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FOREWORD 
 

 

This international Anthology 

about Bread had been published by the 

Writers` League Timisoara Banat 

Branch from Romania in the frame of 

the work of the Danube-Networkers and 

the ongoing international project Tastes 

of Danube.  

The Danube-Networkers is a 

civil society movement, which was initiated prior the Danube 

Festival 2008 in Ulm/Neu-Ulm. Its goal is to make it possible 

for people along the Danube to get to know each other, to work 

together as one and to promote common and peaceful Europe. In 

the meanwhile, this network includes members from 12 

countries, mainly civil society organizations from the fields of 

social work, education, culture and ecology, as well as 

universities and schools. The network received its current formal 

structure in 2014, when the international non-governmental 

association Danube-Networkers for Europe (DANET) with its 

seat in Ulm had been founded. 

Since 2008, the Danube-Networkers had carried out 

numerous projects. Because of the large success of the 

international project The Wanted Danube, in which 6000 people 
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from eight Danube countries took part and whose impressive 

results were presented at the Danube Festival 2014, the 

participating organizations of the educational network Danube-

Networkers wished to initiate a new project, this time on the 

subject Tastes of Danube: Bread, Wine and Herbs. The project 

started in January 2016 after a pilot phase and is supported by 

the Baden-Württemberg Stiftung, the Heidehof Stiftung and 

other German sponsors. As in the previous project, the method 

of the project is outreach pedagogy and it is intergenerational, 

intercultural and inclusive. Participating are social organizations, 

scientists, universities in the context of their seminars and 

schools in the context of their teaching.  

The main topic in the ongoing project is Bread. Bread 

represents here a symbol of physical and spiritual fundamental 

needs, for the community, for sharing with others and the 

responsibility for enough food for all. Bread is baked and it is 

also researched, with focus on social, cultural and religious 

customs of yesterday and today concerning bread and wine. 

Recipes are translated from their national languages into 

English, personal experiences are documented in word and 

image. Scientists present the results of their research work and 

support students in their research process. Through the common 

work, the network of regional partners has been growing.  The 

partners’ project activities and related actions are presented in 

the project website: www.tastes-of-danube.eu 

One central action is Danube Bread on Tour, where 

primal bread dough is sent from Ulm to the Danube countries 
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together with an invitation to the partners to bake Danube bread, 

has a joining character. This Anthology has a similar character. 

After the Writers` League Timisoara Banat Branch has issued 

already in Winter 2015 a very nice Romanian Anthology about 

bread, they invited the partners from all countries to write lyrics 

about personal memories and experiences, poetic texts, texts 

related to cultural traditions and religion. 32 authors responded 

to this call, there are contributions from Croatia (1), Germany 

(2), Hungary (1), Republic of Moldova (1), Romania (22), 

Serbia (1), and additional contributions from Canada (2) and 

Italy (1). The literary creations are published in the national 

language and in English, accompanied by a color photo, the 

name, city, country of the author.  

Reading in this book you will find poetry, prose, essays, 

all expressing the importance of bread in the everyday life of 

people and you can discover also the collective significance of 

bread in the cultures and religions along the Danube and beyond. 

The Danube is a symbol for the difficult rapprochement of the 

parts of Europe, which were so long separated and bears witness 

to their historical and cultural developments. Another very 

interesting book published by the Writers` League Timisoara 

related to the project, is the book by Prof. Ionel Cionchin, 

Timisoara, titled On the Danube Shore, where one chapter is 

dedicated to bread, wine and herbs. 

 We can get to know the people in the Danube Region 

much better by getting to know the factors that determine the 

various eating cultures, food and nutrition. Knowledge and 
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open-minded attitude open up new perspectives and foster 

cultural transfer in the Danube Region. Better mutual 

understanding will foster the feeling of being jointly responsible 

for our peaceful and tolerant Europe and promote the acceptance 

of diversity. For this reason, Bread in the context of the project 

Tastes of Danube and this anthology is not only seen as 

fulfillment of individuals’ needs, or an insight into cultural and 

religious traditions, it is a symbol of community and 

responsibility in social and political sense 

Once more big thanks to Doina Dragan, President of the 

Writers` League Timisoara Banat Branch and to Ana Zlibut, 

General Secretary DANET, for having taken time and giving so 

much heart in the realization of this Bread Anthology which will 

inspire many people to reflect on their personal relation to 

Bread. 

 

CARMEN STADELHOFER 

President of the international Association Danube-

Networkers for Europe (DANET) 
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CUVÂNT ÎNAINTE 
 

 

Această Antologie internațională despre Pâine  a fost 

publicată de Liga Scriitorilor Filiala Timișoara Banat din 

România, în cadrul activităților Danube-Networkers și a 

proiectului internațional în curs de desfășurare “Gusturile 

Dunării”.  

Danube-Networkers este o mișcare a societății civile care 

a apărut anterior Festivalului Dunării din 2008, în Ulm/Neu-

Ulm. Obiectivul său este de a permite populațiilor de-a lungul 

Dunării să se cunoască, să coopereze, ca și de a promova o 

Europă pașnică ce aparține tuturor. Această rețea include 

membri din 12 țări, organizații ale societății civile din domeniile 

asistenței sociale, educației, culturii și ecologiei, ca și 

universități și școli. Prezenta structură formală a rețelei a apărut 

în 2014, atunci când a fost creată asociația non-guvernamentală 

internațională Danube-Networkers for Europe (DANET) cu 

sediul în Ulm. 

Din anul 2008, Danube-Networkers a desfășurat 

numeroase proiecte. Datorită succesului extraordinar al 

proiectului internațional “The wanted Danube” (Dunărea dorită) 

la care au participat 6.000 persoane din opt țări dunărene și ale 

cărui rezultate impresionante au fost prezentate în cadrul 

Festivalului Dunării din 2014, organizațiile participante ale 
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Rețelei educaționale “Danube-Networkers” au avut în vedere 

inițierea unui nou proiect, de data aceasta referitor la subiectul 

Gusturile Dunării: Pâinea, Vinul și Mirodeniile . Acesta a 

început în ianuarie 2016, după o fază pilot și este sprijinit de 

Baden-Württemberg Stiftung, Heidehof Stiftung și alți sponsori 

germani. Similar proiectului anterior, metoda proiectului este 

pedagogia extinsă. Este intergenerațional, intercultural și 

incluziv. La proiect participă organizații sociale, cercetători 

științifici, universități în contextul seminarelor și școli în 

contextul orelor de predare organizate de acestea.  

Principalul subiect al proiectului în curs de desfășurare 

este “Pâinea”. “Pâinea”  reprezintă aici un simbol al nevoilor 

fundamentale fizice și spirituale, pentru comunitate, pentru 

partajarea cu ceilalți, ca și responsabilitatea ca toți oamenii să 

aibă alimente suficiente. Pâine este coaptă și este cercetată cu 

privire la obiceiurile sociale, culturale și religioase ale trecutului 

și prezentului referitoare la pâine și vin. Se traduc rețetele din 

limbile lor naționale în engleză, iar experiențele personale sunt 

documentate în cuvinte și imagini. Cercetătorii prezintă 

rezultatele activității lor și sprijină studenții în cadrul procesului 

lor de cercetare. Prin activitățile comune, Rețeaua de parteneri 

regionali s-a dezvoltat. Pe website-ul proiectului, www.tastes-of-

Danube.eu, sunt prezentate variate activități din cadrul 

proiectului și acțiuni ale partenerilor.  

Acțiunea noastră centrală este Turneul Pâinii în țările din 

regiunea Dunării , în cadrul căreia aluatul principal de pâine este 

trimis de la Ulm către țările dunărene, alături de o invitație 
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adresată partenerilor de a coace “pâinea dunăreană”, cu 

obiectivul realizării uniunii între acestea. Această antologie a 

Pâinii are un obiectiv similar. După ce Liga Scriitorilor 

Timișoara a publicat deja, în iarna anului 2015, o antologie 

română foarte frumoasă referitoare la pâine, această organizație 

a invitat partenerii din toate țările să scrie versuri despre 

amintirile și experiențele personale, texte poetice, texte legate de 

tradițiile culturale și religie. 32 autori au răspuns acestei 

solicitări și există contribuții din Croația (1), Germania (2), 

Republica Moldova (1), România (22), Serbia (1), Ungaria (1) și 

contribuții suplimentare, din Canada (2) și Italia (1). Creațiile 

literare sunt publicate în limba națională și engleză, însoțite de 

fotografii color, numele, localitatea și țara autorului.  

În această carte, veți găsi poezii, proză, eseuri, toate 

exprimând importanța pâinii în viața cotidiană a oamenilor, dar 

veți puteți descoperi și semnificația colectivă a pâinii în toate 

culturile și religiile de-a lungul Dunării și dincolo de acesta. 

Dunărea este un simbol al reaproprierii dificile a anumitor părți 

ale Europei care au fost despărțite o perioadă lungă de timp. Dar, 

Dunărea reprezintă, de asemenea, o dovadă a unei istorii 

îndelungate. Un alt volum foarte interesant publicat de Liga 

Scriitorilor Timișoara în legătură cu proiectul, este cartea Prof. 

Ionel Cionchin, Timișoara, “Pe al Dunării mal”, un capitol al 

acesteia fiind dedicat pâinii, vinului și plantelor. 

Ne putem apropia mai mult de popoarele din regiunea 

danubiană prin cunoașterea factorilor care ne determină cultura 

gastronomică, alimentele și nutriția. Cunoașterea și o minte 
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deschisă conduc spre noi perspective și spre un transfer cultural 

în regiunea Dunării. O înțelegere reciprocă mai bună va deschide 

porțile spre o Europă comună și va sprijini sentimentul de 

responsabilitate comună pentru acceptarea diversității într-o 

Europă pașnică și tolerantă. De aceea, Pâinea, în contextul 

proiectului “Gusturile Dunării” și al acestei Antologii, nu este 

percepută doar ca îndeplinirea nevoilor individuale, o 

perspectivă asupra tradițiilor culturale și religioase, ci și ca un 

simbol al comunității și responsabilității în sens social și politic.  

Încă o dată, sincere mulțumiri doamnelor Doina Drăgan, 

Președintele Ligii Scriitorilor Filiala Timișoara Banat, și Ana 

Zlibut, Secretar General DANET, care au acordat mult timp și au 

pus mult suflet în realizarea acestei Antologii a Pâinii ce va 

inspira foarte mulți oameni să reflecte asupra relației lor 

personale cu Pâinea. 

 

CARMEN STADELHOFER 

Președintele Asociației Internaționale “Danube -

Networkers for Europe (DANET) 
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ARGUMENT 

 

 

The Interna-

tional Anthology of 

Danubian Writers 

“Tastes of Danube” is 

part of the project 

“Tastes of Danube: 

Bread, Wine and Herbs” activities, project initiated and leaded 

by Carmen Stadelhofer, president ILEU e.V. and DANET e.V. 

This anthology is conceived by Doina Dragan, president 

and Ana Zlibut, first vice president of the Association “The 

Writers` League” Timisoara Banat Branch, coordinating 

organization for Romania. 

Following the announcement made on the project 

website, we received poems and texts written in English and 

national language. The theme of the anthology is bread, and the 

writers caught in their poems and texts the material and spiritual 

significance of bread, feelings and experiences, memories in 

connection with bread. 
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We thank  the writers from the Danube Region and other 

countries for the literary creations; and also the translators which 

had contributed at realization of this book. 

32 danubian authors were placed in alphabetical order, 

and literary creations were received from the following danubian 

countries: Croatia, Germany, Romania, Republic of Moldova, 

Serbia and Hungary; and from Canada and Italy. 

Also, the anthology contains artistic works , themed 

photos and a poem which is put on musical notes by a poet and 

compositor. 

The launching of the anthology will be on 8th  July 2016 

in Ulm, at the International Conference “Tastes of Danube: Let`s 

taste it”. 

 

Coordinators, 

DOINA DRĂGAN, ANA ZLIBU Ţ 
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ARGUMENT 

 
Antologia Internațională a Scriitorilor Danubieni 

“Gusturile Dunării” face parte din activitățile proiectului 
“Gusturile Dunării: Pâine, Vin și Mirodenii”, proiect inițiat și 
condus de Carmen Stadelhofer, președinte  ILEU e.V.și DANET 
e.V.  

Această antologie este concepută de prof. Doina Drăgan, 
președinte și prof. Ana Zlibuț, prim vice-președinte Asociaţia 
“Liga Scriitorilor” Filiala Timișoara Banat, organizație 
coordonatoare pentru România. 

În urma anunțului făcut pe website-ul proiectului, am 
primit poezii și texte în limba engleză și limba maternă. Tema 
antologiei este pâinea, iar scriitorii au surprins în poeziile și 
textele lor semnificația materială și spirituală a pâinii, sentimente  
și trăiri, amintiri și experiențe legate de pâine. 

Mulțumim tuturor scriitorilor din Regiunea Dunării și nu 
numai pentru creațiile literare trimise, dar și traducătorilor care 
au contribuit la realizarea acestei cărți. 

Cei 32 autori dunăreni au fost așezați în ordine alfabetică, 
iar creații s-au primit din urmatorele țări dunărene: Croația, 
Germania, România, Republica Moldova, Serbia și Ungaria; și 
din Canada și Italia.    

Antologia conține și lucrări ale artiștilor plastici, precum 
și poze tematice. De asemenea o poezie este pusă pe note 
muzicale de o poetă  și compozitoare. 

Lansarea antologiei va avea loc în 8 iulie 2016 în Ulm, în 
cadrul Conferinței Internaționale “Tastes of Danube: Let`s taste 
it”. 

Coordonatori 
DOINA DRĂGAN, ANA ZLIBU Ț 
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EVENING QUESTION 
English version by Diana Ana Maria Zlibuţ 

“Mother, 
why my father says 
That the wheat grain is a miracle 
Bearing in its core 
The face, the body of God?” 
 
“In its core each seed, 
Each grain, 
Is wearing sacred seal 
The secret signature 
of God. 
Therefore from the bread dough 
The pious, goodwomen,  
With prayers  
Knead and bake wafer 
For the Eucharist 
After the Confession. 
 
Holding my grandmother`s hand 
On holidays 
In the church, 
 

 

    
   
  ARMENESCU ELENA 
 
Bucureşti 
 
România 
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In the smell of bread and flowers 
Through a pure angelical song 
I thanked God!” 

 
ÎNTREBAREA DE SEARĂ 

 
- Mamă, 
de ce tata spune 
Că bobul de grâu este o minune 
Care poartă în miezul său 
Chipul, trupul lui Dumnezeu? 
 
- În miezul său fiecare sămânță, 
Fiecare bob, 
Poartă sacră semnătură... 
E  secreta iscălitură 
a lui Dumnezeu 
De aceea din aluatul de pâine 
Femeile evlavioase, bune, 
Cu rugăciune și închinare 
Frământă și coc prescură 
Pentru cuminecătură 
(adică împărtășanie) 
După spovedanie. 
 
Cu bunica de mână 
În zilele de sărbători 
În biserică,  
În miros de pâine și flori 
Prin cant curat, îngerit 
Dumnezeului i-am mulțumit!                 
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THE OLD MILL 
 
 
The little old mill by a crystal stream  
Keeps clopping gently 
Clip, clap, clip, clap 
Like a waterfall the grains glide 
While the grindstone grinds them finely  
Numerous wishes run through my mind  
Clip, clap, clip, clap 
To the table comes hot bread 
House is filled with songs and joy 
The little old mill already slumbers a bit  
When the old miller stores the bags of flour 
 

 
 
 
 

 

    
   

  BRLEK ZDENKA   
 
Zagreb 
 
Croaţia 
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STARI MLIN 

 
 
Mlinica stara na potoku bistrom  

Nježno klopara 

Klip, klap, klip, klap 
Zrna klize kao slap 

Dok ih žrvanj sitno melje 

Glavom mi prolaze razne želje 

Klip, klap, klip,klap 

Na stol stiže pogača vruća 

Pjesme i veselja puna je kuća 
Mlinica stara već pomalo drijema  

Dok mlinar stari vreće brašna sprema. 
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BRUŢIU BACICU FLORICA 
 
Timi şoara 
 
România 
 

 
A PRAYER FOR BREAD 

English version by Mioara Tunea 
 

Our daily bread 
Give it to us today 
And every day 
Because without it, 
Good Lord! 
The Romanian can’t live. 
If it is white or black 
Or even made of rye 
It is not easy to have it… 
Or to gather the wheat 
From the field… 
To put the grains into their bags 
Such as the mill could make 
White and pure flour 
Finally to get good tasty bread 
Prepared with much love 
By the young girls 
And the pretty wives 
To grow their own kids 
And warmly to spoil them 
With bread and pies 
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Prepared in advance 
So as, from young children 
To grow brave boys 
Give us good Lord, give us bread! 

 
 

RUGĂ PENTRU PÂINE 
 

“Pâinea noastră 
cea de toate zilele 
dă-ne-o nouă astăzi" 
şi în fiecare zi 
căci fără ea, Doamne, 
românul nu poate trăi. 
Fie albă, fie neagră, 
chiar şi pâine de secară, 
pâinea nu-i uşor s-o ai. 
spice din holdă s-aduni, 
boabele să pui în saci 
din ele moara să facă 
făină albă şi fină 
ca să iasă o pită bună, 
frământată cu iubire 
de tinerele fecioare 
şi de frumoasele neveste 
ca să-şi crească pruncuşorii 
şi cu drag să îi alinte 
cu pâine şi cu plăcinte 
pregătite dinainte 
pentru ca din mititei 
să crească voinici flăcăi 
Dă-ne Doamne, dă-ne pâine! 
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SONG 

 
Lirics by: Ioan Vasile Indricău 
Music by: Florica Bruţiu 
English version by. Mioara Tunea 

 
          Happy 

 
        1. The girls are cut-ting the wheat    and put   it   all     toge-ther 
 

 
            the people praise them up and say   that they are  doing a good job. 
  
 

2. The girls are washing in the river 
Their embroidered peasant blouses 
Wearing rosy flowers on their hips 
And much desire in their soul. 

3. The girls are kneading the bread 
Fully baked in the oven 
Made it nice and brown very well 
For their boyfriends’ sake.  

 
4. Good Lord make our land fertile 
For today, for tomorrow 
In order to have in Romania 
Bread good Lord, saint bread. 
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CÂNTEC 

 
Versuri: Ioan Vasile Indricău 
Muzica: Florica Bruţiu 

            
          Vesel 

 
             1. Fe -te-le  se  -  ce - ră spi-ce     şi  în snopi le-a - du - nă 
 

 
             lu-mea le  lau - dă  şi    zi - ce     că   fac trea - bă    bu – nă 
 

 
2. Fetele spală la râu  

ii din fir de in uşor  
cu bujori roşii la brâu  
şi-n suflet cu dor 

 

 3. Fetele frământă pâine  
coaptă în cuptor  
rumenită tare bine  
de dragul feciorilor 

 

  4. Doamne, rodească-ne glia 
fie-ne tuturor bine  
să avem în România  
pâine Doamne, sfântă pâine. 
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  BUDE IOAN 
 
Timi şoara 
 
România 
 

FROM DARKNESS TO LIGHT, FROM WHEAT 
TO BREAD AND FROM DEATH TO LIFE 

English version by Ana Zlibuţ 
 
"Truly I say unto you, that if a grain of wheat when it 

falls into the ground, it will not die, it remains alone; and if it is 
to die, it bears much fruit "(John 12, 21). There is so much 
wisdom in this lesson of the grain of wheat so that, although it 
seems that we know it since the beginning of the world, yet it is 
always new, always valid and impossible to dispute. 

Wheat is the fruit of sunlight as wine is the offering of 
the fire star that keeps our planet in balance and order of 
fruitfulness. In biblical history from ancient times, wheat and 
wine represent the essence of parental blessing for all the 
firstborn (cf. Genesis 27, 28 and 37). But both for the forebears 
and for the modern man, the miracle that is most difficult to 
grasp with the mind within nature is this seed, petty and oval, of 
the wheat grain whose "face" expresses the proof of the two 
natures woven into the same fabric and which, once in the 
ground, transforms its nature just under the terrible freezing of 
the winter, giving birth first to a tuft of grass, and then offsetting 
the straw with the new ear, or new seed tenfold, which will 
become "our daily bread". 

"In the iconography of ancient times - said with its justice 
of always, the regretted poet Ioan Alexandru–the newborn baby 
looked like an oval loaf, or the wheat grain, copper-gray-gold 
colored, the color of human face. Man is thus the fruit of bread, 
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is wheat incarnation, as that is the song of the world upon the 
earth; this bread is heavenly touched by the heavenly waves 
"(love of country (poet logbook), Dacia Publishing House, Cluj-
Napoca, 1978, p. 340). 

Even in modern Arabic spirituality, offerings of wheat 
that becomes bread are described as effects of divine love, which 
"crowns" and "crucifies" human nature. We quote below in this 
regard, a lyric snippet: 

"Like sheaves of wheat, it reaps you. 
Threshes you to shell you 
Winnows you to cleanse you from the chaff. 
It grinds you until the flour bleaching. 
Kneads you to become very humble, 
Then it gifts you to its fire and 
Thus you can become the sacred bread to divine feast." 
(Kahlil Gibran, The Prophet, trans. By Radu Cârneci, 

Coll. "Miracle", Ed. Orion, Bucharest, 1991, p. 9). 
Christ the Lord has chosen and consecrated bread and 

wine as the only natural elements of creation, which, from the 
Last Supper and forevermore, in every Mass transform, by the 
action of sanctification of the Spirit, in His Body and Blood. 
Both pass, one by one, through a series of ten deaths and 
resurrections, sacrifice themselves ten times to become what 
they are. Only so they are received as liturgical offerings! But to 
get there, they need to turn to another sacrifice: labor and human 
labor. 

So we do not stop either to bread, or wine, that is we do 
not remain what we are, because neither bread remains bread, 
nor wine remains wine, but with them, together we sink 
mysteriously in the resurrected and divine Body of Christ; in the 
immemorial river of the communion of saints, living and dead, 
but dead that are not dead, forming a time, a place, a gestural 
language of immortality, of challenged death, overturned and 
destroyed in a perpetual Easter perspective ( "... with trampling 
death by death, and those in the tombs bestowing life! "). 

Only in this perspective, all the deaths intersecting paths 
of life will become light and resurrection! 
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DE LA  ÎNTUNERIC  LA  LUMIN Ă, DE LA  GRÂU 
LA PÂINE Şl DE LA MOARTE LA VIA ŢĂ 

 
„Adevărat, adevărat zic vouă, că dacă grăuntele de 

grâu, când cade în pământ, nu va muri, rămâne singur; iar 
dacă va muri, aduce multă roadă“ (Ioan 12, 21). Este atâta 
înţelepciune în această lecţie a grâului, încât deşi ni se pare 
că o ştim de când lumea, totuşi ea e mereu nouă, mereu 
valabilă şi imposibil de contestat. 

Grâul este fructul luminii solare, aşa cum şi vinul este 
ofranda astrului de foc ce ţine planeta noastră în echilibru şi 
în rânduiala rodniciei. În istoria biblică din cele mai vechi 
timpuri grâul şi vinul reprezintă esenţa binecuvântării 
părinteşti pentru toţi întâi născuţi (cf. Facerea 27, 28 şi 37). 
Dar atât pentru omul arhaic, cât şi pentru cel modern, 
minunea cea mai dificil de cuprins cu mintea în sânul naturii 
este sămânţa aceasta, măruntă şi ovală, a bobului de grâu a 
cărui „faţă“ exprimă dovada celor două firi împletite în 
acelaşi strai şi care, odată ajuns în pământ, îşi 
metamorfozează firea chiar sub îngheţul cumplit al iernii, 
dând naştere mai întâi unui smoc de iarbă verde, iar mai apoi 
învlăstărind paiul cu noul spic, sau noua sămânţă înzecită, ce 
va deveni „pâinea noastră cea de toate zilele“. 

„În iconografia timpurilor vechi - zicea cu dreptatea 
lui cea din totdeauna, regretatul poet Ioan Alexandru - 
pruncul nou-născut avea înfăţişarea unei pâini ovale, sau a 
bobului de grâu de culoare arămiu-cenuşiu-aurie, culoarea 
feţei omului. Omul este astfel fructul pâinii, este întruparea 
grâului, aşa cum acesta este cântecul lumii pe faţa 
pământului; este această pâine atinsă de valurile cereşti“ 
(Iubirea de patrie (jurnal de poet), Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 1978, p. 340). 

Chiar şi în spiritualitatea arabă modernă, jertfele 
grâului care devine pâine, sunt descrise ca efecte ale iubirii 
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divine, care „încununează“ şi „crucifică“ natura umană. 
Cităm mai jos, în acest sens, un scurt fragment liric: 

„Asemenea snopilor de grâu, ea vă seceră. 
Vă treieră pentru a vă descoji. 
Vă vântură spre a vă curăţa de pleavă. 
Vă macină până la înălbirea făinii. 
Vă frământă până ajungeţi foarte supuşi, 
Ca apoi să vă hărăzească focului său şi 
Să puteţi deveni pâinea sfântă la ospăţul divin“. 
(Kahlil Gibran, Profetul, trad. de Radu Cârneci, Col. 

„Miracol“, Ed. Orion, Bucureşti, 1991, p. 9). 
Hristos Domnul a ales şi a consacrat pâinea şi vinul 

ca unicele elemente naturale din creaţie, care, de la Cina cea 
de taină şi până în veac, în fiecare sfântă Liturghie se prefac, 
prin acţiunea sfinţitoare a Duhului Sfânt, în Trupul şi 
Sângele Său. Amândouă trec, rând pe rând, printr-un şir de 
câte zece morţi şi învieri, se jertfesc de zece ori ca să devină 
ceea ce sunt. Numai aşa sunt ele primite ca ofrande liturgice! 
Dar pentru a ajunge aici, au nevoie la rândul lor de o altă 
jertfă: munca şi osteneala omului. 

Deci nu ne oprim nici la pâine, şi nici la vin, adică nu 
rămânem ceea ce suntem, pentru că nici pâinea nu rămâne 
pâine şi nici vinul nu rămâne vin, ci cu ele împreună ne 
scufundăm tainic în Trupul cel înviat şi dumnezeiesc al lui 
Hristos; în fluviul imemorial al comuniunii sfinţilor, vii şi 
morţi, dar morţi care nu sunt morţi, formând un timp, un 
spaţiu, un limbaj gestual al nemuririi, al morţii contestate, 
nimicită şi răsturnată într-o perpetuă perspectivă pascală („... 
cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă 
dăruindu-le!"). 

Numai în această perspectivă, toate morţile ce ne 
întretaie viaţa vor deveni cărări de lumină şi de înviere! 
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  CAIA ANA  
 
Timi şoara 
 
România 
 

 
 

TRANSFIGURATION 
English version by Gabriela Popescu 

 
The grain of weath is still 
Germinating in the furrow, 
Thrilled by the future rich crop 
It becomes transfigured in the blooming ear of whet 
Which rounds off its tranzitory dream. 
 
It knows before it is born 
That it is destined to a life of sacrifice 
And it brings fulfillment only if it is scatered 
In the field or in the bread from the oven. 
 
Like Iesus sacrificed on the burned Cross 
Who gives hope and salvation 
In the same way the grain of wheat - anonymous and dumb- 
Lies on the table of time togive us abundance. 
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TRANSFIGURARE 
         
                Bobul de grâu mai germinează-n brazdă 
                Înfiorat de rodul viitor 
                Transfigurat în spicul înflorit 
                Ce-și rotunjește visul trecător. 
 
                El ştie dinainte de-a se naște 
                Că vine spre jertfelnică trăire, 
                Că și în lan sau pâinea din cuptor, 
                Doar risipita duce împlinire. 
 
                Ca și Iisus răpus pe Crucea arsă 
                Ce-a zămislit speranță și salvare 
                Așa și bobul - anonim și mut -  
                Pe masa clipei stă a-ndestulare. 
 
 
 

FERTILE TRANSFERANCE 
English version by Gabriela Popescu 

 
                The crumb of loaf rounded off the dream 
                Borrowed by the ears of wheat 
                Lie,s on the daily table offer,  
                Both in the humble hut and in the palace. 
 
                As the wise saying and the good  
                Thought bear fruit in the man 
                And the sleep of the grain of wheat 
                Leavens fertile moments in the furrow. 
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                It doesn't hesitate to divide itself and 
                To give generously all it has 
                without thinking over at the crossroads 
                And without questioning. 
 
                It is aware of the fact that it is essential 
                On the table of the future day 
                And without bread and other field 
                There is no feast on holidays.              
 
 
 

TRANSFER FERTIL 
 

Pe masa zilnicei ofrande și în bordei și în palat 
Stă miezul pâinii rotunjit din vis de spice-mprumutat. 
Așa cum vorba înțeleaptă și gândul bun în Om rodește 
Și somnul bobului din brazdă clipe fertile își dospește. 
 
 
Nu pregetă să se dividă, să dăruiască tot ce are 
Fără să chibzuie-n răscruci și fără nicio întrebare. 
El știe că-i esențial pe masa zilei viitoare, 
Că fără pâine și alt lan nu mai există sărbătoare. 
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Bread from Bistriţa-Năsăud / Pâine din Bistriţa-Năsăud 
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CARAGIOIU-RUSU MELANIA  
  
St. Constant, Canada &  
 
Timi şoara, România 

 

 

BREADS  
                                          

Lord, our daily  bread  ,,always, 
Give us this day "... 
Holy bread of your body, 
Let us transform the minds 
With patience, understanding and love right. 
 
Nun, Mother Most Pure, 
So it is that you'd get bread and goods 
And you share them with blessing 
Every Christian of the catacombs, 
Or how or longer calling hideouts, 
Where penetrated not only the faith. 
 
Lord, do You like bread trees 
Let thy riches suffice hungry and naked, 
Not to fall prey to the beasts, 
By their weakness. 
 
Lord, take care and bloodied her hands 
CPII seeking nuggets among the boulders. 
Shiny nuggets and cursed 
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What should rises as wonderful bread 
Put the crumbs in his mouth, 
Not to be over soon. 
 
Lord, send Thou birds beak iron. 
Make heaven a path of bread 
Unleavened bread warm joy to get there 
Where no trees grow than wild and stones. 
 
Lord, give us your Dismissal Antidoron, 
Holy bread of eternal life of the soul, 
To receive sacredly 
And a sit in Maram with flowers 
Reminiscent of the great-grandmother. 
And when, after praying at home 
In silence, we taste the Holy Wafer, 
Earthquake charity us who invade us. 
 
Lord, have mercy 
At which his country wooden plow the land for 
Dispelling the small bag on shoulder 
Hope that grain of wheat will bear fruit, 
Will bear to its 
And not for the hordes that invaded 
Bob took his last! 
Then he swept dust, chaff and grain lost last 
And all of them with tears leavened 
As a last feed, 
May stirring and little rasping bark. 
Tomorrow, this tiny baking is over, 
But come your time and burdock stevia ... 
 
Lord, reflect on the gift of standing corn bread tomorrow 
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And watch thread that gives bread torrent of water. 
The hungry deer without their forest, 
The birds of the sky and searing heat. 
 
Lord, ..Give us new bread every day "... 
 

PÂINI 
                                                          

                                                     
Doamne, ,,Pâinea noastră cea de toate zilele,       
Dă-ne-o nouă astăzi”… 
Pâinea sfântă a Trupului Tău, 
Să ne transforme în minți luminate 
Cu răbdare, înțelegere și dreaptă iubire. 
 
Măicuță, Maică Preacurată, 
Așa este, că tu primeai pâinile și bunurile 
Și tu le împărțeai cu binecuvântare 
Fiecărui creștin din catacombe, 
Sau cum s-or mai fi numind ascunzătorile, 
Unde nu pătrundea decât credința. 
 
Doamne, fă Tu ca arborii de pâine 
Să îndestuleze făpturile Tale flămânde și despuiate,            
Ca să nu cadă pradă fiarelor, 
Prin slăbiciunea lor. 
 
Doamne, ai grijă și de mânuțele însângerate 
Ale cpiilor care caută pepite printre bolovani. 
Pepitele strălucitoare și blestemate, 
               
Care trebuie să se transorme  în pâinea cea minunată 
Pusă în gură cu firimitura, 
Ca să nu se termine îndată. 
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Doamne, trimite Tu păsările cu clonț de fier. 
Să facă în ceruri un drum al pâinii, 
Ca bucuria azimei calde să ajungă și acolo   
Unde nu cresc decât arbori sălbatici și pietre. 
 
Doamne, dă-ne Anafura Ta, 
Anafura vieții veșnice a sufletului, 
Să o primim cu sfințenie  
Și s-o așezăm în mărămuța cu flori, 
Rămasă de la străbunica.  
Și când, după rugăciune, acasă, 
În reculegere, vom gusta din Sfânta Anafură, 
Să ne cutremurăm de binefacearea care ne invadează. 
 
Doamne, ai milă 
De cel care-și ară țarina cu plugul de lemn 
Risipind din mica traistă de pe umăr 
Speranța că bobul de grâu va rodi, 
Va rodi pentru ai săi 
Și nu pentru hoardele care năvălesc 
Luându-i ultimul bob ! 
Atunci el a măturat  praful, pleava și ultimul bob rătăcit 
Și pe toate le-a plămădit cu lacrimi 
Ca pe o ultimă pască, 
 Mai amestecând și puțină răzătură de scoarță de copac. 
Mâine, această minusculă coptură se va termina, 
Dar veni-va vremea șteviei și a brusturilor… 
 
Doamne, răsfrânge asupra holdelor darul pâinii de mâine 
Și ferește firul care va da pâine de puhoiul de apă. 
De căprioarele înfometate, fără pădurea lor,  
De păsările cerului și de arșița mistuitoare. 
Doamne, ..dă-ne nouă, pâinea cea de toate zilele”…   
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  CIONCHIN IONEL  
 
Timi şoara  
 
România 
 

ON THE DANUBE SHORE:  
BREAD, WINE AND HERBS 

English version by Ana Zlibuţ 
 
Bread is one of the main foods to feed people, being 

indispensable in the daily diet, due to both its nutritional 
properties and its content in substances producing heat. 

Lat. PANIS 'BREAD' in Istro-Romanian "pare" (pare 
negra, pareåba) / bănăţ. «păne» (păneniagră, pănealbă), 
armen. pan, cimmerian pain ‘farine’, is synonymous with the 
Romanian word PITA, archaic word, Sanskrit. pitu “food”, 
existing in Hittite, Zendpitu 'nourriture', that penetrated the 
ancient Egypt, but existing in the Aromanianpito, alb. pite, 
gr.v. pittakion, pateomai, gr.n. pyta, pitta ‘gateau, tourte’, blg. 
srb.,ung. pita. 

Bread is a type of food, but also has sacred meanings, 
entering the most important Christian prayer - "Our Father '. 
Archaeologists have found seeds of cereals, flour and even 
unleavened bread of Superior Paleolithic of about 
30,000before Chr. In Neolithic references are made to the  
leavened bread in ancient Egypt, knowing the natural yeast, 
there are even recipes for breads, ingredients and preparation. 
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The ancient Greeks ate bread made from flour of barley and 
wheat by working 70 specialties, being present in the 
mysteries of deities of vegetation, such as Dionysos, Cibela, 
Demetra, Atis. Roman bakers, probably slaves, made bread of 
various forms: in form of bird, star, pound and ring. Roman 
leaders thought that if food was assured it was quiet, hence the 
expression "Pane et circenses”/ “Bread and circus”. Wheat 
bread was a product spread throughout Medieval Europe and 
then spread across the continent. The main raw materials for 
bakery products are wheat flour, rye flour, corn flour, but also 
barley, oats, potatoes, pumpkin bread, etc. Types of bread 
products: 

¤ White bread is made of refined/white flour 
containing the central part of the wheat grain; it is not so rich 
in minerals and vitamins, having about 270 kcal. per 100 g. 

¤ multigrain bread is prepared from different types of 
flour: wheat, millet, rice, barley, oats, corn, rye, sorghum and 
sunflower seed mixes, flax, poppy, sesame wheat. Romanian 
multigrain bread has 255 calories / 100 g. 

¤ wholemeal bread made of wholemeal wheat, in 
addition to endosperm contains brans, germs, vitamins, 
minerals and fibers, with 230 kcal / 100 g. 

¤ bran bread is rich in B vitamins and fibers, with 230 
kcal / 100 g. 

¤ ryebread is rich in fibers and cellulose, with 230 kcal 
/ 100 g. 

¤ bread rolls are oily, sweet, containa lot of proteins–
due to its composition (ultrafine flour, sugar, fat, milk), with 
270-320 kcal. / 100 g. 

 ¤ bread made of wheat flour mixed with pumpkin 
flour. 
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PE AL DUNĂRII MAL:                                                  
PÂINEA, VINUL, PLANTELE 

           Pâinea este unul din alimentele principale pentru 
hrana oamenilor, fiind indispensabilă în alimentaţia zilnică, 
datorită atât proprietăţilor nutritive cât şi conţinutului în 
substanţe producătoare de energie termică. 
           Lat. PANIS ‘PÂINE’ , în istroromână «pare» (pare 
negra, pare åba) / bănăţ. «păne» (păne niagră, păne albă), 
armen. pan, cimmerian pain ‘farine’, este sinonim cu rom. 
PITA , cuvânt arhaic, sanscr. pitu ‘mâncare, hrană, aliment’, 
existent în hitită, zend pitu ‘nourriture’, pătruns până în 
Egiptul antic, dar existent în arom. pito, alb. pite, gr.v. 
pittakion, pateomai, gr.n. pyta, pitta ‘gateau, tourte’, blg. 
srb., ung. pita. 
           Pâinea este aliment, dar are şi valenţe sacre, intrând 
în cea mai importantă rugăciune creştină – «TATĂL 
NOSTRU». Arheologii au descoperit seminţe de cereale, 
făină şi chiar pâine nedospită din Paleoloticul Superior 
circa 30.000 a. Chr. În neolitic se face referire la pâinea 
dospită în Egiptul antic, cunoscând drojdia naturală, 
existând chiar reţete de pâine, ingredientele şi modul de 
preparare. Vechii greci consumau pâinea din făină de orz şi 
grâu, prelucrându-se 70 de specialităţi, fiind prezentă în 
misterele unor zeităţi ale vegetaţiei, precum Dionysos, 
Cibela, Demetra, Atis. Brutarii romani, probabil sclavi, 
făceau pâine de forme felurite: în formă de pasăre, stea, liră 
şi inel. Conducătorii romani considerau că dacă hrana era 
asigurată era linişte, de unde expresia «Pane et circenses» / 
'Pâine şi circ'. Pâinea din grâu era un produs răspândit în 
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întreaga Europă Medievală, iar ulterior răspândită pe 
întregul continent. Principalele materii prime pentru 
produsele de panificaţie sunt: făina albă de grâu, făina de 
secară, făina de porumb, dar şi din orz, ovăz, cartofi,  
dovleac etc. Tipuri de produse de pâine: 
     ¤ Pâinea albă se face din făină rafinată / albă conţinând 
partea centrală a bobului de grâu; este puţin bogată în 
minerale şi vitamine, având în jur de 270 kcal. la 100 g.      
     ¤ Pâine multicereale este preparată din diferite tipuri de 
făină: făină de grâu, mei, orez, orz, ovăz, porumb, secară, 
sorg şi amestecuri de seminţe de floarea soarelui, in, mac, 
susan. Pâinea Românească Multicereale are 255 kcal. / 100 
g. 
     ¤ Pâinea integrală făcută din făină integrală, pe lângă 
endosperm conţine tărâţe, germeni, vitamine, minerale şi 
fibre, având 230 kcal / 100 g. 
     ¤ Pâinea cu tărâţe este bogată în vitamine de tip B şi 
fibre, având 230 kcal / 100 g. 
     ¤ Pâinea cu secară este bogată în fibre şi celuloză, având 
230 kcal / 100 g. 
     ¤ Pâinea tip chifle este grasă, dulce, conţine multe 
proteine – datorită compoziţiei (făină extrafină, zahăr, 
grăsimi, lapte), având 270-320 kcal. / 100 g. 
     ¤ Pâinea fabricată din făină de grâu în amestec cu făină 
de dovleac. 
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 COCETOV ALEXANDRU  
 
Briceni 
 
Republica Moldova 

 

 
OUR DAILY BREAD 

 
 How much we like to bake bread. That charming smell 
that overcomes your soul. That phenomenal taste that brings you 
memories from your childhood, when grandmamma used to 
bake it in the hearth. When she pulled that hot bread off and 
shared it with us and we were holding in out hands that steamy 
morsel. Mmmmm, so beautiful and tasty! 
 These are our memories when we talk about that hearth 
fresh baked bread. 
 Something else, when we think that we need to buy 
bread, there is a problem: what kind of bread should we 
purchase? What kind of taste? Color, form... As we know that 
bakeries today produce a wide range of bread. All kinds: brown 
bread (contains fiber that adjust the bowel movement, vitamin B, 
the glycaemic index is much lower, contains mineral salts and 
proteins), bread with seeds, white, dietary, graham (produced 
from dietary graham wheat flour, wheat white flour, water, 
yeast, salt, wheat bran, flour breeder, preservative: calcium 
propionate, gluten). And the list might continue. This thing 
shows us that the range is pretty wide… 
 If we access the dictionary, we are going to find many 
explanations what concerns the bread, one of them would sound 
this way: Bread, breads, s. f. Basic aliment of human. 2. 
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Necessary nutriment for living etc. As we understand, without 
bread we might not survive.  
The need for bread. This is the third age human statement, 
because they suffered from hunger, struggle, pain. They lived 
that hunger period that lasted too long. 2 The need for bread was 
phenomenal. Some people from my native town were telling me 
how they used to stay in line in order to get some bread. They 
could not afford to provide more pieces than two per person.  
That reality, that struggle for living was extremely difficult. 
People had nothing to eat and they used to feed their cow that 
was the only resource for the family but not only, also for their 
neighbors  
 All of this proves that the bread is the only resource for 
surviving (if we have in view the bread as a feeding element), 
but what we do with the bread allegory from the Bible? The 
Bible talks about bread as well. Was it for real that Jesus Christ 
had in view the bread that feeds us?  
 The bread allegory from the Bible clearly describes the 
need, the main source for living. But whose? What do we 
depend on? These are very interesting questions. And we might 
find an answer, there – in the Bible.  
 In the Gospel of John, the Apostle John describes in the 
6th chapter, 32nd verse, Jesus then said to them, Truly I say to 
you, What Moses gave you was not the bread from heaven; it is 
my Father who gives you the true bread from heaven. (to the 
35th verse.) 
 These verses represent our love to Jesus. He is the 
„Bread of our lives” that the mankind needs. By receiving this 
bread we will have eternal life; namely, believing in Jesus 
Christ, our Lord and Savior and confessing our sins – He will 
save us and will give us eternal life. But there is another thing. 
We need this Bread day in day out. Because we need to grow 
spiritually, feeding everyday from the Word of Truth, the 
spiritual bread – that is the Bible.  
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“The literature is the daily bread of a nation”(proverb) The 
literature means bread? Yes. It is bread. Poetry books, fairytales, 
critics, novels, linguistics, politics….all of these represent a 
significant help for us. Poetries form our thinking structure. Not 
the same thing for fairytales. These latter release, free our 
thinking, they help us to think, to imagine, to dream, to fly. 
Novels are good for analysis, for characters research but also a 
research of our lives. Mostly all novels are based on real events, 
endured, experienced by people. Political books help us to 
analyze the contemporary situation. What concern the history 
books, they show the facts in a chronological approach, the 
events, heroes, personalities, things that existed, still exist, and 
will happen. Business books will render situations of success. 
And others that help us to perceive the world, its way of 
thinking, its critics and opinion.  
 The literature itself helps us to live. To think. To feel. To 
dream and to fly. Literature has been and will be a source of 
existence. “Literature is like a rendezvous” said Leland Ryken in 
his book “Literature in Christian Perspective” He continues 
“When we commence to read a poetry, we wait for a 
rendezvous. Who do we meet? We meet people – characters of a 
narration, the lyrical hero of a poetry, the narrator of a story and 
the author of a work.  Also we meet human experiences – love, 
death, nature, human feelings and the whole range of human 
emotions. We meet the natural, moral and spiritual world that we 
live in, this mankind encompasses the nature, the world of 
exterior objects, the moral world of good and evil, the spiritual 
world of God, of angels, of heavens and hell. We encounter 
ideas, the way they are expressed by characters in literary works, 
the way they are embedded in it. And we find the artistic side of 
the literature - the beauty, form, artistic mastery (page 132)  
 We simply cannot live without literature. It is an 
interpretative exhibition of the human experience related in an 
artistic form. The literature is the daily bread of a nation. 
Obviously, after the spiritual one. I would also mention that the 
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reader is the beginning, the literary work is the content but the 
end is the life. 
These three are those parts that express the “daily literature of a 
nation” 

Taking the bread - we are taking life, receiving the bread 
- we are receiving life. This is the definition of the bread.  

 
 

PÂINEA NOASTRĂ CEA DE TOATE ZILELE 
 

Ce mult ne place să coacem pâine. Acel miros fermecător 
care ne doboară la pământ. Acel gust fenomenal care ne trezește 
la copilărie, când bunica cocea pâinea în cuptor. Când o scotea și 
ne rupea la fiecare câte o bucățică. Țineai în mână acea pâine din 
care ieșeau aburi. Mmmmm, cât e de frumos și gustos. 

Cam aceste amintiri le avem noi când este vorba de pâine 
proaspătă din cuptor.  

Altceva, când ne gândim că trebuie să cumpărăm pâine, 
apare o problemă: de care pâine trebuie să cumpărăm? Cu ce 
gust? De ce culoare, formă … Știm că brutăriile de astăzi ne 
prezintă o gamă largă de panificații. Tot felul de pâini: neagră, 
integral (conține fibre care reglează tranzitul intestinal, vitamina 
B, indexul glicemic este mult mai mic, conține săruri minerale şi 
proteine), cu semințe, albă, dietetică, graham (preparată din făină 
dietetică de grâu graham, făină albă de grâu, apă, drojdie, sare, 
tărâțe de grâu, ameliorator de făină, conservant: propionat de 
calciu, gluten).Și lista poate continua. Aceasta ne arată că gama 
panificației este largă, și nu numai. 

Dacă accesăm DEX vom găsi mai multe explicații ce țin 
de pâine, una din ele sună cam așa: PẤINE, pâini, s. 
f. 1. Aliment de bază al omului, 2. Hrană necesară pentru trai 
etc. Din câte înțelegem, că fără pâine nu putem trăi. 

Nevoia de pâine. Aceasta este afirmația oamenilor de 
vârsta a III-a, căci ei au trecut prin foamete, chin și dureri. Prin 
foametea care a durat mult și a fost greu. Nevoie de pâine era 
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fenomenală. Unii din localitatea natală îmi povesteau că stăteau 
în rând după pâine. Nu îşi permiteau să cumpere mai mult decât 
două bucăți la o persoană. Această existență, luptă pentru a trăi 
era dificilă, enorm de dificilă. Oamenii nu aveau ce mânca și 
hrăneau doar vaca, care era unica scăpare pentru familii și nu 
numai, hrăneau și vecinii lor. 

Din toate acestea reiese, că pâinea e unica sursă de a 
supravețui (dacă vorbim despre pâine ca element de hrană), dar 
ce facem cu Alegoria pâinii din Biblie? Și acolo se vorbește 
despre pâine. Oare Domnul Iisus avea în vedere chiar pâinea pe 
care o mâncăm? 

Alegoria pâinii din Biblie descrie clar nevoia, sursa 
principală a existenței. Dar a cui? De cine depindem? Aceste 
sunt întrebări înteresante și bune. Și la aceste întrebări găsim 
răspuns. Tot acolo - în Biblie. 

În cartea Evanghelia după Ioan, Apostolul Ioan descrie în 
capitolul 6, de la versetele 32, “Tatăl Meu vă dă adevărată pâine 
din cer. Căci Pâinea lui Dumnezeu este Acela care se coboară 
din cer și dă lumii viață … Eu Sunt Pâinea vieții. Cine vine la 
Mine, nu va îmflămânzi niciodată; și cine crede în Mine nu va 
înseta niciodată” (până la versetul 35). 

Aceste versete reprezintă nevoia noastră de Hristos. El e 
Pâinea vieții de care are nevoie lumea aceasta. Doar primind 
această pâine noi putem trăia veșnic; adică, crezând în Hristos, 
Domnul și Mântuitorul nostru, și mărturisind păcatele noastre - 
El ne va mântui și ne va da viață veșnică. Dar mai e ceva. De 
această Pâine noi avem nevoie zi de zi. Căci trebuie să creștem 
spiritual, hrănindu-ne zilnic din Cuvântul adevărului, pâinea 
spirituală, care este Biblia. 

“Literatura este pâinea zilnică a unui neam” (proverb). 
Literatura este pâine? Da. Este. Cărțile de poezii, basme, critică, 
romane, lingvistică, politică ... toate ne sunt de un mare ajutor. 
Poeziile ne ajută la structurarea gândirii. Ne aranjează gândirea 
în ordine (o structurare). Basmele invers. Ele ne ajută să dăm 
voie gândirii. Să gândim, să imaginăm, să visăm, să zburăm. 
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Romane ne sunt în ajutor pentru analiză, pentru cercetarea 
personajelor, dar și a propriilor vieți. Căci orice roman (cel puțin 
o bună parte) este bazat pe evenimentele reale, trăite de oameni 
vii. Cărțile de politică ne ajută să analizăm situația 
contemporană. Cele de istorie, arată cronologic faptele, 
evenimentele, eroii, personalități, lucruri care au fost și sunt la 
moment (chiar și cele ce vor fi). Cele de business, ne redau 
calcule ale succesului. Și altele, care ne ajută să vedem lumea, 
gândirea ei, critica ei, opinia ei ...  

Literatura, însuși ca un organ, ne ajută să trăim. Să 
gândim. Să simțim. Să visăm și să zburăm. Literatura a fost și va 
fi o sursă de existență. „Literatura este ca o întâlnire”, spunea 
Leland Ryken în cartea sa Literatura din perspective creștină. El 
continua “când ne așezăm să citim o poezie, noi așteptăm o 
întâlnire. Pe cine anume întâlnim? Întâlnim oameni - personajele 
unei narațiuni, eroul liric al unei poezii, naratorul unei istorisiri 
și autorul unei opere. De asemenea, întâlnim experiențe umane - 
dragostea, moartea, natura, sentimentele omenești și luând 
literatura în general, întreaga gamă de experiențe umane. 
Întâlnim lumea fizică și lumea morală/spirituală în care trăim; 
lumea aceasta include natura, lumea obiectelor exterioare, lumea 
morală a binelui și a răului, lumea spirituală a lui Dumnezeu, a 
îngerilor, a cerului și a iadului. Întâlnim idei, așa cum sunt ele 
exprimate prin personajele din opera literară și așa cum sunt ele 
încorporate în operă ca întreg. Și întâlnim latura artistică a 
literaturii - frumusețea, forma, maiestria artistică” (pagina 132). 

Fără literatură nu putem. Ea este o prezentare 
interpretativă a experienței umane redată printr-o formă artistică. 
Literature este pâinea zilnică a unui neam. Evident că, după cea 
spirituală. Tot aici putem adăuga că, cititorul este începutul, 
opera literară este cuprinsul, iar încheierea este viața. Aceste trei 
sunt acele componente care redau “literatura zilnică a unui 
neam”. 

Luând pâinea - luăm viață, primim pâinea - primim viață. 
Asta e definiția pâinii. 
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THE ROMANIAN HOSPITALITY RECIPE 
English version by Anca Florina Sugurel 

 
- 3 kg round loaf 
- 100 g salt 
- 3 heaped  tablespoons smile 
-  countless ladles of  readiness 
- kindness and respect at will 
Preparation time: since the dawn of time! 

 
 
 

              REŢETA OSPITALIT ĂŢII LA ROMÂNI 
 
-3 kg de pâine rotundă  
-100 grame sare  
-3 linguri pline cu vârf de zâmbet 
- disponibilitate cu polonicul 
- bunăvoinţă şi respect după voie 
Timpul de preparare: din moşi strămoşi! 
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OUR BREAD 
English version by Anca Florina Sugurel 

 
‘Bread is so good at your home, grandma!’ 
‘Eat slowly and leisurely, my dear granddaughter. 

This way you’ll savour the whole bouquet of flavours that 
bread can have.’ 

‘Really? But how many flavours has bread got?’ 
‘It has lots and lots, it can even taste like earth, like 

water or fire through its grain, wheat ear and wheat flour. 
But, let’s take them one at a time. Bread tastes like snow 
because in the harsh winter the snow blanket didn’t allow 
the frost to bite into the barely sprouted wheat grains in the 
ground, soothing their thirst afterwards.’ 

‘Once I tasted snow too. Yes, you’re right, granny, 
bread does taste like snow.’ 

‘Then, I know for a fact that bread tastes like bird 
chirping, poppy and  cornflower perfume. It tastes like dew 
and raindrops. It also received a bit of a flavor from the sun 
which lent the wheat field its glowing yellow colour. If the 
crop proved itself to be plentiful, it is from the harvesters’ 
joyful songs that wheat grain got the taste of glee.’ 

‘Granny, is it me or doesn’t bread have a coarser 
taste too?’ 

‘I think it’s the taste of the hard millstone that spins 
slowly grinding the wheat grains so that the flour come out 
steadily. Afterwards, deft hands knead the dough let to rise. 
Baked, crispy golden brown, freshly taken out of the oven, 
the bread aroma is very appetizing, but first you must let 
the bread steam rise to the sky and only then can you eat it. 
Where the bread is good and plentiful there is also 
contentment and understanding.’ 
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‘Just like it’s here, in our home!’ 
‘You understood well, my angel. We, the 

Romanians, cannot conceive of a meal without bread.  Not 
even a crumb of bread should be thrown away because it’s 
a sin. Bread must be respected, it honours the meal being a 
token of joy, fruitfulness, abundance and purity. It is 
present at all the greatest moment in our life because it is at 
the same time a gift from heaven nourishing both body and 
soul.’ 

‘But which is its main flavour?’ 
‘Good question, my dear. The most important 

flavour bread has is the one of friendship which ennobles it. 
And remember, when you cut a loaf of bread in half, you 
offer the bigger part to the other keeping the rest for 
yourself.’ 

‘You know so many things, grandma!’ 
‘The world is full of stories and each day I’m going 

to tell you one that’s even more beautiful than the other.’ 
 

PÂINEA NOASTRĂ 
                                                                                                
- Ce bună e pâinea la tine, bunico! 
- Mănâncă pe îndelete, nepoţica mea dragă. Aşa vei 

savura tot buchetul de gusturi al pâinii. 
- Da? Dar câte gusturi are pâinea? 
- Are multe, multe, chiar gust de pământ, de apă, de 

foc, prin bobul, spicul şi făina de grâu. Dar să le luăm pe 
rând. Pâinea are gust de zăpadă, pentru că plapuma de nea a 
apărat de îngheţ în iarna geroasă seminţele de grâu abia 
încolţite în pământ şi apoi le-a potolit setea. 

- Odată am gustat şi eu zăpada. Da, ai dreptate, 
bunico, pâinea are gust de zăpadă.  
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- Apoi ştiu sigur că pâinea are gust de ciripit de 
păsărele, parfum de maci şi albăstrele. Are gust de rouă şi 
de stropi de ploaie. A primit şi gust de la soare, care i-a dat 
lanului de grâu o culoare galben strălucitoare. Dacă recolta 
s-a dovedit bogată, de la cântecele de bucurie după seceriş, 
bobul de grâu a primit gustul veseliei.  

- Bunico, mi se pare mie sau pâinea are şi un gust 
mai aspru? 

- Cred că e gustul pietrei tari de moară, ce se 
învârteşte uşor, măcinând  boabele de grâu ca făina să iasă 
cu spor. Pe urmă, mâini îndemânatice frământă coca lăsată 
la dospit. Coaptă, rumenită şi proaspăt scoasă din cuptor, 
aroma pâinii este foarte îmbietoare, dar trebuie mai întâi să 
se ridice aburii pâinii la cer şi numai după aceea se poate 
mânca din ea. Unde este pâine bună, îndestulătoare, acolo 
este şi mulţumire şi  înţelegere. 

- Aşa cum e la noi! 
- Ai înţeles bine, îngeraşul meu. Pâinea e nelipsită la 

noi, românii, de la masă. Nicio firimitură,  de pâine nu 
trebuie aruncată, căci este păcat. Pâinea trebuie respectată, 
ea e cinstea mesei, fiind semn de bucurie, rodnicie, belşug 
şi puritate. La toate marile momente din viaţa noastră este 
prezentă, pentru că este în acelaşi timp şi un dar al cerului, 
hrănind şi trupul şi sufletul.  

- Dar care este principalul ei gust? 
- Bună întrebare, draga mea. Cel mai important gust 

al pâinii este cel al prieteniei, care o înnobilează. Şi ţine 
minte, când tai o pâine în două, cea mai mare bucată să o 
dai celuilalt, păstrând pentru tine restul.  

- Ce multe ştii tu, bunico! 
- Lumea e plină de poveşti, iar eu îţi voi povesti în 

fiecare zi una mai frumoasă decât alta. 
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YEARNING… FOR BREAD 
 

Listen to the wheat ripping 
In Baragan fields, among whispers blue 
In the holy land Romania, 
This is the proof of our continuity. 
 
Heroes sacrificed, from memorial times 
For our ancestral  bread, 
So that their descendants breath in freedom 
In the land above Danube. 
 
The fragrance of steaming bread 
Baked into pottery out of country’s soil 
Envelopes me in a yearning that flows 
Over the ocean, in the heart of summer. 
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DOR…DE PÂINE 

 
Ascultă cum se coace grâul 
Prin Bărăgan în şoapte albastre  
În  ţara Sfântă, România 
Dovada repetării noastre 
 
Eroii s-au jertfit prin vremuri  
Pentru o pâine strămoşească 
Urmaşii  să respire liberi 
Mai  sus de Dunărea albastră 
 
Mirosul pâinii aburinde 
Ce-i coaptă- n  ţest,  din lutul ţării 
Mă înconjoară-n dor ce curge 
Peste ocean, în miezul  verii. 
 
 
 

THE BREAD OF LIFE 
 

The recollection of warm fragrance 
Takes me back to mother Romania 
I long for steaming bread, 
From Danube, most certainly. 
 
An abundantly laid table calls me 
The fragrance of parental bread, 
That took strength from the bread of life 
In that country of mythology.  
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The gentle embrace of the fields, 
Allows the memory to gently sing through time, 
Embalmed in red wine 
We touch love through bread. 
 
The love of JESUS, transcends millennia, 
And the eternity. 
Fed with the bread of life, 
Out of love and compassion. 

 
 

PÂINEA  VIE ŢII 
 
Mirosul cald prin amintire 
Mă poartă -n  România mamă  
Mie dor de pâinea aburindă ,  
De Dunăre de bună seamă 
 
Mă cheamă masa- îmbelşugată, 
Mirosul spuzei părinteşti,  
De pâinea vieţii nviforată  
De ţara plină de poveşti  
 
Sărutul  câmpului  blând, cântă 
Cald, prin istorii, amintirea 
Şi-mbălsămaţi cu vinul roşu 
Prin pâine sărutăm iubirea 
 
Iubirea lui IISUS, DE VEACURI 
Şi viaţa cea din veşnicie 
Împărtăşiţi cu pâinea vieţii 
Din dragoste şi din iubire. 
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Ears and bread / Spice şi pâine 
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Timi şoara 
 
România 
 

 

            
 

CITADEL OF SALVATION 
English version by Adina Costin  

 
Great fortress 
of our souls revival 
Fortress of dreams, of our thoughts, of our home, 
With the bread on table. 
Christian fortress of pray 
And salvation 
And fields with ears of wheat 
Internal flight, torment, and grief, 
Power, strength, explosions, envy, 
And joy, burnings, forgiveness, 
And clean thoughts, prayer, will, 
And white bread on table 
Absolutios, redemption, salvation, 
Faith, friendship, identity 
Hopeful soul. 
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And place of pilgrimage- 
You will find 
Spiritual revival in the citadel.  
Return to the homeland 
Of our ancestral wisdom, 
And many fields with ears of wheat 
For our bread in the house. 
 
Here the bell board beats 
in the tick-tock of  the moment, 
Sound, measure, rhythm 
fill the air, and so does myrrh, 
The fragrance of frankincense 
Is floating around, 
 
So, come into the citadel! 
You will have white bread on the table 
The sky calls my gaze, 
A parallel road 
Runs along with me, 
Feel the bell in my heart 
Its rhythmic beats, 
We enter the fortress- 
 
The Time condensed in a second 
Becomes eternity, 
From history we enter 
The legend, 
And bread is white and big on the table. 
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CETATEA MÂNTUIRII NOASTRE 
 

Cetate măreață 
a  reînvieri sufletelor noastre 
Cetate de vis a gândurilor 
a casei noastre, cu pâinea pe masă 
 
Cetate creștină a rugăciunii, 
a mântuiri noastre și  
Lanuri cu spice de grâu 
 
Luptă internă, zbucium, suferință, 
putere, tărie, explozii, invidii, 
Bucurie, arderi, iertări, dar și 
gânduri curate, rugă, voință 
Si pâine albă pe masă 
 
Credință, prietenie, identitate 
iertare, izbăvire, mântuire 
Suflet plin de speranță 
și loc de pelerinaj. 
 
Renaștere spiritual-n cetate găsești 
și lanuri multe cu spice de grâu 
Pentru a noastră                                                                                                             
pâine în casă. 
 
Credință, prietenie, identitate 
reîntoarcete-n matcă 
În matca înțelepciunii 
noastre ancestrale. 
Acolo toaca bate-n 
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tic-tacul clipei 
Sunet, măsură și ritm 
încarcă atmosfera 
Mirosul de smirnă, tămâie 

  simțindu-se aievea. 
 

Vino deci în cetate! 
și ai pâine albă pe masă! 
Cerul imi cheamă privirea 
drum paralel 
Aleargă odată cu mine 
simt clopotul inimi 
Loviturile ritmate. 
Intrăm în cetate 
 
Timpul  condensat  în clipă 
devine eternitate 
Intrăm în istorie 
În plină legendă 
Și pâinea e albă 
și mare pe masă!    
 
 

HYMN OF CREATION 
English version by Adina Costin  

 
May such wonderful 
Moment of life 
That seem so short to  us 
Purify our souls 
And bring us 
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Peace of mind! 
And white bread on table. 
 
May this 
Hymn of creation, 
Treasure of a wink, 
Last forever as a “gift” 
Bread for humanity, 
Like the holiest 
Image of life, 
Image of love! 
 
Sun and moon 
Stars and light, 
Water and depths, 
Gale snow, 
Hills, mountains 
All cedars, 
Ears of wheat and bread 
Blooming trees, 
Animals, birds, 
Maidens and lads 
 
Praise to creation,  
Praise to the wheat and bread 
Praise to the youth,  
Praise to the elder, 
Praise to the earth, 
Praise to the nations!  
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IMN AL CREA ȚIEI 

 
Fie ca astfel de  clipe de viață 
Care prin măreția lor par atât de scurte, 
Să ne purifice sufletul  și să ne aducă liniște 
În sufletele noastre și, pâine albă pe masă. 
 
Fie ca acest imn al creației 
Comoară a clipei să dăinuiască în “dar” 
Pâinea  pe veci omenirii, 
Precum cea mai sfântă imagine de viață 
Imagine a iubirii 
 
Soarele și luna, stelele, lumina 
Apa și adâncul, viforul, zăpada, 
Dealuri, munți, toți cedrii, 
Spice, grâu și pâine, pomi cei roditori, 
Animale,  păsări, tineri și fecioare 
 
Slavă creației,  
Slavă grâului și pâinii, 
Slavă tinerilor,   
Slavă bătrânilor 
Slavă pământului, 
Slavă neamurilor toate! 
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INVOCATION  

English version by B.A. Petru Zevedei Marian 
 

Let us gather wheatears, 
Let us plait tresses 
Of fair-faced daughters, 
Wearing white garments, 
Bundles of Suns, 
Gathered at daybreak 
Out of the grain fields, 
Let it swell into  
Round bread on the table, 
With joy in the home. 
May the Holy One break it,  
May the ground be fruitful, 
May it rain with stars 
Over the crescent,  
Weaving out of them 
The crown of bread, 
Leavened in the trough, 
Swollen on the bake stone 
Of bright, proper home 
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Having sunny windows 
And gracious daughters. 
Let the youngsters comes 
To the bread baking, 
To start a hoar, 
To broker for a daughter-in –law, 
A crown of wheatears 
On her head to set up, 
May they share  
A clean, holy life 
Like the bread on the bake stone. 

 
DESCÂNTEC 

 
Să culegem spice, 
Să-mpletim cosițe 
De fete bălaie, 
În dalbe straie, 
Mănunchiuri de sori, 
Adunate în zori 
Din lanuri de grâne, 
Să crească o pâine 
Rotundă pe masă, 
Cu tihnă în casă. 
Să o frângă Sfântul, 
Să rodească pământul, 
Să plouă cu stele 
Peste secera lunii, 
Să țeasă din ele 
Coroana pâinii, 
Dospită-n covată, 
Crescută pe vatră 
De casă curată, 
Cu soare-n ferestre 
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Și fete măiestre. 
Să vină junii 
La coptul pâinii, 
Să-ntindă o horă, 
Să pețească o noră, 
Cunună de spice 
Pe cap să-i ridice, 
Să aibă noroc 
De viață curată, 
Ca pâinea pe vatră.  

 
THE LEGEND OF THE WHEAT 

English version by B.A. Petru Zevedei Marian 
 

When driven out of Eden,  
Adam cried out for his sin, 
His tears turned out  
Into a grain on wheat. 
 
While wondering through the desert,  
Man didn’t starve to death, 
For God provided him 
With manna from wheat.  
 
And the Blood that once flew 
From Jesus’ Holy body, 
Turned in to red 
Corn poppy fields. 
 
And when laid in the tomb 
Jesus’ most holy face, 
It’s icon has been transformed  
Into ears of wheat.  

When stars of heaven fall in packs, 
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Elapsing transient time, 
Into their place will spring anew 
Golden wheatears. 

 
 

LEGENDA GRÂULUI 
 

 
Din Rai când a fost alungat, 
Adam a plâns pentru păcat, 
Iar lacrima-i s-a transformat 
În bob de grâu. 
 
Când prin pustiu a rătăcit,  
De foame omul n-a murit, 
Căci Dumnezeu i-a dăruit 
Mana din grâu. 
 
Și sângele care a curs 
Din Sfântul trup al lui Iisus, 
A înroșit macii de sus, 
În lan de grâu. 
 
Chipul Domnului preacurat, 
Când în mormânt s-a așezat, 
Icoana-I s-a multiplicat 
În spic de grâu. 
  
Când stele cad mănunchi pe cer, 
Să scurgă timpul efemer, 
În locul lor, vor răsări 
Spice-aurii. 
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A DELICIOUS SCENT 

English version by Penny Pinson, Tübingen, Germany 
 

It is moving. I feel it clearly. Something is moving and 
I am moving with it.  As I open my eyes to see what it is,  I 
feel wrapped up in intensive blue and smell a pleasant, tangy-
sweet scent.  

But, where am I? I sit up and look around. I am rushing 
alongside a river bank,  sitting on a hard board.  Interested,  I 
observe the frame supporting me with outside eyes and see 
that I am sitting on a large boat.  It is painted black and white.  
This is an Ulm Schachtel, I think to myself.  Overly long oars 
are lying at the sides and are fastened to the hull with thick 
bands of rubber.  I feel marvelous.  It is the first time that I 
have traveled on such an unusual ship.  I see the spire of the 
cathedral disappearing in the distance.  I am sure that it will 
be a beautiful trip.  The good smell is still surrounding me.  I 
try to find its source.  Is is wafting this way from the plants on 
the bank?  The edges of the river reveal themselves in deep 
green. 

I sink down on the boards of the boat and watch the 
drifting clouds being pushed from behind by the blue sky.   
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Stone blocks appear above me.  Broad and darkly 
joined together they force their way into my consciousness.  I 
spin around among giant posts.  My carrier sways and rocks,  
then suddenly shoots free.  It was a bridge,  a bridge made of 
ancient stone.  It stands broad and heavy over the river.  And 
this scent, it is still accompanying me.  I still cannot identify 
its source and surrender to the rocking movement of the 
water. 

It carries me without any effort on my part down the 
river,  farther and farther.  In the distance the blurry image of 
a city drifts away.   

I notice trees and bushes on the bank, slopes green 
with grass and towering, flat entrances.  I remember my 
seasickness and try to turn my body in the direction the boat is 
going.    Carefully I place each single part of my body  into 
the desired direction.   

Surprisingly,  several bridges are coming towards me.  
They span the river one after the other.  It seems as if they are 
all full of people who are rushing to and fro,  rushing and 
rushing and rushing.  Huge old buildings reveal themselves on 
both sides of the river.  I sense that it is a big city  that I am 
passing by.   

And this scent,  is it streaming out of the city?  The 
scent of this gigantic city? 

I am passing by the bridges in fast motion and I 
wonder why there are no other ships on the water.  I am alone 
on the river and in my boat.  It is carrying me forward,  ever 
forward. 

The landscape transforms.  The gentle slopes strive 
upwards with orderly rows of light green vines.   

There,  again another bridge!  It looks like another city.  
This time my carrier is slower and the noise from the bridge is 
almost unbearable. 
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I feel sorry for the people who are rushing from side to 
side in their vehicles. There, another such building.  The part 
you can cross on is hanging lightly and almost playfully on 
the spanning arch.  And as I look back,  the sharp point of a 
church steeple juts into the sky.  I bob up and down leisurely 
along farther downstream.   

A building comes closer to me on one side of the bank. 
I sense that it is something extraordinary. Innumerable 
pointed towers and little towers jut into the sky. Broad stone 
bridges lead the bank wall up to the entrances. As light as a 
breath the image lifts up into the air and disappears.  Gone 
gone. 

The banks look flat.  They are covered with high 
stalks.  Is it maize?  Is it cane?  Why isn’t anyone cooling 
himself on the flat bank of the river?  Clouds appear above 
me.  The white has turned to gray.  A deep,  threatening gray,  
surrounded by black.  They form giant nests.  Terrifying ball 
formations.  Instinctively I pull my head between my legs and 
hide myself.  

I sit this way a long time and don’t move.  Only when I 
feel the warming rays of the sun  on my arms do I look up.  I 
would have almost missed it,  the impressive fortress which 
stood directly on the bank and is now already behind me.   
Why am I going so fast?  I sense that I would like to linger 
here. 

The landscape has changed.  I become anxious  as I see 
the high cliffs racing my way.  But I close my eyes,  breathe 
the scene into my nose and –go in!  Go in!  And  go through! 

The landscape becomes wilder,  on both sides.  Forests 
seem to make impassable barriers.  But still,  they invite me 
in,  I sense it and would gladly rest in their shade. 

What is driving me forward? My will starts to vanish 
and becomes lost in a strange way. I comprehend it only with 
effort. 
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But the scent!  Of course,  the scent!  I am on a quest 
for the source of the fine-tangy scent. 

How broad this river is becoming,  broader and 
broader.  I can hardly recognize both ends of it any more.  The 
banks become flatter and sandy.  Little stone islands 
surrounded by water form. Suddenly I see horses on the bank.  
One of the animals is standing almost to its belly in the water.  
Cooling itself!  Why am I not hot? 

I spin slowly,  leisurely farther and enjoy the changing 
picture of the landscape.  Now it appears as if the river wants 
to disperse,  disappear into nowhere. 

Horses, sheep,  donkeys are grazing on both sides of 
the river.  I  can see small houses and huts in the distance.  
Under me I feel the planks of the boat and feel comfortable 
and safe in the soft rocking of the river. 

Suddenly there are birds taking flight.  A dense swarm 
of them fly high into the clouds.  I want to fly with them and 
climb higher and higher. I see myself lying in the boat beneath 
me  and observe myself above me with open eyes. 

But what is that? The birds around me are beginning to 
scream. Do they want to drive me away? Meanwhile they all 
screech together a single, nerve-killing sound.   

I ride high.   
What is happening? Where I am I? Who is ringing? 
Oh, the bread in the oven seems to be finished. I push 

myself up from the deck chair and rush still totally sleepy to 
the stove and turn the birds off. Silence. This smell,  this 
scent! It is the wonderful, delicious smell of freshly baked 
bread. It fills the room. It has accompanied me on my trip 
along the river, down the Donau, to the Delta.  
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EIN KÖSTLICHER DUFT 
 
Es bewegt sich. Ich spürte es deutlich. Etwas bewegt 

sich und ich bewege mich mit ihm. Als ich die Augen öffne 
um zu sehen, was es ist, fühle ich mich eingehüllt in 
intensives Blau und nehme einen angenehmen, herb-süßen 
Geruch wahr. 

Aber, wo bin ich? Ich setze mich auf und blicke um 
mich. Ich rausche, auf einem harten Brett sitzend, ein 
Flussufer entlang. Interessiert betrachte ich meinen Untersatz 
von außen und sehe, ich sitze auf einem großen Boot. 
Schwarz-weiß ist es bemalt. Das ist eine Ulmer Schachtel, 
kommt es mir in den Sinn. Überlange Ruder sind seitlich 
angelegt und mit dicken Gummibändern am Rumpf befestigt. 
Ich fühle mich großartig. Es ist das erste Mal, dass ich auf so 
einem besonderen Schiff reise. Ich sehe in der Ferne die 
Spitze des Münsters verschwinden. Ich bin mir sicher, es wird 
eine schöne Reise werden. Der gute Geruch umgibt mich 
immer noch. Ich versuche seine Quelle zu finden. Sollte er 
von den Pflanzen am Ufer herüber wehen? Die Ränder des 
Flusses zeigen sich in tiefem Grün.  

Ich lasse mich auf die Bretter des Bootes sinken und 
betrachte die ziehenden Wolken die das Blau hinter sich 
schieben.  

Da tauchen Steinquader über mir auf. Breit und dunkel 
zusammengefügt drängen sie sich mir ins Bewusstsein. Ich 
trudle zwischen riesigen Pfeilern umher. Mein Untersatz 
schwankt, schießt dann plötzlich wieder ins Freie. Eine Bücke 
war es, eine Brücke aus uraltem Gestein. Breit und schwer 
liegt sie über dem Fluss. Und dieser Geruch, immer noch 
begleitet er mich. Ich kann seinen Ursprung noch nicht 
ergründen und gebe mich den schaukelnden Bewegungen des 
Wassers hin. Es trägt mich ohne Anstrengung meinerseits 
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flussabwärts, immer weiter und weiter. In der Ferne entweicht 
das verschwommene Bild einer Stadt. 

Am Ufer bemerke ich Bäume und Sträucher, grasgrüne 
Hänge und in das Wasser ragende flache Einstiege. Ich 
erinnere mich meiner Seekrankheit und versuche meinen 
Körper zur Fahrtrichtung zu drehen. Vorsichtig lege ich jeden 
Körperteil einzeln in die gewünschte Richtung.  

Überraschend kommen mir mehrere Brücken entgegen. 
Eine nach der anderen überspannen sie den Fluss. Es scheint 
als ob sie voller Menschen wären, die hin und her eilen und 
eilen und eilen. An beiden Seiten des Flusses zeigen sich 
mächtige alte Bauwerke. Ich spüre, es ist eine große Stadt, die 
ich passiere. 

Und dieser Duft, ob er der Stadt entströmt? Der Duft 
dieser riesigen Stadt? 

Ich passiere die Brücken in schneller Fahrt und 
wundere mich, dass keine anderen Schiffe das Wasser 
bevölkern. Ich bin allein auf dem Fluss und auf meinem Boot. 
Es trägt mich vorwärts, immer vorwärts.  

Die Landschaft wandelt sich. Die sanften Hänge 
aufwärts streben geordnete Reihen aus hellgrünen Reben.  

Da, schon wieder eine Brücke! Es scheint eine andere 
Stadt zu sein. Dieses Mal wird meine Schachtel langsamer 
und der Lärm von der Brücke  fast unerträglich. Ich bedauere 
die Menschen, die in ihren Fahrzeugen die Seiten wechseln. 
Dort noch ein solches Bauwerk. Leicht und fast spielerisch 
hängt der begehbare Teil an dem sie überspannenden Bogen. 
Und im Rückwärtsschauen sticht die scharfe Spitze eines 
Kirchturms in den Himmel. Ich dümple gemächlich weiter 
flussabwärts.  

Auf einer Seite des Ufers kommt mir ein Gebäude 
näher. Ich spüre, dass es etwas Besonderes ist. Unzählige 
spitze Türme und Türmchen stechen in den Himmel. Breite 
Steinbrücken führen die Ufermauer empor zu den Eingängen. 
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Leicht wie ein Hauch erhebt es sich in die Luft und 
entschwindet. Vorbei, vorbei. 

Ich lasse mich zurücksinken und schließe die Augen. 
Bin ich müde, so frage ich mich, müde vom Fahren und 
Schauen? Wieder sauge ich den köstlichen Duft ein, der mich 
begleitet.  

Die Ufer zeigen sich flach. Sie sind bestanden mit 
hohem Stängeln. Ist es Mais? Sind es Schilfrohre? Warum 
kühlt sich eigentlich niemand im flachen Ufer des Flusses?   

Da tauchen über mir Wolken auf. Aus dem Weiß ist 
ein Grau geworden. Ein tiefes, bedrohliches Grau, schwarz 
umrandet. Ein Gewölle aus Schrecken. Unwillkürlich ziehe 
ich den Kopf zwischen die Beine und verkrieche mich in mir.  

Lange sitze ich so und rühre mich nicht. Erst als ich die 
wärmenden Strahlen der Sonne wieder auf meinen Armen 
spüre schaue ich auf. Fast hätte ich es versäumt, das 
eindrucksvolle, massige Gebäude, das direkt am Ufer stand 
und schon hinter mir liegt. Und da, vor mir, eine Burg, hoch 
oben. Eine neue Stadt. Schon wieder. Weshalb bin ich so 
schnell? Ich spüre, dass ich hier gerne verweilen würde.  

Die Landschaft hat sich verändert. Ein bisschen 
beklommen wird mir, als ich die hohen Felsen auf mich 
zurasen sehe. Aber ich schließe die Augen, sauge den Duft in 
meine Nase und - Hinein! Hinein! Und hindurch. 

Die Landschaft wird wilder, zu beiden Seiten. Wälder 
scheinen undurchdringliche Schranken zu setzen. Und doch, 
sie laden mich ein, ich spüre es und würde gerne in ihrem 
Schatten ruhen.  

Was treibt mich vorwärts? Mein Wollen verschwimmt 
und wird sonderbar verloren. Ich fasse es nur mühsam.  

Aber der Duft! Natürlich der Duft! Ich bin auf der 
Suche nach der Quelle des fein-herben Duftes. 

Wie breit dieser Fluss nun wird, immer breiter. Ich 
kann beide Ränder kaum mehr erkennen. Die Ufer werden 
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flacher und sandig. Es bilden sich kleine Steininseln von 
dunklem Wasser umschlossen. Plötzlich sehe ich Pferde am 
Ufer. Eines der Tiere steht bis zum Bauch im Wasser. 
Kühlung! Weshalb ist mir nicht heiß? 

Ich trudle nun langsam, gemächlich weiter und genieße 
das wechselnde Bild der Landschaft. Jetzt hat es den 
Anschein, als wollte der Fluss sich auflösen, verschwinden im 
Nirgendwo. 

Pferde, Schafe, Esel grasen zu beiden Seiten des 
Flusses. In der Ferne nehme ich kleine Häuschen und Hütten 
wahr. Unter mir spüre ich die Planken des Bootes und fühle 
mich wohl und geborgen im sanften Schaukeln des Flusses.  

Da fliegen ganz plötzlich Vögel auf. Ein dichter 
Schwarm erhebt sich hoch in die Wolken. Ich will auch 
fliegen, mit ihnen fliegen und steige höher und höher. Unter 
mir sehe ich mich im Boot liegen und mich hier oben mit 
offenen Augen betrachten.  

Doch was ist das? Die Vögel um mich beginnen zu 
schreien. Wollen sie mich vertreiben? Inzwischen  kreischen 
sie zusammen einen einzigen, einen nervtötenden Ton.  

Ich fahre hoch.  
Was ist los? Wo bin ich? Wer klingelt?  
Oh, das Brot im Backofen scheint fertig zu sein. Ich 

drücke mich vom Liegestuhl hoch und sause noch völlig 
verschlafen hinein zum Herd und schalte die Vögel ab. Stille.  

Dieser Geruch, dieser Duft! Der köstliche Duft des 
frischgebackenen Brotes. Er füllt das Zimmer. Auf meiner 
Reise entlang des Flusses hat er mich begleitet, donauabwärts, 
bis zum Delta. 
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TOMORROW’S BREAD 

 
Love is food for soul. Our soul would always be 

unsated without love. Bread recipes are found in every 
cookbook, but the one I use I’ve learnt from my mother. Put 
a piece of yeast in a glass of warm water to soak. I’ve never 
known how many grams that piece of yeast has, just as I’ve 
never known the quantity of water, flour and salt in grams. 
“Everything is roughly weighed”, my mother would say, 
but it took several times when I could not take pride in my 
work to understood that her eye had seen and her hands had 
mashed the dough thousands of times. But I don’t want to 
talk to you about mistakes, instead I’d like to tell you about 
the joy of making bread. From the moment when the fear of 
failure had been replaced by love, my hands could actually 
do real magic. Not only the quality of ingredients give 
value to the well-made thing, but mostly the love and the 
commitment you are investing in what you are doing. 
Whatever the shape of the bread, it is a part of Christ’s 
body. My mother taught me that bread is the joy of being 
together with the loved ones. Just as the wheat grains stick 
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together in a wheatear, it has been bestowed upon us that 
we, human beings, gather around the table where, showing 
our love for each other andfor God, we tear the bread into 
four pieces. 

“A piece for the Father, one for the Son, one for the 
Holy Ghost and we keep one for rising tomorrow’s bread!” 
my grandfather would say when we sat at the table and he 
tore the bread with his big hands. Years passed and I could 
not understand what happened to the last piece, which he 
would put aside every time and which, after we finished 
eating, he would wrap in a white towel and place under his 
breastplate. 

I don’t think I was older than eight when, one night, 
I gained a little courage and asked him: 

“Grandpa, where do you take tomorrow’s bread? 
Each day you take the fourth piece and leave, and, the 
following day, you don’t take it back so that mother could 
put it in the dough.” I remember how his blue eyes filled 
with love when they looked at me. 

“My dearest sweetheart, I’ll take you with me 
tomorrow to see what I do with the bread. It would be too 
complicated to tell you the entire story of tomorrow’s 
bread.” He stood up heavily, holding the pipe in one hand, 
while the other was touching his breast pocket, looking for 
the tobacco bag. 

That night I dreamt how all the pieces of bread that 
my grandfather had taken from home along the years, 
would come on the road towards our gate and call me to 
come out at the window and watch them. I waited 
nervously for lunch the next day. My mother took the warm 
bread out of the towel, and my grandfather made the sign of 
the cross repeating the same words while he was tearing it 
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in four. I would have wanted my grandfather to eat more 
quickly. I was following the spoon with my eyes, seeing 
how it was shaking in his hand and I could not understand 
why he could not pay moreattention. After the meal, as 
expected, he wrapped the piece of bread in a towel, lit his 
pipe and looked at me as I was moving from one foot to 
another without uttering a word. 

“Come on, I see that you can’t wait anymore!” 
I slipped my hand in his big rough palm and looked 

right into his eyes. There was a very old house, only three 
streets away from our house, somewhere, on a side alley. I 
knew there lived an old woman who had lost her minds and 
did not have anyone in the world. We, the children, would 
sometimes throw mud at her when she came out with a big 
broom to chase us from her garden’s cherry tree. I had 
never been into the old woman’s house. A wooden gate 
creaked shortly when my grandfather pushed it. The house 
had a porch, a kitchen and a room. She had a wooden table 
with short legs and two chairs with three legs in the kitchen. 
The fire was burning slowly in the chimney, while the old 
woman was sitting on the porch doorstep, gazing. My 
grandfather looked at her without saying anything. He 
passed by her and placed the piece of bread on the table 
from the kitchen and a piece of green cheese next to it. I 
didn’t know where he had the green cheese from, I hadn’t 
seen him taking it from home, although I had kept my eyes 
on him all day long. He took a bucket out of the fountain 
from the yard, then he filled a mug with water and sent me 
to place it on the table next to the piece of bread. Although 
she had seen us, the old woman didn’t make any gestures or 
chase me with that big broom of hers that was leaning 
against the wall of the house. 
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“Let’s go”. 
 He grabbed me towards him and placed my hand on 

his shoulder. It was his turn to look me in the eye.  
“Have you understood the meaning of tomorrow’s 

bread?” 
“Actually, I don’t know very well, but I do know 

that she was very hungry. Look at her eating! I won’t steal 
her cherries or throw mud at her.” 

He smiled. 
“There isn’t too much to be said, but don’t forget: 

the hand that feeds a lost soul today actually feeds its soul 
tomorrow.” 

“Grandpa, will we have a different soul tomorrow?” 
“No, dearest one, we will a different heart, not a 

different soul. Good deeds bring fortune. Bad deeds bring 
ten times worse misfortune. Be good, dearest one, be good 
each moment of your life. As you sow, so you reap.” 

We went out through the gate. This time the gate 
didn’t creak. 

“Grandpa, have you known her for a long time? Has 
she always been this crazy?” 

“She is not crazy, she lives in a world of her own. 
Yes, I have known her for a long time. Her husband saved 
my life twice in the war.” 

“You were about to die and you haven’t told me!” I 
was humming, acting peevishly. “Will you tell me?” 

“Some other time, some other time...” 
Maybe I did not understand the meaning of the 

words “tomorrow’s bread” that day, maybe I do not know 
the true meaning of my grandfather’s lesson today either, 
but the greatest joy that my heart feels is when I can take 
the hot bread out of the towel, roughly weighing the 
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ingredients while following my mother’s recipe, and we 
tear it into four pieces as my grandfather used to teach us. 

Love is like bread, the more we fill it with love 
today, the wider it will become tomorrow. 

 
 
 

PÂINEA DE MÂINE 
 

Iubirea este pâinea sufletului, fără iubire sufletul 
nostru ar fi mereu înfometat. Reţete de pâine se găsesc în 
cărţile de bucate, însă rețeta pe care eu o folosesc am 
învățat-o de la mama. Într-un pahar cu apă călduță se pune 
o bucată de drojdie la înmuiat. Niciodată nu am ştiut câte 
grame reprezintă acea bucată de drojdie, aşa cum nu am 
ştiut, la gramaj, nici cantitatea de apă, de făină şi de sare. 
Totul se pune "după ochi", obișnuia mama să spună, dar 
până să înţeleg că ochiul ei văzuse şi mâinile plămădiseră 
de mii de ori aluatul, au fost câteva dăți în care nu m-am 
putut mândri cu munca mea. Dar nu despre greșeli vreau să 
vorbesc, ci despre bucuria de a face pâine. Din momentul în 
care teama de eşec a fost înlocuită de dragoste, mâinile 
mele au putut să facă o adevărată magie. Nu doar calitatea 
ingredientelor dau valoarea lucrului bine făcut, ci mai ales 
iubirea şi dăruirea pe care o pui în ceea ce faci. Indiferent 
de forma pe care o are pâinea, ea este ruptă din trupul lui 
Hristos. De la mama am învățat că pâinea reprezintă 
bucuria de a fi împreună cu cei dragi. Aşa cum boabele de 
grâu stau împreună în spic, tot așa este lăsat ca noi, 
oamenii, să ne adunăm împreună în jurul mesei, unde cu 
iubire, unii față de ceilalţi şi față de Dumnezeu, să frângem 
pâinea în patru. 
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- O bucată pentru Tatăl, una pentru Fiul, una pentru 
Duhul Sfânt şi una să o păstrăm pentru dospirea pâinii de 
mâine! obişnuia bunicul să spună când ne aşezam la masă 
şi, frângea cu mâinile lui mari, pâinea. Ani la rând nu am 
înțeles ce se întâmpla cu ultima bucată, pe care de fiecare 
dată o punea în altă parte şi pe care, după ce ne ridicăm de 
la masă, o învelea într-un ștergar alb şi o punea la piept sub 
pieptar. 

Cred că nu aveam mai mult de opt ani când într-o 
seară, mi-am luat inima în dinţi şi l-am întrebat: 

- Bunicule, unde duci tu pâinea cea de mâine? În 
fiecare zi iei cea de-a patra bucată şi pleci, iar în ziua 
următoare nu o aduci înapoi ca mama să o pună în aluat. 
Îmi amintesc cum ochii lui albaștri s-au umplut de dragoste 
când m-au privit. 

- Draga moșului dragă, mâine te iau cu mine să vezi 
ce fac cu pâinea, ar fi prea complicat să îţi povestesc toată 
istoria pâinii de mâine. S-a ridicat cu greutate; ținea într-o 
mână pipa, iar cu cealaltă îşi pipăia buzunarul de la piept 
căutând săculețul cu tutun. 

În noaptea aceea am visat cum toate bucățile de 
pâine pe care bunicul le dusese de-a lungul anilor de acasă, 
veneau pe drum spre poarta noastră şi mă strigau să ies la 
geam să le privesc. În ziua următoare am așteptat cu 
nerăbdare masa de prânz. Mama a scos pâinea caldă din 
ștergar, iar bunicul i-a făcut semnul crucii şi repetând 
aceleași cuvinte a rupt-o în patru. Aş fi vrut ca bunicul să 
mănânce mai repede, îi priveam lingura cum îi tremura în 
mână şi nu înțelegeam de ce nu poate fi mai cu băgare de 
seamă. După masă, aşa cum îi era obiceiul, a învelit bucata 
de pâine în ştergar, a aprins pipa și m-a privit cum mă 
mutam de pe un picior pe altul fără să rostesc un cuvânt. 
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- Haide, văd că nu mai ai astâmpăr! 
Mi-am strecurat mâna în mâna lui mare şi aspră şi         

l-am privit fix în ochii. La numai trei străzide casa noastră, 
undeva, pe o străduță lăturalnică, era o casă tare dărăpănată. 
Ştiam că acolo locuia o bătrână care își pierduse mințile şi 
numai avea pe nimeni pe lume. Noi, copiii, aruncam uneori 
cu pământ după ea când ieșea cu un măturoi să ne alunge de 
la cireșul din grădină. Nu fusesem niciodată în casa 
bătrânei. O poartă de scânduri scârțâi scurt când bunicul o 
împinsese. Era o casă cu tindă, cuină şi o cameră. În cuină 
avea o masă de lemn cu piciorele scurte şi două scaune cu 
trei picioare. În vatră focul ardea mocnit, iar bătrâna era 
așezată pe pragul tinzii privind în gol. Bunicul o privi fără 
să-i spună nimic. Trecu pe lângă ea şi așeză pe masa din 
cuină bucata de pâine şi lângă ea o bucată de caș proaspăt. 
Nu ştiam de unde avea caşul, nu l-am văzut să-l fi luat de 
acasă, deşi toată ziua am stat cu ochii ţintă pe el. De la 
fântâna din curte a scos o găleată cu apă, apoi a umplut o 
cană şi m-atrimis să o pun pe masă lângă bucata de pâine. 
Deşi ne văzuse, bătrână n-a schițat niciun gest, nici nu s-a 
luat după mine cu măturoiul care stătea proptit de peretele 
casei. 

- Să mergem. 
 Mă trase spre el şi îmi așeză o mână pe umăr. Fu 

rândul lui să mă privească înochi. 
- Ai înţeles ce înseamnă pâinea de mâine? 
- Drept să spun, nu ştiu prea bine, dar ştiu că îi era 

tare foame. Uite cum mănâncă! N-am să-i mai fur cireșele 
şi nici cu pământ n-am să mai arunc după ea. 

Zâmbi. 
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- Prea multe nu sunt de spus, dar să nu uiți: mâna 
care hrănește azi un suflet rătăcit, îşi hrănește de fapt mâine 
sufetul lui. 

- Bunicule, mâine  vom aveaalt suflet? 
- Nu, draga moșului, mâine avem alt suflu, nu alt 

suflet. Binele pe care îl faci azi, mâine se va întoarce la tine. 
Răul pe care îl faci azi, mâine va veni înzecit la tine. Fii 
bună, draga moșului, fii bună în fiecare clipă a vieţii tale. 
Ce vei semăna azi, mâine ai să culegi. 

Am ieşit pe poartă. De data această poarta n-a 
scârţâit. 

- Bunicule, tu o cunoști de mult? Tot aşa nebună a 
fost? 

- Nu este nebună, trăiește într-o lume doar a ei. Da, o 
cunosc, de mulţi ani, bărbatul ei mi-a salvat viața de două 
ori în război. 

- Era să mori şi nu mi-ai povestit! îngânai 
prefăcându-mă bosumflată. Îmi povestești? 

- Altă dată, altă dată... 
Poate nu am înțeles la momentul respectiv sensul 

cuvintelor "pâinea de mâine", poate nici azi nu cunosc 
adevăratul înțeles al învățăturii bunicului, însă cea mai mare 
bucurie pe care sufletul meu o simte este atunci când când 
pot să scot din ștergar pâinea aburindă făcută "la ochi" după 
rețeta mamei mele şi să o frângem în patru după învățăturile 
bunicului. 

Inima noastră este ca o pâine, cu cât punem azi mai 
multă iubire în ea, cu atât devine mâine mai încăpătoare. 
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  INDRICĂU IOAN VASILE 
 
Timi şoara 
 
România 

 

 
SONG 
English version by Mioara Tunea 

 
The girls are cutting the wheat     
and put it all together 
the people praise them up and say    
that they are  doing a good job. 
  
The girls are washing in the river 
Their embroidered peasant blouses 
Wearing rosy flowers on their hips 
And much desire in their soul. 
 
The girls are kneading the bread 
Fully baked in the oven 
Made it nice and brown very well 
For their boyfriends’ sake.  
 
Good Lord make our land fertile 
For today, for tomorrow 
In order to have in Romania 
Bread good Lord, saint bread. 
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CÂNTEC 
 

Fetele seceră spice 
şi în snopi le-adună 
lumea le laudă şi zice 
că fac treabă bună. 
 
Fetele spală la râu  
ii din fir de in uşor  
cu bujori roşii la brâu  
şi-n suflet cu dor 
 
Fetele frământă pâine  
coaptă în cuptor  
rumenită tare bine  
de dragul feciorilor 
 
Doamne, rodească-ne glia 
fie-ne tuturor bine  
să avem în România  
pâine Doamne, sfântă pâine. 
 

 
Bread house / Pâinea casei 
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 JICHICI PETRU 
 
Timi şoara 
 
România 
 

 

 
 

BREAD OF HEAVEN 
 

Let’s taste the wine and bread of Heaven,  
The  body and blood of Christ,  
who gave His life 
for  the Salvation of sinners, 
Yes, the sacrifice, the Resurrection and the Ascension 
Of the Son of God 
For us, those scattered 
In the dust of this world!    
 
 

PÂINEA CERULUI 
 

Să gustăm din vinul și pâinea cerului 
Din trupul și sângele Domnului 
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Ce s-a jertfit 
Spre mântuirea păcătoșilor, 
Da, jertfa, Învierea și Înălțarea 
Fiului Sfânt 
Pentru noi, cei risipiți 
În pulberea  acestui pământ! 
 
 

 
Ruddy and warm bread / Pâine rumenă şi caldă 
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KÁNYÁDI SÁNDOR 
 
Budapesta 
 
Ungaria  

 
GRAND MOTHER'S BREAD 

English version by Kátay Gyöngyvér 
 

I took wheat to the mill,  
Hey, that was so long ago,  
When in the Küküllő still  
the mill was lumbered.  

 
I stemped the wheat,  

It's flour, like the snow,  
The folk of the hause were happy  

Mostly Grand Mother.  
 

She baked from the new wheat,  
Such bread,  
to it's flavour  

they gathered all of the children.  
 

Since then I wish that,  
Be the world such,  

like the wheat between  
the blue Wheatflower.  
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Everybody have plenty,  
of the falvoury bread,  

Frizzled, sleazy  
Grand Mother's bread. 

 
 

NAGYANYÓ KENYÉR... 
 

Búzát vittem a malomba, 
hej, de régen volt, 

amikor még a Küküllőn 
malom duruzsolt. 

 
Megőröltem a búzámat, 

lisztje, mint a hó, 
Örült neki a ház népe, 

kivált nagyanyó. 
 

Sütött is az új búzából 
olyan kenyeret, 

illatára odagyűltek 
mind a gyerekek. 

 
Azóta is azt kívánom: 

legyen a világ 
olyan, mint a búza közt 

a kék búzavirág. 
 

Mindenkinek jusson bőven 
illatos-fehér, 

ropogósra sütött, foszlós 
nagyanyó-kenyér! 
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  KOCH ELSA 
 
Ulm 
 
Germany 

 

 
 

HOW MY MOTHER USED TO BAKE BREAD 
 
I spent my childhood in Mariakemend in South 

Hungary until I was nine years old. I can still remember 
many customs and habits from back then, for example how 
my mother used to bake bread. The Hungarians eat a lot of 
bread. In our time there was only white bread. Today 
however a lot of whole- grain bread is baked as well, 
mainly for the younger generation. Bread is passed with 
every meal in Hungary, even if potatoes are served. 

As it was very hot in South Hungary, many houses 
had a summer kitchen attached. This kitchen was used for 
cooking and baking in summer, so it wouldn't get that hot 
inside the house. Most of these summer kitchens had an 
oven installed and many women baked their own bread. I 
remember that our summer kitchen also had a big oven but 
I can't recall my mother baking bread at home. Yet I still 
remember the baker of the village, called „Semmelbeck“, 
and the walk there. 
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In the evening before the baking day, my mother 
began with the preparations. She filled a wooden scrape 
with flour and prepared the sponge in a dent she had 
pressed into the flour. Of course I don't recollect everything 
she needed for that process. I only know that I had to get 
some yeast at the grocery in the afternoon. We needed some 
leftover sourdough from the last baking day. The sponge 
had developed overnight. The next day, my mother began 
with finishing the dough very early. Again, my mother left 
some sourdough for the next baking day and the sponge 
was mixed with the other ingredients. Afterwards the three 
proofing baskets (so- called „Stroh- Simbel“), which were 
worn out with a clean cloth, were floured and the dough 
was filled into the baskets in equal shares. Following that, 
the dough had to rest and rise for some time.  
My mother brought the prepared loaves to the baker. 

Most times she had to carry three baskets. I can still 
see her in my mind's eye: one basket on her head and the 
other two tucked under her arms. She used to walk very 
upright like that and with small steps. What fascinated me 
the most at the baker was how fast and handily he slid the 
loafs into the oven. Yet before he did that he had to remove 
the hot ash from the oven with a scraper and a brush. After 
that the oven was sprinkled with water and the sliding of 
the loafs could begin. The basket with the dough was turned 
upside down onto the broad wooden shovel, the cloth was 
removed from the dough and revealed the pattern from the 
break basket. 

We ate a lot of bread. I don't recall any topping like 
sausage. Us kids used to wet the bread and spread sugar on 
top. Also a lot of lard bread was eaten, with a fondness for 
goose fat. This was spiced with salt and bell pepper and had 
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a fine red colour. In the winter, slices of bread were put on 
the hot stove and roasted. The roasted bread tasted 
excellently on cold winter evenings. 

I also remember a very nice habit: My mother never 
forgot to scratch a cross into the bottom side of the bread 
with a knife before she cut the bread. I adopted that habit 
from her. It's too bad I often buy the bread already sliced. 

 

 
 
 

WIE MEINE MUTTER BROT GEBACKEN HAT 
 
Meine Kindheit habe ich bis zu meinem neunten 

Lebensjahr in Mariakemend in Südungarn verbracht. Es 
sind mir noch viele Sitten und Bräuche von damals in 
Erinnerung geblieben, z. B. wie meine Mutter Brot 
gebacken hat. In Ungarn wird sehr viel Brot gegessen. Bei 
uns gab es früher nur Weißbrot. Doch heute wird auch viel 
Vollkornbrot gebacken, hauptsächlich für die jüngere 
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Generation. Brot wird in Ungarn zu allen Speisen gereicht, 
selbst wenn Kartoffeln auf den Tisch kommen.  

Da es in Südungarn sehr heiß war, war an vielen 
Häusern eine Sommerküche angebaut. In dieser Küche 
wurde im Sommer gekocht und gebacken, damit es im 
Haus nicht so warm wurde. In den meisten dieser 
Sommerküchen war ein Backofen eingebaut und viele 
Frauen haben ihr Brot selbst gebacken. Ich weiß noch, dass 
in unserer Sommerküche ebenfalls ein großer Backofen 
war, doch ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine 
Mutter daheim Brot gebacken hat. Erinnern kann ich mich 
aber noch an den Dorfbäcker, den „Semmelbeck“ und vor 
allem an den Gang zum Bäcker. 

Am Abend vor dem Backtag hat meine Mutter mit 
den Vorbereitungen begonnen. In eine Holzmulde hat sie 
Mehl gefüllt und in einer Vertiefung, die sie mit der Hand 
in das Mehl gedrückt hat, wurde der Vorteig angesetzt. Was 
sie alles dazu benötigte, das weiß ich natürlich nicht mehr. 
Ich weiß nur, dass ich nachmittags im Lebensmittelgeschäft 
ein paar Deka Gerwe (Hefe) holen musste. Ein kleines 
Stück Sauerteig, der von der letzten Backaktion 
zurückgelegt war, wurde benötigt. Der Vorteig konnte sich 
die Nacht über entwickeln. Am anderen Tag fing meine 
Mutter sehr früh mit der Fertigstellung des Teiges an.  Der 
Vorteig wurde mit den anderen Zutaten vermischt und 
wiederum hat meine Mutter ein kleines Stück Teig für die 
nächste Backaktion als Sauerteig aufbewahrt. Dann wurden 
die drei „Stroh-Simbel“ (Garkörbchen), welche mit einem 
sauberen Tuch ausgeschlagen waren, gut eingemehlt und 
der Teig wurde zu gleichen Teilen  in die Simbel gefüllt. 
Der Teig musste nun längere Zeit ruhen und „gehen“. 
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Mit den fertig vorbereiteten Teiglaiben,  bzw. den 
Simbeln ging meine Mutter dann zum Bäcker. Meistens 
hatte sie drei Simbel zu tragen. Ich seh sie noch vor mir: 
Ein Simbel auf dem Kopf und die anderen zwei, eins rechts 
und eins links unter dem Arm. Ihr Gang war dann sehr 
aufrecht und mit kleinen Schritten. Beim Bäcker hat mich 
hauptsächlich das „Einschießen“ fasziniert, mit welcher 
Behändigkeit und Schnelligkeit der Bäcker dies geschafft 
hat. Doch vor dem Einschießen musste er zuerst mit einem 
Kratzer und einem Besen die heiße Asche aus dem 
Backofen ziehen. Dann wurde der Backofen mit Wasser 
bespritzt und das Einschießen konnte beginnen. Das Simbel 
mit dem Teig wurde umgekehrt auf die breite Holzschaufel 
gestürzt, das Tuch vom Teig entfernt und man konnte das 
Muster vom Brot-Simbel auf dem Teig erkennen.  

Wir haben sehr viel Brot gegessen. An Wurst als 
Belag kann ich mich nicht erinnern. Oft haben wir Kinder 
das Brot nass gemacht und dann Zucker darauf gestreut. Es 
wurde auch sehr viel Schmalzbrot gegessen, mit Vorliebe 
Gänseschmalz. Dies wurde mit Salz und Paprika gewürzt 
und hatte eine schöne rötliche Farbe. Im Winter wurden 
Brotscheiben auf den heißen Herd gelegt und „gebäht“. Das 
„Bähbrot an kalten Winterabenden schmeckte 
hervorragend. 

Ein sehr schöner Brauch ist mir ebenfalls noch in 
Erinnerung geblieben: Meine Mutter hat nie vergessen, mit 
dem Messer ein Kreuz auf die Unterseite des Laibes zu 
machen, bevor sie das Brot angeschnitten hat. Diesen 
Brauch habe ich von ihr übernommen. Schade, dass ich das 
Brot oft bereits geschnitten kaufe. 
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Feast wheat / Sărbătoarea grâului 
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 KRETZUDAVA RADU 
 
Cluj-Napoca 
 
România 
 

 
STATUE OF DECEBAL ON THE DANUBE 

 

Decebal sleeps in his statue, 
Soldiers guard behindeach fir tree, 
The Danube kisses the Romanian wheat field 
And makes the cross with the waves downstream. 
 
Zamolxe baptized the Dacians 
Into the fast rivers from the Carpathians 
And the water sanctified by their faces, 
Poured out itsentire oblation into the Danube. 
 
Trajan has chiseled his deeds onto the tablet, 
On the right bank, away from oblivion, 
He raised a Column in Rome as an ear of wheat, 
For Zamolxes to see and forgive him. 
 
Decebal believes neither in tablets, 
Nor in Columnsraised up to the saints, 
For he has in his eyes the unquenchable fire 
And longing ofan unravished kingdom. 
 
The Danube seems just fit, 
As an ear of wheat Imperial, 
The waves dress her up as goddess 
And raise for her a throne in the Great Sea. 
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The Delta is her bride’s train, 
A shrine on an island guarded by snakes, 
The fate of the Romanians is in a royal hand, 
Instead Zamolxe we have God. 

 
STATUIA LUI DECEBAL LA DUN ĂRE 

 
Decebal doarme în statuia lui, 
Ostașii veghează de după fiecare brad, 
Dunărea sărută lanul de grâu românesc 
Și-și face cruce cu valurile în aval. 
 
Zamolxe i-a botezat pe daci 
În râurile repezi din Carpați  
Și apa sfințită de chipurile lor 
Și-a revărsat în Dunăre întregul său obol. 
 
Traian și-a dăltuit isprăvile-n tăbliță, 
Pe malul drept departe de uitare 
Și și-a-nălțat la Roma o Columnă ca un spic de grâu, 
S-o vadă și Zamolxe și să-i dea iertare. 
 
Decebal nu crede în tăblițe, 
Nici în Columne până la sfinți, 
El are focul nestins în privire 
Și dorul de regat nerăvășit. 
 
Dunărea e pe măsura lui, 
Ca un spic de grâu imperial, 
Valurile ca pe o zeiță o îmbracă 
Și-i ridică un tron în Marea cea Mare. 
 
Delta-i este trena de mireasă, 
Altarul pe o insulă păzită de șerpi, 
Soarta românilor e-ntr-o mână regală, 
În locul lui Zamolxe îl avem pe Dumnezeu. 
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ADA KALEH 
 

Ada Kaleh 
Is buried in the sea, 
Her soul floats on the Danube 
Like aneternally suspended butterfly 
With chromatic wings, 
Related to the solar spectrum, 
And to the gold of the ancestral wheat field. 
 
When I visited her 
I was a young scholar, 
As clean as a grain of wheat, 
And she was an Ottoman princess, 
We both agreed 
That we could wed amicably, 
In an ideal friendship. 
 
But time passed and the distance 
Kept us away of bitter tears, 
While the protectors of the nation 
Reached an agreement that it was much better 
To move her to the Simian island, 
And offer me more light, 
More grainful barns. 
 
I have not seen her for long, 
And I would really want 
To pay her an unexpected visit, 
An ear of wheat in my buttonhole, 
And to find her blossoming and mistress. 
So I could kidnap her and bring her to Cluj, 
For her to raise a Royal House, on Someș. 
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ADA KALEH 
 

Ada Kaleh 
E înmormântată-n mare, 
sufletul ei plutește pe Dunăre 
ca un fluture suspendat pe vecie 
de cromatica aripilor 
înrudită cu spectrul solar 
și cu aurul lanului de grâu ancestral. 
 
Când am vizitat-o eu 
eram un june liceal, 
la fel de curat ca un bob de grâu 
și ea o prințesă otomană, 
amândoi am convenit  
că ne-am putea cununa amical 
cu o prietenie ideală. 
 
Dar timpul a trecut și distanța 
ne-a ferit de lacrimi amare 
pe când ocrotitorii de neam 
au căzut la-nvoială că e mult mai bine 
pe ea să o mute pe insula Șimian 
și mie să-mi dea mai multă lumină, 
mai mult grâu în hambare. 
 
N-am mai văzut-o de mult 
Și tarea-aș vrea 
Să-i fac o vizită inopinată, 
Cu un spic de grâu la butonieră, 
Și s-o găsesc înfloritoare și amantă 
Ca să o pot răpi și s-o aduc la Cluj, 
Pe Someș să-i ridic o Casă Regală. 
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 LAZĂR DIMITRIE-IANCU 
 
Timi şoara 
 
România 
 

 
 

EAR OF WHEAT 
English version by Cristina Erdei 

 
Whenever it was time to go, 
I would leave home on a cold morning, 
In order to finish braiding the ropes 
Before the sunset. 
 
On the road in front of the wheat field, 
The harvest begins 
While big brother Costi 1 has a farming scythe 
And a whetstone hanging from his belt. 
 
With the scythe in hand 
And apron over short pants 
We were tying the wheat ears in bouquets  
While standing, believe me, barefoot I was. 
 
My other brother,  Lae2 was handing me the wheat bouquets  

                                                           
1
 Costi - archaic Romanian name; derived from Constantine 

2 Lae - archaic Romanian name; short form of Nicolae 
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In the morning, working hard we were 
And after we went to the Timis river 3  
We would bathe for more than two hours. 
 
If I remember, at twilight, 
The bouquets were made, 
The precious ear of wheat, 
From wet we would keep it away.  
 
After a long summer day at dawn 
It was a productive day  
The drinking water was drained  
After a long hardworking day. 
 
I was drenched in sweat after the harvest 
It didn’t feel so exhausting  
And thankfully, with red thread I tied 
About 5 bouquets…”in God’s beard”. 

 
 

SPICU DE GRÂU 
 
Cand s-o dzas data, 
Plecam d-a cas pa racoare 
Funilii sa fie gata 
 Pan sa suie mandru soare. 
  
La obrat inseput da postata 
Si da saserat la grau 
Ceacea Costi cu coasa si cucea udata 
In ciocu aninat la brau 
                                                           
3 Timis - main river from the Banat region from Romania 
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 Saserii in mana dreapta io fost locu 
Cotranta pasta soarisi scurt 
Palaniam si pa funie puniam snopii 
In pisoare? Crege-ma c-am fost dascult. 
  
Lae, inca leaga snopii dupa mine 
Gimineata-n graba lucram, 
Dupa pranz,la Cimis, minune 
Doua siasuri ne scaldam 
  
Pan la asfintat 
Snopi-n pecita-I clageam 
Spicu da grau alduit 
Da ugeala-l feream 
  
Lunga dzi da vara pa-nsarat 
Izbangita cu folos 
Si apa s-o fost gatat 
Dan carsagu burfanios 
  
Am asudat un picpan saserisu s-o gatat 
Da nu ni s-o parut bas greu 
Ca multamita cu fit rosu am legat 
Vro sinsi spise in…”Barba lui Dumnezeu” 
  
Obrat                    drum 
Funii                      legatori 
Coasa, sasera     unelte de lucru 
Cucea                    gresie de ascutit 
Cioc                        rezerva de apa 
Cimis                     raul Timis, afluent al Dunarii 
Alduit                    pretuit 
Carsiag                  ulcior (recipient) din lut ars 
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Painting done by Christina Erdei 

 
 

THE BREAD 
English version by Cristina Erdei 

 
When in Banat4 the harvest machines came, 
I was very thrilled 
My heart grew with happiness  
Just like a fresh baked bread.  

 
PITA 

  
Cand in Banat s-au ivit combine 
Tare m-a bucurat faptul ast 
C-o crescut inima-n mine 
Cat o pita coapta-n tast. 
  

                                                           
4 Banat - region situated in the West of Romania, above the Danube 
river; today it is known as the Timis county 
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MENUŢ MAXIMINIAN 
 
Bistri ţa 
 
România 
 

 
 

THE BREAD PATH ON THE MOUNTAIN OF TIME  
 English version by Muguraş Maria Petrescu 

 
In the other village 
Far away in the heart of the forest 
The woman is cleaning ber house 
 
Through the hot dust 
Carrying heavy bags on her bended back 
She ’s going down to the village store 
 
It’s bread day 
Holy Saturday 
And God can be seen in the dough 
 
Then, carrying seven loaves, one for each day of the week 
She starts the journey back 
Across the mountains and mountains 
Where the Dacians are free. 
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CALEA PÂINII  
  

Pe muntele vremurilor, în satul de dincolo, 
Departe, în inima codrului, 
Femeia îşi curăţă casa. 

  
Prin colbul fierbinte, 
Gătată de sărbătoare, 
Cu năframa de foc şi cămaşa de lapte, 
Este timp de patru ceasuri 
Pe calea Pâinii. 

  
Cu desagii pe spatele încovoiat, 
Coboară la cooperativă. 
E Ziua pâinii, Sfânta Sâmbătă, 
Iar Dumnezeu se vede în aluat. 

  
Apoi, cu şapte pite, una pentru fiecare zi, 
Ia drumul întoarcerii, 
Tot pe munţi, şi pe munţi, 
Unde dacii sunt liberi. 
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THE HILL OF LOVE / LONGING  
  English version by Muguraş Maria Petrescu 

 
On the floery hill 
The Sun has got tired of climbing 
Only the feet of the deer 
Walk along the path 
 

From the edge of the woods 
The spring goes down 
Separating worlds 
 

Crosses and names 
Maidens who bring the bread of life 
Revival 
 
 
 

DEALUL CU DOR  
  

Pe dealul cu flori, 
Soarele a obosit să urce. 
Doar picioarele căprioarelor, 
Străbat poteca. 
  

Din pragul pădurii, 
Izvorul coboară, 
Despărţind tărâmuri. 
  

Cruci şi nume, 
Fecioare ce aduc pâinea vieţii, 
Înviere. 
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Menuţ Maximinian, Bistriţa, România 
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  MILESCU VICTORIA 
 
Bucureşti  
 
România 
 

 
 

 
A CRUST OF BREAD 

 
Maybe sometimes the cold, hungry rain 
steals a baked bread 
on the stand 
perhaps sometimes even the snow tempted 
by the steam of a  fresh bread 
comes into the bakery 
although this costs its life 
but maybe heaven is hungry too 
and descends through its birds 
for crumbs of love 
let behind by those who go embraced 
of course the fierce fire is craving for 
the that golden bread 
he who was covered it with ardent arms 
into the oven 
but let it as it was so beautiful and virgin 
to give itself  
with the same love 
as love which was born it 
even if it means 
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a little bit doesn’t exist no more 
the sense of bread is offering itself  
that bring the joy 
maybe a baker smiles 
although he hungry and tired 
that he sold everything today 
and shelf has noting left  
neither for him  nor for 
the little anger knocking at the door, in night 
but just a poor crust of hope… 
 
 
O COAJĂ DE SPERANŢĂ 
 
Poate că uneori ploaia flămândă şi rece  
fură o pâine caldă  
de pe tarabă 
poate că uneori chiar zăpada ispitită de aburul 
pâinii proaspete  
intră în brutărie  
deşi asta o costă viaţa 
dar poate că şi cerului îi este  foame 
şi coboară prin păsările sale 
pentru firimiturile de dragoste 
lăsate în urmă de cei ce merg îmbrăţişaţi 
desigur, focul aprig şi el tânjeşte 
după acea pâine aurie 
pe care a cuprins-o cu braţele arzătoare 
în cuptor 
dar a lăsat-o aşa, frumoasă şi intactă 
spre a se dărui  
cu aceeaşi dragoste 
din care s-a născut 
chiar dacă asta înseamnă 
puţin câte puţin să nu mai fie 
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rostul pâinii e jertfa-i  ce aduce bucurie 
poate că un brutar zâmbeşte 
deşi fl ămând şi el şi obosit 
că a vândut azi tot 
şi nu mai este-n raft nimic 
nici pentru el nici pentru 
micul înger ce bate întârziat la uşă 
decât o biată coajă de speranţă... 
 
 
WE ARE WHEAT GRAINS 
 
We are wheat grains 
scattered in the world 
some of us fall into the right field 
springing and growing happy 
others carried by wind reach the stone, the sand 
or die swallowed by waves  
or by the monstrous abysses 
sun, with his long ray fingers warms us 
encourages our rising from clay, from sin 
to look to starry sky  
he gives gold and platinum  
in our blooming plaits 
by the custom 
Moon sickles us with its silver sickle 
the wind threshes us whistling cheerful, in summer 
it blows away the chaff 
so we remain straight and clean 
for every new day  
coming without delay 
through millennia and era of rains and snowfalls 
how it arrives tirelessly and no mercy 
grinds us to the marrow, minute by minute   
and turns us into white or dark flour 
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kneaded  under the Sun and Moon 
with secret essences, with tears  
of joy or of no cure sorrows 
thus we become the miraculous bread 
that feeds the Earth forever and ever…  
 

SUNTEM BOABE DE GRÂU 
 
Suntem boabe de grâu 
risipite prin lume 
unele cad în ogorul cel bun 
încolţesc şi cresc fericite  
altele duse de vânt nimeresc piatra, nisipul 
ori pier înghiţite de valuri 
de monstruoase abisuri 
soarele, cu degete lungi de raze ne încălzeşte 
ne încurajează ridicându-ne din glod, din păcat 
să privim spre cerul înstelat   
pune aur şi platină în pletele noastre înflorite 
după datină 
cu seceră de argint, luna ne seceră 
vântul ne treieră fluierând, vesel, vara 
spulberă  pleava 
să rămânem drepţi şi curaţi   
pentru fiece zi nouă 
venind fără întârziere  
prin milenii, prin ere de ploi, de ninsori  
de cum soseşte, neobosită şi fără milă 
ne macină până la măduvă, clipă de clipă 
preschimbându-ne în făină albă sau brună 
frământată sub soare, sub lună 
cu esenţe secrete, cu lacrimi 
de bucurie sau de tristeţi fără leac 
astfel devenim  pâinea miraculoasă 
ce hrăneşte Pământul în veac de veac. 
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MORCAN LAZ ĂR 
 
Cluj Napoca 
 
România 

 
DANUBE, DANUBE DEAR! 

English version by Radu Kretzudava 
 
Among the mountain sand among the rocks , 
Places are deeper 
Water passes whirly, 
Non stops it ever 
 
Let, let Danube dear 
You've been a dear and I adore it , 
From child hood, I knew to sing about you 
In beatingwind. 
 
You make your waves,waves, 
When among other countries you past, 
A whole world                                                                                                                                   
watched you, 
My Danube, Danube dear! 
 
Banks, banks, super banks, 
You have up set any body, 
You have un surpassed land scapes, 
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Every where,where you went. 
 
You have run, and always run 
Because it’s given soby God, 
You get there, at river mouth, 
In the Black Sea, the great sea! 
 
Danube, you are admired 
For your clean water, 
Where the fishes swim and have up, 
A show as ever. 
 
On your bank are flowers 
The different shades of colors, 
Lovers come and watch them, 
Exclaiming, "There'ssomething divine!" 
 
It springs beautifully from Black Forest. 
Your way is long and devious, 
We expect you with bread and salt, 
It’s over flowing in to the great sea. 
 

 
DUNĂRE, DUNĂRE DRAGĂ ! 

 
Printre munți și printre stânci, 
Locurile-s mai adânci, 
Apa trece-nvolburată, 
Nu se-oprește niciodată. 
 
Hai, hai Dunăre dragă, 
Mi-ai fost dragă și mi-ești dragă, 
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De copil știam să te cânt 
În bătaia unui vânt. 
  
Valuri, valuri tu-ți făceai, 
Când prin alte țări treceai, 
Te privea o lume-ntreagă, 
Dunărea mea, Dunăre dragă! 
 
Maluri, maluri, nemirime, 
Tu n-ai supărat pe nimè, 
Peisaje ai de ne-ntrecut, 
Peste tot, undea-i trecut. 
 
Ai trecut și treci mereu, 
C-așa-i dat de Dumnezeu 
S-ajungi acolo la vărsare 
În Marea Neagră, marea cea mare! 
 
Dunăre, ești admirată 
Pentru apa ta curată, 
Unde peștii-noată și saltă, 
Un spectacol ca niciodată. 
 
Pe malul tău sunt flori 
În nuanțe diferite de culori, 
Îndrăgostiții vin și le privesc, 
Exclamând: „E ceva dumnezeiesc!” 
 
Din Pădurea Neagră izvorăști frumos, 
Drumul tău e lung și sinuos, 
Noi te-așteptăm cu pâine și cu sare, 
La revărsarea ta în marea cea mare. 
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   POPA LUCIA ELENA 
 
Timi şoara 
 
România 
 
 

 
 

THE  BEST  BREAD 
English version by Gabriela Popescu 

 
Moto: „I break the bread in two halves, and from its                                             

crumb sun and summer is flowing out / love of                                              
the native people and of country” 
                                    ( Flavour of bread - Rodica Nicoleta Ion )                                    
 
 We are born with the right to live, but to survive we 
need food, bred. Due to the complexity of its ingredients, 
the bread is looked upon, generic the food of life, it 
accompanies man from its birth to its death. The Heavenly 
Father decided that man must earn his living, by hard toil, 
and it means that only the bread won by hard work is 
valuable. I have heard a story about a young man who was 
watching carelessly the burning of the money got from his 
father who cast which them in the fire; but in exchange, he 
burnt his hands trying to pul out of the fire, the money 
earned hard by himself. Here the test of fire is symbolically, 
the method by which the honest work is verified, such as in 
the fairy – tales the heros passes different trials of courage 
and intelligence to prove worthy to become the king’s son-
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in-law. In the same way one of my teachers valued the 
people by passing the test of climbing a high mountain, that 
is o be worthy of a mountain. We should understand 
similarly, that besides honesty in earning the bread, courage 
is necessary in the battle for life wich is at the same time a 
struggle for bread, in any human society even more in the 
mercantile one of today. 
 Speaking of the value of bread we must remember 
the example of our ancestors, the peasants, who were the 
bread winner of the country, working the  ground hard and 
with ,,reliogiosity” and thus they assured the daily bread for 
all. It is not by mere chance that he does the sign of cross 
over bread when he lays it on the table. Their love for the 
land is associated to their love and regard for bread. They 
considered that bread is given by the Lord as a reward to 
everyone for his work and praising it means a high valuing 
of God. Always being close to the earth giving the bread, 
the Romanian become one with it, writting its history, 
everytime he ploughs and sows the seeds or harvests the 
crop. He himself, made up the story of bread as food for life 
as it appears in the traditional Little plough recited by the 
Christmas carols the singers New Year’s Eve waits. In their 
narrative there are successively told all the stages of making 
bread from the choosing of the field to sow till the edge of 
the knot – shaped bread made of ,,pure” corn, on the table 
of the hostess, prepared and well deserved by the waits. 
Thus the New Iear starts with the wish of abundance of 
bread, the most important thing in the village life. In many 
other wishes on Cristmas Eve, they are associated with the 
image of the grain of corn and suggests the abundance of 
home: ,,Under the apple – tree / the Lord’s Mother is sitting 
with/ her baby son in her lap / She makes him a bath / And 
she asks / What is best in the white world ?/ The ox is 
better, /  Because he ploughs the black furrow / And thus 
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the red corn spring up / And let us put it in our hostess 
basket/  The man who makes the wishes / Wants to be given 
a knot-shaped / Bread of pure grain / As God gives it to us”. 
 I remember the memorable scene of harvest in 
Morometii by Marin Preda. As a preparing stage of bread, 
the harvest doesn’t start suddenly, but it assumes a real 
ritual which takes place in front of the fields feed by the 
sun, and in their turn they become nourishment for those 
who worked on them. Each member of the Morometii 
(adult and children) checks their, tools and all prepare 
psychologically for that certain moment. They are 
confronting each other and they are joking, because as soon 
as the work starts, they deeply involve themselves and they 
give, up the piece of fun as it is earnest and concerns their 
future bread. 
 The process of making bread, from the depth of the 
ancestorns conscience, was transfered allegorically and 
simbolically to other events of life. For example in a 
folklore poem the discover of the feeling of love by a young 
girl is fancied as a charming allegory. The lover becomes a 
,,sweet flower” which the girl planted in her garden and she 
looked after it until it riped and after she heapes it 
,,mercifully” and then she ground it in a ,,silver mill”, then 
she sieved the flour through ,,the eyebrows” , then she 
kneaded it ,,through rings” and finally she gave it to 
spiritual bread, giving birth to life, full of deep poetical 
feeling. 
 Each of us eats a better or a worse bread, according 
to the way one prepares. Allegorically speaking, it depends 
on the sowing of good corn, and on the working hard of the 
field, on the watching attentively the grinding and the 
sieving of the corn and she kneaded the dough till ,,her 
brow”. Then she must let the dough to rise and she burnt 
the stove properly and afterwards she takes out the baked 
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bread from the oven sprinkles it with water and let it rest 
for a while to improve its baking. Only a good and strong 
spiritual character of a man will make a good dough of 
bread, untouched by the poison of laziness on of dishonesty 
to obtain a good, well baked bread. Some greedy people, 
who are proud of the riches, they posses, no matter how 
they obtained them, are not satisficed with this common 
bread, and they don’t understand that the bread must be 
completed ….. spiritually. Our cristian people sends us to 
the word of the Holy Bible where Jesus Crist says: ,,Man 
does not lives on bread alone, but with any word of God” 
(Luke 4 : 4 ). Other words said by Jesuswho urges the 
listeners not to worry about their lives what they have to 
eat: ,,Don’t worry about you life  will what you eat […] 
watch the birds of the saky they don’t sow nor harvest crops 
[…] and your Father in Heaven feeds them. Aren’t you 
much more valuable than them? […] And who by worryng 
can add a palm at his hight?” ( Mathew 6: 25-26-27 )  

How many people think, today at these profound 
meaning of these words? Maybe the rich think, deceiving 
themselvers, that they can add ,,a lot of inches” to their 
height, but not spiritually, because they worry struggling to 
get rich, and by this they weaken themselves.  
 It is hard to say how the people of the world will 
earn their bread, in the future, taking into consideration the 
now a days social environment, crumbted by the 
globalization and the political moral crisis. But we want to 
stay optimistic, and let us be enlightened by the pure spirit 
of our people, , and keep in mind the icon of bread, 
wrapped in a towel laid on the table of our ancestors. Let us 
earn a big, well-baked bread made by a earnest, purifing 
work. We must remember that mother’s bread, baked with 
love, it is also the image of our country, which passed 
through the fire of so many sufferings, in its striving to 
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rebirth, as the bread in the fire of the oven, to be presented 
to us warm, tender  and so good.  
 Here are the wise words of the famous poet Grigore 
Vieru: ,,Happy are those / who are  content / with a loaf of 
bread / dipped in the oil of quietness and peace”. 
 
 

CEA  MAI  BUN Ă  PÂINE 
 
   Moto: „Rup pâinea în două / Și din miezul ei curge 
soare și vară / Iubire de neam și de țară”.  

( Mireasma pâinii de Rodica Nicoleta Ion ) 
 
 Ne naștem cu dreptul la viață, dar pentru a trăi ne 
trebuie hrană, ne trebuie pâine. Datorită complexității 
ingredientelor sale, pâinea este considerată,  generic, hrana 
vieții, ea îl însoțește pe om de la naștere până la moarte. 
Tatăl Ceresc a statornicit că omul trebuie să-și câștige 
pâinea cu sudoarea frunții, ceea ce înseamnă că doar pâinea 
muncită are preț. Am auzit o poveste despre un tânăr care a 
privit nepăsător cum ardeau banii primiți de la tatăl său,care 
i-a aruncat în foc; în schimb, el și-a ars mâinile încercând să 
scoată din foc banii munciți de el. Aici proba focului este, 
simbolic, metoda prin care se verifică munca onestă, așa 
cum în basme protagonistul trece diferite probe ale 
curajului și inteligenței pentru a dovedi că este demn de 
mâna fetei de împărat. Tot așa, un profesor de-al meu 
aprecia oamenii ( mai în glumă, mai în serios) după 
capacitarea lor de a urca un munte înalt, adică, de a se arăta 
demni de munte, prin proba rezistenței la urcuș. Am putea 
înțelege de aici, prin analogie, că, pe lângă onestitate în 
câștigarea pâinii, este necesar ca omul să fie temerar în 
lupta pentru viață, care este și lupta pentru pâine, în 
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contextul oricărei  societăți omenești și, cu atât mai mult, în 
contextul celei mercantile de astăzi. 

Vorbind despre valoarea pâinii, cred că ar fi bine să 
ne amintim modelul strămoșilor noștri țărani care au ținut 
țara muncind „religios” pământul și asigurând „pâinea cea 
de toate zilele” pentru toți.Dragostea lor pentru pământ era 
asociată cu dragostea și respectul pentru pâine.Considerau 
că pâinea este dată de Dumnezeu ca răsplată a muncii 
fiecăruia, iar prețuirea ei înseamnă prețuirea lui Dumnezeu. 
Nu întâmplător țăranul face semnul crucii asupra pâinii 
când o pune pe masă. Mereu lângă pământul izvoditor de 
pâine, țăranul român se contopea cu el, scriindu-i istoria de 
câte ori ara, semăna, secera, el însuși făurind  povestea 
pâinii ca hrană pentru viață, așa cum apare în Plugușorul 
rostit de urători cu ocazia Anului Nou. În relatarea celor 
care rostesc urarea, sunt menționate în mod succesiv, toate 
etapele pe care le urmează facerea pâinii, de la alegerea 
locului de semănat până la imaginea colacului de grâu 
„curat” de pe masa gazdei, colac ce se cuvine urătorilor. 
Deci Anul Nou începe cu urarea de belșug la pâine, lucrul 
cel mai important în viața satului. Și în  numeroase orații de 
Crăciun urarea legată de eveniment se asociază cu imaginea 
grâului, cu trimitere la sporul casei: „…Dar sub poala 
mărului / Șade maica Domnului / C-un fiuț micuț în brațe / 
Îl tot scaldă și-l întreabă / Ce-i măi bun pe lumea dalbă / 
Că-i măi bun bou-ăl măi bun, / Că răstoarnă brazda neagră / 
Și răsare grâul roșu / Să-l băgăm la gazda-n coșu’…”. Cel 
care face urarea ar dori să fie dăruit: „C-un colac dă grâu 
curat / Cum Dumnezeu ni l-o dat..”. 
 Mi-amintesc memorabila scenă a secerișului din 
romanul Moromeții de Marin Preda. Ca moment pregătitor 
al pâinii, secerișul nu începe brusc, ci presupune un 
adevărat ritual desfășurat în fața lanurilor hrănite de soare, 
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pentru ca, la rându-le, sa fie hrană pentru cei care le-au 
muncit. Fiecare dintre membrii familiei Moromete ( adulți 
și copii ) își verifică uneltele, dar toți se pregătesc și 
psihologic pentru momentul respectiv, se confruntă unii cu 
alții, glumesc, pentru că odată începută munca, devin adânc 
implicați, nu–și mai permit vorbe și glume, e doar vorba de 
viitoarea pâine.  
 Din străfundul conștiinței strămoșilor, procesul 
obținerii pâinii s-a transferat în mod alegoric și simbolic la 
alte evenimente de viață. De pildă, într-o doină populară de 
dragoste, ( Măi, bădiță floare dulce ) găsirea iubirii de către 
o tânără este imaginată printr-o subtilă și fermecătoare 
alegorie. „Bădița” devine poetic o „floare dulce” pe care 
fata o răsădește în grădina ei, o îngrijește și o crește până la 
vremea coacerii, apoi o seceră „cu milă”, o macină „la 
morișca de argint”, o cerne „prin sprâncene”, o frământă „în 
inele”, pentru ca în final s-o dea „inimii (mele) / Să se 
stâmpere de jele…”. E ca o pâine a iubirii, o pâine 
spirituală, generatoare de viață, imaginată cu adâncă simțire 
poetică.  
 Fiecare dintre noi mănâncă o pâine mai bună sau mai 
rea, după cum a pregătit-o. Tot alegoric vorbind, depinde 
dacă a semănat grâu curat, dacă a îngrijit ogorul cu trudă, 
dacă a supravegheat bine măcinatul, dacă a cernut cu grijă 
făina, a lăsat destul aluatul la dospit, dacă a frământat 
aluatul până „asudă grinda” ( alegorie sugerând transpirația 
frunții în urma efortului ), a ars potrivit cuptorul, iar după 
ce a scos pâinea din cuptor a stropit-o cu apă și a lăsat-o la 
odihnă, pentru a se desăvârși facerea. Numai buna alcătuire 
spirituală a omului va duce la plămădirea unui aluat de 
pâine bun, necontaminat cu  otrava lenei sau a necinstei, ca 
să se obțină o pâine cu adevărat bună, crescută curat. Unor 
semeni ai noștri nesățioși, ce-și fac un titlu din „a avea”, 
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indiferent prin ce mijloace, nu le ajunge o asemenea pâine, 
ei nu se gândesc(sau nu înțeleg)  că pâinea fizică trebuie 
întregită spiritual. Pentru a percepe această unitate, poporul 
nostru creștin ne trimite la cuvântul bibliei, unde se 
precizează prin cuvintele lui Iisus: „Scris este că nu numai 
cu pâine se va hrăni omul, ci cu orice cuvânt al lui 
Dumnezeu”(Luca : 4 ; 4).Tot în biblie sunt menționate alte 
cuvinte ale lui Iisus care îi îndeamnă pe ascultătorii săi să 
nu se îngrijească în  viața lor, de ce vor mânca: „Nu vă 
îngrijiți pentru viața voastră ce veți mânca[…] priviți 
păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră[…]și Tatăl 
vostru Cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi mai 
presus decât ele?[…]Și cine dintre voi, îngrijindu-se, poate 
să adauge staturii sale un cot?” (Matei: VI;25, 26 ,27).  

Câți dintre oameni se gândesc astăzi la tâlcul acestor 
cuvinte? Probabil marii bogătași consideră că au adăugat 
mulți „coți” înălțimii lor, dar nu celei spirituale, căci 
„îngrijindu-se” (îmbogățindu-se ) au scăzut spiritual. 
 Cum își vor câștiga oamenii pâinea în viitor e greu 
de spus, ținând cont de contextul social actual măcinat de 
disensiunea globalizării și a politicului, de existența unei 
crize morale. Dar să rămânem optimiști, să ne lăsăm 
luminați de spiritul curat al poporului nostru și să păstrăm 
în minte icoana pâinii acoperite cu un ștergar alb pe masa 
strămoșilor. Să câștigăm o pâine crescută prin munca 
purificatoare. Oriunde am fi, să ne amintim că pâinea 
mamei făcută cu dragoste este și imaginea țării noastre 
trecute prin focul atâtor suferințe în încercarea de a renaște, 
ca și pâinea prin focul cuptorului pentru a ni se dărui 
fragedă și atât de bună.  

Să agreăm cuvintele înțelepte ale poetului Grigore 
Vieru: „Ferice de cel / care se mulțumește / c-o pâine / 
muiată-n uleiul liniștii!”( Cântec de dragoste ) 
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SECULA MARIA  
 
Timi şoara 
 
România 
 

 

 
 

THE GRAIN OF WHEAT 
English version by Gabriela Popescu 

 
It is not only for our nourishment, 
But it also urges us to reflection, 
As in its geometry, 
The Absolute adapts itself to it. 
 
It is a spark of the sky 
Shining brightly in the pond, 
Which is given to man, 
From the trough of the stars. 
 
It is not in vain that it is in the cup 
When we receive the heavenly holy oil 
-It is the miraculous moment- 
When it turn into the communion bread!  
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BOBUL DE GRÂU 
 
El nu-i doar pentru mâncare, 
Ci-i și pentru reflectare, 
Că în a lui geometrie, 
Absolutul se mlădie. 
 
El e-a cerului scânteie 
Strălucindă în știubee, 
Ce este omului dată, 
Din a stelelor covată. 
 
Nu degeaba stă-n potir 
Când primim cerescul mir 
-Moment nemaipomenit- 
Când prescură a devenit! 
 
 

THE HOLY BREAD 
English version by Gabriela Popescu 

 
I remember clearly, last year 
How the gold sprang us from the field of wheat 
When the wind shook its locks of hair 
And it rains, alas, so heavily! 
 
The the sky cleared up 
With its light blue as a turquoise 
And the crop full of sunshine 
Waved in the light. 
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I remember how my grabdmother, 
Whose name was Semenica, 
Knelt down, near the field 
When she for a while to rested. 
 
She timidly thanked 
To our Lord’s Mother, 
For the Holy Bread 
They will have for the feast of tomorrow. 
 
 

SFÂNTA PÂINE 
 
Îmi amintesc, până mai an 
Cum aurul țâșnea din lan 
Când vântul își scutura pleata 
Și turna, vai, cu găleata! 
 
Apoi cerul se limpezea 
Cu albastru-i de peruzea 
Și holda de soare plină 
Se vălurea în lumină. 
 
Îmi amintesc cum Bunica, 
Ce se numea Semenica, 
Genunchi-i trudiți își pleca, 
Lângă lan când adăsta. 
 
Ea cu sfială-i mulțumea 
Mamei Sfinte Precista,  
Că la ospățul de mâine 
Toți vor avea SFÂNTA PÂINE ! 
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THE SUN-FLOWER 
English version by Gabriela Popescu 

 

Sun-flower, flower, 
With your rotating cupola, 
You unite the earth with the sky 
And thus you restore the mystery again and again… 
 

And your rich mantle 
The gem of the thin ’air 
You unite the earth and the sun 
In a bright aura of light! 
 

You, maiden, look out, 
Because our Lord’s Mother 
Looked in this mirror 
With her boundless play 
On the large land of the world… 

 

FLOAREA SOARELUI 
 

Floare a soarelui, floare, 
Cu cupola-ți rotitoare 
Unești pământul cu cerul 
Și refaci mereu misterul… 
 

Iar mantia ta bogată,  
Văzduhului nestemată, 
Pământ și soare îmbină 
În aură de lumină! 
 

Copilo, tu să iei sama,  
Că-n ea se oglindă Mama 
Cu jocu-i de necuprins 
Pe țarina lumii întins… 
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THE AROMA OF BREAD 

 
The meaning of the word “Bread” is found in the 

beginning of the Bible: “thou shalt eat thy bread by the 
sweat of thy brow”. In the Bible, the bread is also 
associated with wine. Bread and wine are the two gifts from 
nature in the entire world. Two magic gifts with moral and 
spiritual meaning: “bread” signifies “life” while “wine” 
stands for “happines”. Two sanctimonious gifts that the Son 
of God chose to leave for humanity: “Jesus took some 
bread, and after a blessing, He broke it and gave it to the 
disciples, and said, ‘Take, eat; this is My body.’ And when 
He had taken a cup and given thanks, He gave it to them, 
saying, ‘Drink from it, all of you; for this is My blood of 
the covenant’.”  

I can’t say precisely when bread was made for the 
first time. Some documents mention a time between 
Paleolithic and Neolithic, when wheat was planted for the 
first time. Wheat is a plant that seems to have originated 
near the Mediterranean Sea and has been acclimated in 
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other areas.  Bread seems to be a staple in human food 
supply, but not the first food. 

In the beginning, it seems that humans were eating 
fruits, roots and other plant foods, as well as fish and meats 
from terrestrial animals. Making bread for the first time 
involved planting seeds and using fire, among other 
discoveries. Pre-neolithic Eurasian tribes planted wheat 
first, then the crop was adopted by Wester European tribes 
between Paleolithic and Neolithic. Near several Swiss lakes 
there were found traces dating from approximately 10,000 
years ago, showing that during this time humans could 
prepare bread. The first written document talking about 
bread seems to be in the Hammurabi Code. First wheat 
crops seem to be documented in Syria, Palestine and then in 
Egypt, where oats were also planted. At this time (10,000 
years ago) it seems that several types of bread were 
produced, especially with white flour.  In Egypt, along the 
Nile, inside tombs were found drawings showing wheat 
crops, milling and oven baking. Egyptians seem to have 
built the first domed ovens suitable for baking bread at high 
temperatures. In ancient Egypt bread had economic and 
social value, being used as currency for paying wages. 
According to historic documents, during Roman Emperor 
Augustus, in Rome there were 300 domed ovens and mills 
were built nearby, so that the process of bread-making was 
expedited. 

During the Renaissance, several improvements in the 
breadmaking process were introduced. The use of yeast 
seems to have been done for the first time during Maria de 
Medici. At the end of 17th Century were recorded the first 
industrial-scale bread bakeries using new baking 
techniques. By mid-19th Century, the first mixing machines 
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were introduced by Arago at the French Academy. General 
Baking Company was producing bread at an industrial 
scale, by incorporating 19 smaller bakeries, in New York 
State, early in the 20th Century. 

Wheat ears - the raw material used for wheat flour 
needed for bread - also has multiple meanings. Firstly, it 
represents fertility, wealth and well-being, therefore it is 
used in certain areas of the world to celebrate weddings and 
bring good fortunes to the young couple. During Ferdinand 
of Aragon, in Sicily a coin wa minted of a silver and copper 
alloy, called “grano” – which means “wheat”. Anecdotes 
from ancient times show how important bread was for 
humans. In the “Epic of Gilgamesh”, he gives Enkidu 
bread, so that he becomes human. In ancient Egypt, the 
wheat ear was associated with Osiris. In ancient Greece, 
humans were called “bread-eaters”. Planting and land 
fertility was associated with the Goddess Demeter (Ceres). 
Some local folktale claims that, after Persephone 
(Demeter’s daughter) was kidnapped, she has decided that 
the land becomes barren and will not produce any crops.  

Wheat ear symbolizes death and birth, resurection, 
sowing and cropping. Jews were considering the wheat ear 
a great blessing from God. 

Pharaoh’s dream about the seven large and beautiful 
wheat ears and the seven withered ears is explained by 
Joseph as: seven years of abundance followed by seven 
years of famine. Wheat ear is also a symbol of Virgin Mary. 
Mary ad a dress embroidered with wheat ears. Wheat ears 
and bread have also inspired painters, novelists and poets. 
For example, in Alexandria, frescoes were found showing 
Jesus multiplying bread and fish. On temple murals and in 
Egyptian papyruses bread is also depicted. It appears in 
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paintings by famous painters next to fruits and vegetables. 
In his “The golden legend” Rene Magritte depicts bread 
baguettes looking like space ships. American artist Man 
Ray’s  “Pain peint” sculpture is now on display at the 
National Gallery of Australia, in Sydney, Australia. In 
literature, “The Bethroted”, Alessandro Manzoni’s 3-
volume novel, we find references to “bread of forgiveness”, 
which Father Cristopher is asking from the assassin’s 
brother and the “bread of providence”, of which he speaks 
on many pages. 

In “Little Red Riding Hood” she carries bread to her 
grandmother, and Hansel & Gretel leave a trail of bread 
crumbs so they can find the way back. Bread is also used in 
cinematography. Painea ocupa un loc important si in 
cinematografie. For example, in movies such as: “Bread, 
Love and Dreams” (1953, Italy), “Bread, Love and 
Jealousy” (1954, Italy) and “Bread and Chocolate” (1974, 
Italy) love and peace seem to be the dominant feelings. 
There is also this Romanian folk tale: “The girl dreams of 
this big bread, on the kitchen table. His mom comes by the 
table to break the bread into pieces, but in that moment she 
has to step away. The bread crust splits and from inside the 
bread comes Ida, the baker’s wife. The bread has 
disappeared, the core becoming Ida’s body and the crust 
turning into Ida’s hair. The bread aroma fills the entire 
room; the aroma is so strong that the girl passes out. Ida 
says: ‘I have done this so you know that it is I who come to 
you every morning and I am inside the bread. But you have 
to keep this as a secret.’ After this, Ida’s body turned back 
into the bread core and the her hair into the bread crust. 
When momcomes back into the room, the bread was on the 
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table, as if nothing has happened. The memory of this 
dream was so strong that, every time her mom was cutting 
bread, the girl was seeing Ida’s figure. When she was eating 
the bread, she was thinknig: ‘Now I’m eating Ida’s body’.” 

In 1943, the Bread Anthem, written by St. Thomas 
Aquinas was played in St. Peter’s Church, in Vatican: 

“Ecce Panis Angelorum,  
Factus cibus viatorum 
Vere panis filiorum,  
Non mittendus canibus.” 

“Behold the Bread of Angels, 
made the Food of wayfarers, 
Truly the bread of children,  
not to be given to the dogs.” 
All across cultures, the sacred meaning of bread 

seems to be present. Being a sacred food, bread cannot be 
thrown away. Even in contemporary times, with all 
industrial methods of bread manufacturing, bread hasn’t 
lost its symbolic value, especially during religious 
ceremonies. “Panetone”-type sponge cakes are used during 
Easter and Christmas in Christian Ortodox traditions. What 
remained with bread and cannot be mistaken for anything 
else seems to be the Bread Aroma. 

 
 

AROMA DE PÂINE 
 
Semnificaţia cuvântului “pâine” o întâlnim la 

începutul Bibliei: „în sudoarea feţei tale îţi vei mânca 
pâinea ta”. În Biblie pâinea e asociată cu vinul. Pâinea şi 
vinul sunt cele două daruri ale naturii în întreaga lume. 
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Două daruri magice cu simnificaţie morală şi spirituală: 
pâinea este sinonima cu”viaţa” şi vinul cu “bucuria”. Două 
daruri sfinte, pe care Fiul lui Dumnezeu le-a ales pentru a 
rămâne în mijlocul semenilor: “Iisus luând pâine şi 
binecuvântând a frânt dând ucenicilor şi a zis: luaţi mâncaţi 
acesta este trupul Meu şi luând paharul şi mulţumind le-a 
dat zicând: beţi că acesta este sângele Meu”. 

Nu se poate spune cu exactitate când a fost produsă 
painea pentru prima oară. În anumite documente se 
menţionează perioada dintre Paleolitic şi Neolitic î.H. când 
s-au făcut primele cultivări de grâu. Grâul este o plantă 
originară din zona Mediteranei, care s-a extins, adaptându-
se la condiţiile climatice din diverse zone geografice. 
Pâinea este alimentul de bază în hrana omului, dar se pare 
că nu a fost primul aliment. La început, omul se hrănea cu 
plante, peşte, carne. Invenţia pâinii este legată de folosirea 
focului şi cultivarea pământului. Triburile din Europa 
preneolitică s-au ocupat de cultivarea grâului după care 
această ocupaţie s-a extins şi în Europa Occidentală în 
perioada de tranziţie de la Paleolitic la Neolitic. Acum 
10.000 de ani în urmă, în vecinătatea lacurilor elveţiene s-
au găsit documente care dovedesc că în această perioadă se 
prepara pâinea. Primul document scris în care se 
menţionează pâinea apare în codul Hammurabi, din dinastia 
Babilonia.  Primele cultivări de grâu se înregistrează în 
Siria, Palestina şi apoi în Egipt unde se cultivă şi orzul. Încă 
din această perioadă se produceau diferite calităţi de pâine 
preparată cu faină albă. Tot în Egipt,  de-a lungul Nilului, în 
interiorul mormintelor s-au găsit desene care reprezintă 
cultivarea grâului, măcinarea, coacerea în cuptoare. 
Egiptenii au construit primele cuptoare cu boltă, unde 
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pâinea putea fi coaptă la temperaturi  mari. În Egiptul antic, 
pâinea are valoare economică şi socială, fiind utilizată ca 
monedă pentru plata salariilor. Conform documentelor 
istorice, în timpul împăratului August, la  Roma erau 300 
de cuptoare şi morile erau construite în vecinătate pentru a 
facilita procesul de panificaţie. În perioada Renasterii se 
observă o îmbunătăţire a procesului de panificaţie, folosind 
drojdia de bere, care a fost introdusă pentru prima oară la 
curtea Mariei de Medici. La sfârşitul secolului al XVII-lea 
se introduc instalaţii mecanice, o nouă tehnică de coacere şi 
pâinea se produce pe scara industrializată. Prima maşină de 
fabricare de aluat (malaxor) apare în 1850, prezentată de 
Arago, la Academia Francese. Apar corporaţii ca “General 
Baking Corporation” care controla întreaga producţie de 
pâine.    

Spicul de grâu, materia primă din care se obţine 
făina pentru prepararea pâinii are multiple semnificaţii. În 
primul rând simbolizează fertilitatea,  bunastarea, bogăţia şi 
de aceea în anumite zone se foloseşte în celebrarea 
căsătoriilor pentru a aduce noilor căsătoriţi, prosperitate.  În 
timpul lui Ferdinand di Aragona, Sicilia  a fost batută o 
monedă de argint şi cupru, denumită GRANO - GRÂU.  
Anumite curiozităţi din antichitate demonstrează cât de 
importantă este pâinea pentru fiinţa umană. În epopea lui 
Gilgamesh, eroul dă  pâine lui Emkidu să mănânce ca să 
devină om. În Egiptul antic, spicul de grâu era asociat 
Zeului Osiride. În Grecia antică, oamenii erau numiţi 
“mâncători de pâine”. Cultivarea şi fertilitatea pământului 
în mitologie sunt asociate Zeiţei Demetra. Legenda spune 
că după ce a fost răpită Persefone, fiica zeiţei Demetra, 
aceasta decide că pământul va devini arid şi nu va produce 
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nimic. Spicul de grâu simbolizează moartea şi naşterea, 
învierea, procesul de seminare şi recolta. Evreii considerau 
spicul de grâu o mare binecuvântare din partea lui 
Dumnezeu.      

Visul Faraonului despre cele şapte spice de grâu 
frumoase şi pline şi şapte spice seci şi pălite de vânt este 
explicat de Iosif: şapte ani de belşug şi şapte ani de foame.  
Spicul de grâu este şi simbolul Fecioarei Maria. Maria avea 
o rochie brodată cu spice de grâu. Spicul de grâu şi pâinea 
au constituit sursa de inspiraţie pentru pictori, scriitori, 
poeţi. De exemplu în Alexandria s-au descoperit picturi în 
fresca care ilustrează multiplicarea de către Iisus, a pâinii şi 
peştilor. Pe pereţii templelor şi în papirusurile egiptene este 
reprezentată pâinea. Pâinea apare pictată de mâna 
maeştrilor consacraţi, în diferite tablouri, alături de fructe şi 
legume. În opera “Legenda de aur” de René Magritte, 
pâinea în forma de “baguettes” este reprezentată în mod 
suprarealist pe navele spaţiale. Artistul american Man Ray 
pictează în culoare albastră două pâini, tabloul este expus la 
Galeria de Arte din Sidney. În literatură, romanul lui 
Alexandu Manzoni, “Logodnicii” întâlnim o referire la 
“pâinea iertării” pe care părintele Cristofor o cere fratelui 
celui care a ucis şi “pâinea providenţei” care este prezentată 
în multe pagini. 

În fabula “Scufiţa Roşie”, coşul cu pâine este purtat 
bunicii, şi eroul Policin lasă fărâmituri de pâine de-a lungul 
străzii pentru a nu se rătăci la întoarcere. Pâinea ocupă un 
loc important şi în cinematografie. De exemplu. “Pâine, 
iubire şi fantazie”, Pâine, iubire şi gelozie”, “Pâine şi 
ciocolată”, unde predomină sentimentul de pace şi iubire. 
Dar sa nu uitam aceastra poveste romaneasca: “Eroul 
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viseaza o pâine mare ce se găsea pe masă. Mama se apropie 
de masă pentru a frânge pâinea în bucăţi, dar în acel 
moment este nevoită să se îndepărteze. Coaja pâinii se 
desface şi din interiorul pâinii apare Ida, soţia brutarului. 
Întreaga pâine a dispărut, miezul transformându-se în 
corpul Idei, iar coaja în părul Idei. Aroma pâinii calde 
umple întreaga cameră; aroma era aşa de puternică încât 
copila leşină. Ida spuse: am făcut acest lucru ca tu să ştii că 
eu sunt aceea care vine la tine în fiecare dimineaţă şi mă 
găsesc în interiorul pâinii. Dar tu nu trebuie să spui la 
nimeni. După aceea, corpul Idei se transformă în miez de 
pâine şi părul în coajă. Când mama intră din nou în cameră, 
pâinea era pe masă, întreagă ca şi cum nimic nu s-ar fi 
întâmplat. Amintirea acestui vis a ramăs în mine aşa de 
puternică, încât de fiecare dată când mama tăia pâinea 
vedeam în faţa mea figura Idei. Când mâncam pâinea 
gândeam în sinea mea: în acest moment mănânc corpul 
Idei”.  

Nel 1943, imnul pâinii scris de Sf. Toma d’Aquino a 
fost cântat în biserica Sf. Petru din Roma: “Ecce panis 
angelorum! Factus cibus viatorum, Vere panis filiorum!”  
“Sumunt boni, sumunt mali”, pâinea este pentru cei buni şi 
pentru cei răi, săraci şi bogaţi.                                                                                                                           

Semnificatul sacru, sfânt al pâinii îl întâlnim în toate 
culturile, în toate timpurile şi la toată lumea. Uzanţa este ca 
pâinea fiind un aliment sacru nu se poate arunca, poate fi 
utilizată în diverse moduri. În zilele noastre, cu toate 
metodele industrializate, pâinea nu şi-a pierdut valoarea 
simbolică şi uzul în timpul sărbătorilor religioase. 
Cozonacul de Crăciun care este prezent în toată lumea sau 
pentru Sfintele Paşti. Dar ceea ce nu a pierdut pâinea este  
aroma,  acea aromă îmbietoare,  AROMA DE PÂINE. 
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Feast wheat / Sărbătoarea grâului 
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  STOJIČIČ DJOKO 
 
  Beograd  
 
Serbia 
 

 
 

THIS FIELD IS TO BE SOWN WITH                             
WHEAT GRAINS 

English version by Lazar Nacura 
 

This field is to be sown with wheat grains, 
To be sown with wheat grains! 
Here to remain, here to remain, 
And to watch the field adorning itself  
With wheat ears like with the gift  
Of God's will, the field adorning itself  
With wheat ears, the field adorning itself  
With wheat ears! 
To be a witness to this miracle, 
To register this day 
As a birthday of all the living things 
In the bosom of earthly spectrum. 
And of all oceans and dawns, 
To register this day. 
This field is to be sown with wheat grains, 
Here to remain, here to remain! 
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ОВО ПОЉЕ ТРЕБА ПОЖИТИТИ 

 
Ово поље треба пожитити, 
Треба пожитити! 
И ту бити и ту бити, 
И гледати кад се класом 
Кити поље као даром 
Божје воље, кад се класом 
Кити поље, кад се класом 
Кити поље! 
 
Бити сведок овог дивног чуда, 
Записати овај дан, 
Као рођендан, свега што живи 
У окриљу земног шара 
И мора и свих зора, 
Записати овај дан, 
Ово поље треба пожитити, 
И ту бити и ту бити! 

 

 
Bread house / Pâinea casei 
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  STRUNGĂ MARIANA 
 
Timi şoara 
 
România 
 

 
BLACK BREAD, WHITE BREAD 

English version by Alexandru Strungă 
 
Black bread, white bread 
You bring aroma of the field 
Golden wheat, necklace of poppies 
Open the gate of sky. 
 
White bread, black bread, 
Holy food of mankind, 
For our entire life, 
You are the symbol of eternity. 
 
Black bread, white bread 
Crowned celebration, 
The eyes of the world want to absorb 
The given moment. 
 
Black bread, white bread 
You carry the flame of love  
Today as yesterday, tomorrow the same 
For the living and the dead. 
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Bread, bread, earned with hard work 
From dawn to dusk, 
You are engaged with life 
And your dream is fulfilled. 
 
 
PÂINE NEAGRĂ, PÂINE ALBĂ... 
 
Pâine neagră, pâine albă, 
Porți aroma câmpului, 
Grâu de aur, maci în salbă 
Deschid poata cerului. 
 
Pâine albă, pâine neagră, 
Hrană sfântă-a omenirii, 
Pentru viața noastră-ntreagă 
Ești simbolul nemuririi. 
 
Pâine neagră, pâine albă, 
Sărbătoare-ncununată, 
Ochii lumii vor s-absoarbă 
Clipa care i-a fost dată. 
 
Pâine neagră, albă pâine, 
Flacăra iubirii-o porți, 
Azi ca ieri, la fel și mâine 
Pentru vii și pentru morți. 
 
Pâine, pâine, mult muncită 
Din zori până-n asfințit, 
Ești cu viața logodită 
Și cu visul împlinit! 
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  ŢENE AL. FLORIN 
 
Cluj-Napoca 
 
România 
 

 
 

SEPARATION 
 
Two rocks collided like two waves Twilight 
and I gushed like a flame 
the Danube 
the metaphor of a girlfriend nights 
a fountain springs hidden in the breast, 
not to wait 
to divide the bread. 
When I gave the star horses hay. 
 
A drop of dew shined way 
and I went through the field where the wheat is ripening 
under the heel of the night 
Insert drunk with the stars of emerging from a painting by 
Rembrandt, 
and you've slipped unseen between two colors 
holding my way 
When I was studying sniper month out of the clouds. 
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DESPĂRŢIRE 

 
S-au ciocnit două stânci ca două valuri în amurg 
şi eu am ţâşnit ca o flacără 
din apele Dunării 
metaforă a unei nopţi în care iubita 
a ascuns izvoarele fântânii în sân, 
să nu o mai aştept 
pentru a împărții pâinea. 
Când dădeam cailor din stele fân. 
 
O picătură de rouă ne-a luminat drumul 
şi  am plecat prin câmpul unde se cocea grâul 
de sub călcâiul nopţii 
îmbătat de stelele unei înserări ieşite dintr-un tablou de 
Rembrand, 
iar tu te-ai strecurat nevăzută între două culori 
ţinându-mi calea 
când eu studiam cu luneta luna ieşită din nori. 

 
 
 

       ON A FOOT BRIDGE OF BREAD 
English version by Mariana Zavati Gardner  

 
It’s the season when I sing carols in the village 
And I make it eternal in verse for tomorrow 
I’m suffering through this century 
And I’m returning home on a footbridge of bread. 
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Springs ripple under the nut trees 
And I Danubius rediscover in doves 
And in the longing for verse left behind 
the time without rest. 
 
Herds of cattle pass by at the crossroads of the century, 
A dog is howling from the direction of the courtyard 
I am alone and you’re dreaming of me 
Returning home on a footbridge of bread. 
     
 

PE-O PUNTE DE PÂINE 
 
E anotimpul când satul îl colind 
Şi-l înveşnicesc în vers pentru mâine, 
Prin veacul acesta suferind 
Mă întorc acasă pe-o punte de pâine. 
 
Izvoarele Dunării susură sub nuci 
Iar Danubius, ceas fără de popas 
Îl regăsesc în guguştuci 
Şi-n dorul în vers rămas. 
 
Prin răscrucea de veac trec cirezi, 
Dinspre ogradă urlă un câine, 
Sunt singur şi tu mă visezi 
Întorcându-mă pe-o punte de pâine. 
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Derivatives grain of wheat / Derivatele bobului de grâu 
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  ŢENE TITINA 
 
 Cluj-Napoca 
 
 România 
 

 
 

SPICE DREAM BREAD 
 
Go slowly with my soul 
Alone among so many people 
During the past when I do not know 
people around me did not name. 
 
Play and heat of summer in the air 
SPICE dream bread 
bells ring, extended, groan 
I dream about tomorrow. 
 
I'll be back soon in village 
where I expect good mother 
the starlight, glowing, 
spin memory, like wool ... 
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SPICUL SE VISEAZĂ PÂINE 
 

Merg încet cu sufletul pustiu 
singură printre atâta lume 
timpul a trecut când nici nu ştiu 
oamenii din juru-mi nu au nume. 
 
Joacă, iar, căldura verii-n aer 
Spicul se visează pâine,  
clopotele bat, prelung, a vaier 
eu visez la ziua de mâine. 
 
Am să mă întorc în sat curând 
unde mă aşteaptă maica bună 
la lumina stelei, licărind, 
toarcem amintirea, ca pe lână... 

  

 

DREAMING OF BREAD 
 
When he sings ring dove through blocks 
I remember how in my village 
play, outdoor, honeycomb, the heat, 
and I went with my father to show. 
  
Tata long furrow plow come back 
I was thinking of bread on the table 
when herds will rest and drink water 
and we will stand under the weeping willow ... 
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From the white towel on the green grass, 
not before a prayer-a-high, 
We ate with relish, onions and bread 
drinking cold water spring in Tuga. 
 
But Dad's gone, there's no plow, 
no shooting hard oxen yoke, 
I deserted yard, the house is about to fall 
and weeds grow in abundance. 
  
And if I could go back time 
to go under the road weeping willow, 
to break bread browner and simple 
give all the wealth now! 

 
 

VISÂND LA PÂINE 
 

Când cântă guguştiucul printre blocuri 
îmi aduc aminte cum la mine-n sat 
juca, în aer, fagure, căldura, 
iar eu mergeam, cu tata, la arat. 
  
Tata-ntorcea cu plugul brazde lungi 
eu  visam la pâinea de pe masă 
când boii se vor odihni şi vor bea apă 
şi noi vom sta sub salcia pletoasă… 
 
De pe ştergarul alb, pe iarba verde, 
nu înainte de-a-nălţa o rugă, 
mâncam, cu poftă , ceapă și cu pâine, 
bând apa rece de izvor din tugă. 
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Dar tata nu mai e, nu e nici plugul, 
 nici boii ce trăgeau din greu la jug, 
curtea-i pustie, casa stă să cadă 
iar buruiana creşte din belşug. 
  
Şi dacă aş putea întoarce timpul, 
să merg sub salcia pletoasă de la drum, 
să rup din pâinea rumenă și simplă, 
dau toate bunătăţile de acum! 

 
 
 
 
 

 
 

Derivatives grain of wheat / Derivatele bobului de grâu 
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  VĂTUIU ANDRU ȘA R. 
 
Orşova 
 
România 
 

 
THE LEGENDARY BREAD 

 
With the discovery of the clay tablets from Tartaria, 

from the north of the Danube and Vinca  (Lepenski - Vir)  
in the southern part of the Danube, there were discovered 
also new evidences of the existence of human shelters since 
the early years between 6500 - 3500 before Christ, on the 
entire teritory around the Danube and the Carpathians. 

The signs carved on the clay tablets are considered to 
be today-the eldest form of writing of (from) the entire 
world. Behold century of technology, space, flights and 
robotic era, ethologist Paun Es. Durlic, the curator of the 
Museum of Majdanpek - city (Serbia) drew attention upon 
the fact that a part of the signs - of the discovered clay 
tablets can be found also today -printed on the ritual church 
- bread of the serbian - valachians. 

Therefore we shouldn”t consider a surprise the 
referees of the greek historian Xenophon (died in 354 
before our era in Tracia) about the well-known leavened 
bread baked on these teritories, or the referees of the 
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Roman philosopher Pliniu the Old (born in 23, died in 79 
our era) about the very tasty Thracian bread. 

The archeological researches from the area of 
Oltenia, led to the discovery of some ancient tools used in 
the growth of cereals, but also remains of some bread-
baking facilities such as the hearth, later the „tzest” and 
finally the hearth-owen. The name of the „tzest” comes 
from the latin word „testum”, which means a clay-pot, or 
clay lid. 

The „tzest” can be found also today in some 
households in north and south of the Danube area. 

Its shape like a bowl upside-down-allows a fine 
bread-baking. It also looks almost the same during the time 
(unchanged shape).  

The old „tzest” was made of mud, it had a bell-form 
with two holes on the top that served to manipulationg. It 
was handmade from a mix of clay and horse-dung, dried in 
the open-air andburned. 

The technology of bread-baking in unleavened form 
as flat loafs and the leavened bread is preserved since 
ancient times. The „tzest” is heated with fire made with 
wood, until it reaches the required temperature. The owen is 
kept clean, free of coal and ashes, and the pastry comes on 
it. 

The „tzest” covers the pastry and the burning pieces 
of wood surround it to preserve the heat. Once the baking 
process completed we will get a fluffy and tasty bread. 
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PÂINEA LEGENDAR Ă 
 
Odată cu descoperirea tăblițelor de lut de la Tărtăria, 

din nordul Dunării și de la Vinca (Lepenski-Vir) din sudul 
Dunării, s-au descoperit și noi  dovezi ale existenței 
așezărilor umane încă din anii 6.500 - 3.500 î. Hr. pe 
întregul teritoriu din jurul Dunării și al Carpaților. 

Semnele incizate pe tăblițele de lut, sunt considerate 
astăzi a fi cea mai veche scriere din lume. Iată că în secolul 
tehnologiei, a zborurilor cosmice și a erei roboticii, 
etnologul Paun Es. Durlic, directorul muzeului din 
Majdanpek (Serbia) a atras atenția asupra faptului că o parte 
dintre semnele aflate pe tăblițele de lut descoperite, se 
regăsesc și astăzi imprimate pe pâinea rituală a vlahilor din 
Serbia. 

Nu ne mai miră vechile referiri ale istoricului grec 
Xenophon (decedat în anul 354 î.Hr. în Tracia) despre 
renumitele pâini dospite ce se preparau pe aceste meleaguri 
,sau referirea eruditului Imperiului Roman, Plinius cel 
Bătrân (născut în anul 23 - decedat în anul 79 d.Hr.), la 
pâinea foarte gustoasă din Tracia. 

Cercetările arheologice din zona Olteniei au dus la 
descoperirea unor unelte vechi legate de cultivarea 
cerealelor dar și resturi ale unor instalații pentru copt 
pâinea, precum vatra și ceva mai târziu țestul, apoi cuptorul 
pe vatră. Denumirea de țest vine din latinescul „testum” ce 
înseamnă vas de lut, capac de argilă. 

Țestul se regăsește și astăzi în unele gospodării atât 
la nordul cât și la sudul Dunării. Forma sa ca un castron 
întors, permite o coacere uniformă a pâinii, de-a lungul 
timpului nesuferind modificări esențiale. Țestul vechi era 



147 

confecționat din pământ, avea formă de clopot și în partea 
superioară avea două orificii, care ajutau la manipularea lui. 
Se confecționa manual din lut amestecat cu balegă de cal,  
care se usca la aer și apoi se ardea în foc. 

Tehnologia de fabricare a pâinii, sub formă 
nedospită ca lipii sau ca pâine dospită, se păstrează din cele 
mai vechi timpuri. Țestul este încălzit cu foc de lemne, 
până ajunge la temperatura dorită. Se curăță vatra de 
cărbuni și cenușă și se așează aluatul. Țestul se lasă pe vatră 
peste aluat și jarul se trage pe marginile țestului , pentru a 
se opri pierderea de căldură. După ce coacerea a încetat, va 
rezulta o pâine pufoasă și gustoasă. 

 

 

Ana and Diana Zlibuţ in Ulm, Germany / 
Ana şi Diana Zlibuţ în Ulm, Germania 
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