slutu 
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