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Imaginea-simbol a comunit`]ii locale
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Prea trist, prea actual...
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Florin BUCUR
Primarul dvs.

Mesajul primarului, cu respect față de cetățeni

Prioritatea momentului, 
infrastructura rutier`

Baba [i… privatizarea

Există o criză de moralitate la noi

Înva]` de la toate
                         de Rudyard Kipling

Învaţă de la ape să ai statornic drum,
Învaţă de la fl ăcări că toate-s numai scrum.
Învaţă de la umbră să taci şi să veghezi,
Învaţă de la stâncă cum neclintit să crezi.
Învaţă de la soare cum trebuie s-apui
Învaţă de la piatră cât trebuie să spui.
Învaţă de la vântul ce-adie pe poteci
Cum trebuie prin lume de liniştit să treci.
Învaţă de la toate, că toate-ţi sunt surori
Să treci frumos prin viaţă,
Cum poţi frumos să mori…
Învaţă de la vierme că nimeni nu-i uitat
Învaţă de la nufăr să fi i mereu curat.
Învaţă de la fl ăcări ce-avem de ars în noi,
Învaţă de la ape să nu dai înapoi.
Învaţă de la umbră să fi i smerit ca ea,
Învaţă de la stâncă să-nduri furtuna grea.
Învaţă de la soare ca vremea să-ţi cunoşti,
Învaţă de la stele că-n cer sunt multe oşti.
Învaţă de la greier, când singur eşti, să cânţi,
Învaţă de la lună să nu te înspăimânţi,
Învaţă de la vulturi, când umerii ţi-s grei,
Şi du-te la furnică şi vezi povara ei.
Învaţă de la fl oare să fi i gingaş ca ea,
Învaţă de la oaie să ai blândeţea sa,
Învaţă de la păsări să fi i mai mult în zbor,
Învaţă de la toate că totu-i trecător…
Ia seama, fi u al jertfei, prin lumea-n care treci, 
Să-nveţi din tot ce piere cum să trăieşti în veci. 

● Nu uitaţi acest adevăr fundamental! Statul nu are o altă sursă 
de venit în afara banilor proveniţi de la dvs. Dacă statul doreşte 
să cheltuie mai mult, o face sifonând economiile dvs. sau taxân-
du-vă mai mult. Şi nu e o gândire sănătoasă că altcineva va plăti. 
Nu există „bani publici”, ci doar banii plătitorilor de taxe şi impozite. 
(Margaret Thatcher)

● Înţelepciunea nu vine odată cu vârsta. Uneori vârsta vine de 
una singură. (Mihail Jvanetsky)

● Politică fac mulţi. Istorie, doar câţiva. (Vasile Ghica)
● Oamenii bârfesc, înşală şi fură la greu, dar nu beau şi nu fu-

mează „pentru că e păcat”.
● Cum iese vreun politician din puşcărie, cum declară că se va 

bate să schimbe condiţiile de detenţie. Dacă ar fi  ieşit dintr-o şcoală, 
poate azi am fi  avut şi un sistem adevărat de educaţie.

● Trăim vremuri grele: copiii nu-şi mai ascultă părinţii şi orice 
prost crede că poate scrie o carte. (Marcus Tullius Cicero)

Doresc să aduc anumite 
clarifi cări prin care să elimi-
năm o seamă de presupuneri 
şi acuzaţii neîntemeiate privind 
demararea lucrărilor de investi-
ţii, în general. Proiectele de fi -
nanţări, fi e guvernamentale sau 
europene, au perioade lungi de 
implementare. Din momentul 
când depui o cerere şi până ce 
proiectul se pune în aplicare 
pot trece chiar şi 5-6 ani. Sunt 
proceduri laborioase, există ter-
mene de soluţionare la fi ecare 
compartiment în parte şi la fi e-
care instituţie abilitată să-şi dea 
avizul cu privire la legalitatea 
şi funcţionabilitatea lucrării re-
spective.

Noi avem o bună colaborare 
cu instituţiile de stat, şi acolo lu-
crează oameni la fel ca noi, care 
au de rezolvat o problematică 

adecvată, cererile îşi urmează 
traseul bine stabilit. Timpul tre-
ce, ni se pare că nu se întâmplă 
nimic, ne întrebăm de ce, unii 
dau răspunsuri rău-voitoare, că 
doar în an electoral se întâmplă 
ceva concret etc. etc.

Zi de octombrie, rece. Ora 
şapte dimineaţa. Mă duc, ca 
de obicei spre stadion, pentru a 
face puţină mişcare. În dreptul 
lui „Snack Bar Eldorado”, închis, 
cu luminile pâlpâind încă în ce-
nuşiul dimineţii, văd o ţărancă în 
vârstă patrulând printre mesele 
aşa-zisei terase. Aspectul ei, ţi-
nuta, expresia feţei, toate la un 
loc, m-au ispitit să angajez un 
dialog.

-Maico, i-al dumitale loca-
lul?

-Ba-i a lu` fată-mea măi 
mare, care-i în Elveţia, şi-a lu’ 
elveţianu’ ei, Şarl... ginerele.

- Ei i-or zâs „Snack Bar El-
dorado”?

-Ei, poi, cine alţii... că noi 
n-am avut aşa minuni... eu am 
şciut de M.A.T., coperativă, du-
gheanu’ dân geal, dân vale, da’ 
dă Eldorado, Caffe, bistro... fe-
rească Al-dă-Sus...

- Şî ce-i înăuntru... în interi-
or, vreau să zâc?...

-Păi, jios, domnule, îi bar 
cu căfuri, băuturi sofi sticace, 
cum ar veni, Coca, îngheţace... 
sus, cum sui pră scări, or făcut 
biliard, pr-o masă dau în nişce 
cugle, şî tot sus îi sală „disco”, 
unge dansează până noapcea 
târzâu...

▼ Am decis să votez cu S.R.I. Ăştia măcar te ascultă şi 
după alegeri.

▼ Niciodată nu se spun mai multe minciuni decât în timpul 
războiului, după vânătoare şi înainte de alegeri. (Otto von Bis-
marck)

▼ Pune ștampila până nu e târziu. Ai pus ștampila? Acum 
e prea târziu.

▼ Dacă votul nostru ar putea schimba ceva, nimeni nu ne-
ar mai lăsa să votăm. (Mark Twain) Aşa să fi e?

▼ Conjugarea verbului „a vota” în variantă românească: Eu 
votez, tu câştigi, el pierde, noi ne nenorocim, voi vă îmbogăţiţi, 
ei pleacă în bejenie. 

Culese de C. JURJA

La alegeri, înainte!

Reiau o mai veche propune-
re pe care am făcut-o edililor co-
munei Moşniţa Nouă cu destulă 
vreme în urmă. Şi anume, să 
pietruim, într-o primă fază, apoi 
să asfaltăm drumul de pământ 
ce leagă Moşniţa Nouă de Timi-
şoara. Să amenajăm, cu acest 
prilej, şi o pistă de biciclete. 

E vorba de cel ce apare pe 
partea dreaptă (este prezent pe 
harta topografi că), înainte de a 
traversa linia ferată, la intrarea 
în Urseni, cum vii dinspre Moş-
niţa Nouă. Parcurgi 2 km şi eşti 
în Timişoara fără să mai treci ca-
lea ferată şi să traversezi Urse-

niul. În prezent, prin localitatea 
Urseni maşinile circulă cu viteză 
mare, existând pericol iminent 
de accidente.

Semnalez, de asemenea, 
faptul că pietonii şi bicicletele nu 
au pe unde circula, venind de la 
Moşniţa Nouă spre Urseni şi in-
vers decât pe marginea şoselei, 
care, şi aşa, este îngustă, ceea 
ce îi expune la riscul de a fi  ac-
cidentaţi de maşini, cum s-a şi 
întâmplat, de altfel. Sper să nu 
se amâne amenajarea unei pis-
te de biciclete până după ce se 
înregistrează încă unul sau mai 
multe accidente de circulaţie. 

Spre a evita această situaţie, 
să adoptăm o atitudine corectă 
şi să luăm măsuri preventive, 
vizând cu adevărat grija faţă de 
oamenii care circulă frecvent pe 
acest traseu.

Cerem Consiliului Local să 
adopte cât de curând o hotărâre 
în acest sens, iar administraţiei 
locale să o ducă la îndeplinire în 
cel mai scurt timp. Viaţa oame-
nilor este cel mai bun argument 
că solicitarea noastră nu este 
una scoasă din plic, hocus-po-
cus, doar aşa, să ne afl ăm în 
treabă. 

Cornel TIRITEU

Opinia cititorului

S` scurt`m drumul ce leag` 
Mo[ni]a Nou` de Timi[oara!

De la a fi  om de bun simţ 
pornim frumos în viaţă

S` tr`im la timpul 
prezent!

Moto: Valoarea ta stă în ceea ce eşti, 
nu în ceea ce ai. (Thomas Edison)

Loredana 
Haidău este 
un om bun. 
Şi-a rostuit 
viaţa după 
prin cipiul bi-
nelui, al unui 
fel frumos de 
a fi . Are vor-
ba cumpăni-
tă, se implică 
în activităţi de 
interes public, 
cu grija celui 
atent să îşi făurească vise, pe care apoi să le 
ducă la îndeplinire. Îşi calculează fi ecare ceas 
cu precizia celui ce preţuieşte timpul, în fond cel 
mai preţios capital. 

Am cunoscut-o în urmă cu ceva vreme, 
implicată în O.N.G.-ul de nobilă speţă, numit 
A.M.I.C. Ceea ce înseamnă Asociaţia Moşniţa 
pentru Iniţiativă Comunitară. Nişte oameni cu 
sufl et mare, cu pregătiri şi preocupări diverse, 
îşi dedică timp, depun strădanii spre a făuri un 
plus de bine în folos comunitar. 
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Bun` ziua, Mo[ni]a!

La alegeri, înainte!
t Bine ar fi să dispară familia tradiţională din instituţiile statului, 

unde mama, tata şi copilul sunt colegi de birou.
t A furat, dar a şi făcut. Asta este expresia care a îngropat 

România.
t Precum în alte dăţi, calitatea umană a celui ales va arăta şi 

gradul de educaţie al celor care l-au ales. (Corneliu Coposu)
t Decât să ne căutăm o altă ţară, mai bine am găsi români 

patrioţi care să o conducă pe asta. (Oana Pelea)
t Românii se plâng că guvernele şi preşedinţii au vândut şi au 

distrus ţara. Corect. Întrebare: Ce au făcut românii în tot acest timp 
să nu se întâmple prădălnicia asta?

t Dacă toţi corupţii merg la închisoare, cine mai conduce 
ţara?

t Alegerile în România sunt ca Halloween-ul. Politicienii se de-
ghizează în oameni cinstiţi.

S` tr`im…
Este cu atât mai frumoasă 

această iniţiativă, rar întâlnită, 
cu cât proiectele sale devin din 
ce în ce mai utile în plan social, 
cultural, economic, istoric etc.

Interlocutoarea mea este 
absolventă de Drept, deşi în 
gimnaziu şi în liceu a cochetat 
cu ideea de a urma, fie Literele, 
fie Matematica. 

– V-aţi inspirat de la Dan 
Barbilian, alias Ion Barbu, poe-
tul-matematician? 

– Să zicem c-ar putea fi şi 
aşa, deşi eu am urmat un fir al 
gândului că, în viaţă, ca să iz-
bândeşti, e bine să faci ceea 
ce-ţi place. Şi chiar făceam casă 
bună cu aceste două obiecte de 
studiu, deşi mai toată lumea le 
consideră a nu avea nimic în co-
mun. Eu am gândit puţin altfel.

Matematica te ajută să-
ţi structurezi gândirea, să te 
aduni, să fii concis, consecvent 
şi perspeverent în ceea ce faci. 
Şi, la fel de important, să-ţi eva-
luezi, din când în când, nivelul 
de utilitate într-un interval de 
timp. Dacă eşti pe calea cea 
bună, continui; dacă ai scăpări, 
te aduni şi porneşti mai departe 

atunci când constaţi că ai reve-
nit pe făgaşul cel bun. 

Literatura este zborul spre 
înalt, când realitatea se desprin-
de de ţărm, pentru că mergând 
pe jos sau vâslind, cu barca pe 
valuri fiind, baţi pasul pe loc. 

În final, a optat pentru drept, 
considerând a fi punctul de în-
tâlnire al celorlalte două. Dacă 
ai suficient curaj şi determinare, 
înveţi să cârmuieşti drept, fiind 
pe cale să atingi necuprinsul.

Are o firmă de consultanţă 
juridică, în Timişoara, care pre-
ia o bună parte din alergăturile, 
pe orbecăite, ale celor care îşi 
deschid firmă, îşi completează 
sau schimbă obiectul de activi-
tate, au nevoie de avize de la 

pompieri, sănătate şi alte orga-
ne ale statului, ori radiază firma. 
Legislaţia fiind atât de stufoasă, 
pe alocuri neclară şi în continuă 
schimbare, devii, fără voia ta, 
captivul unor necunoscute ce 
apar instantaneu. E mai mare 
daraua decât ocaua, în caz că-
ţi propui să alergi tu însuţi pe 
la diverse autorităţi ale statului, 
să baţi la uşi în spatele cărora 
funcţionari nu îndeajuns de cuvi-
incioşi te trimit, uneori şi când nu 
trebuie, să mai aduci o hârtie, să 
mai ceri o semnătură ş.a.m.d.

Schimbarea vine şi de jos în 
sus, doar că timpul curge ane-
voios şi în defavoarea omului 
care îşi cere drepturile, dar nu 
ştie bine nici cum s-o facă şi nici 
nu aduce argumente în favoarea 
sa. Acesta este rostul unei firme 
de consultanţă. Să te scutească 
de alergături şi supărări inutile.

Iar schimbarea de sistem 
vine pe unda de şoc declanşată 
de supărarea celor mulţi, făcând 
să se scuture postamentul celor 
de sus. Imaginaţi-vă că numai 
legea învăţământului a cunoscut 
64 de modificări în aceşti ani de 
după schimbarea de sistem. 

– Aveţi încredere în cei care 
vin după noi? Sunt ei în măsură 
să ducă societatea înainte? 

– Oh, desigur! În ciuda atâ-
tor nemulţumiri ale multora faţă 
de eventualele manifestări inco-
mode ale tinerilor, ei sunt mai in-
teligenţi, mai determinaţi şi mai 
vrednici decât noi să îşi asume 
roluri cheie în ecuaţia transfor-
mărilor înnoitoare la toate nive-
lurile şi pe toate palierele vieţii 
social-politice, economice etc. 
Ştiu exact ce vor, au argumente 
temeinice, îşi asumă responsa-
bilităţi, nu se ascund după justi-
ficări, nu aruncă pisica-n curtea 
vecinului ş.a. 

– Credeţi că e destul? 
– Niciodată şi nimic nu este 

îndeajuns, nu alcătuieşte acel tot 
împlinitor. Dar lucrurile se com-
pletează pe parcurs. Odată por-

nit mecanismul schimbării, el îşi 
urmează cursul, aduce cu sine 
lumină în multe unghere unde 
stau ascunse mituri, legende, 
minciuni plăsmuite cu grijă să 
lase totul aşa cum a fost, doar o 
uşoară cosmetizare să se facă, 
de ochii lumii. 

– Ce plănuiţi să faceţi la sfâr-
şit de an în folos comunitar? 

– Organizăm spectacole, 
întâlniri la cină cu scop caritabil, 
astfel încât să putem ajuta cate-
goriile defavorizate. Iar ajutorul 
acesta începe cu educarea ce-
lor care au ajuns în halul aces-
ta şi datorită unor grave lacune 
de comportament, aluncări în 
nemuncă, acte antisociale. Ne 
preocupăm să salvăm copiii 
acestor părinţi iresponsabili de 
la o rostogolire în aceleaşi rui-
ne antisociale în care văd că au 
ajuns părinţii lor. Îi avem în aten-
ţie, urmărim prezenţa şi evoluţia 
lor şcolară, găsind măsurile cu-
venite spre a-i atrage de partea 
bună a societăţii. 

– Ce credeţi că stă la baza 
unei educaţii eficiente, care să 
aducă pe linia de plutire aceşti 
copii ce pot cădea pe panta frus-
trărilor şi, mai apoi, a coborârii în 
subteranele societăţii? 

– Să îi antrenăm la activităţi 
educative, în regim after-school, 
să îi stimulăm dacă au prezenţă 
bună şi rezultate corespunzătoa-
re la şcoală. Să le oferim inclu-
siv ajutoare materiale, să îi dăm 
de exemplu atunci când ies din 
subterane şi devin, asemenea 
celorlalţi, copii buni la condui-
tă şi la învăţătură. Desfăşurăm 
activităţi în comun cu biserica, 
vorbindu-le despre valorile per-
sonale, chemându-i să se ridice 
din noroi, să trăiască politeţea în 
mod autentic, ca parte a felului 
lor de a vorbi lui Dumnezeu des-
pre oameni şi oamenilor despre 
Dumnezeu. Bunele maniere 
sunt scrisorile de recomandare 
valabile în orice împrejurare ce 
deschid cele mai ferecate uşi. 
Prin urmare, este important, vital 
chiar, să trăim la timpul prezent.

- Da, localu-i frumos... are tot 
ce-i trăbuie...

-Cum zâşi... are tot şe-i tre-
buie... îi „tip-top”...

-Cunoşti dumneata expresia 
asta, ce-ai spus-o la urmă?

-Da dă unge... dar ei, elveţi-
enii, or zâs că tot şe-i mândru îi 
şî „tip-top”...

-Ascultă, da’ vreun năcaz ai 
dumneata cu baru’?

-Am, cum să n-am... Cu fecili 
care sărvesc...

- Păi, ce fac ele?...
-Şe să facă?... nu vin la vre-

me să dăşchidă, să-ncing la vor-
be cu clienţii... şî, şe-i mai rău, 
domnule, fură...

-??
- Da, da, ieu dân bani şâ dân 

marfă... cafă, ţâgări, gume, bău-
turi...

- Şi dumneata?...
-Când le prind, le ţâp afară... 

da-s iuţi dă mână, dragă, fură şî 
ou’ dă sub cloţă...

- Bag sama că dumneata 
consumi nervi cu pânda asta...

-Cum să vă spun, nu baş 
dorm nopţâli, m-o crescut tensi-
unea, amet, sîmt şiocane-n cap, 
visez cu caffe-frappe, cu tăt felu’ 
dă ţâgări, L.M., Lucky şî nu măi 
şciu cum, cu whisky, cu bere 
nemţască... cu brandy…

-Lasă, nu te necăji... c-aşa-i 
la început... cu „privatizarea”... 
cu „tranziţia”...

- Apoi să să gace cu ele oda-
tă, domnule, că pă mine aşcea 
mă bagă în pământ...

Prioritatea…
Noi am demonstrat, încă din 

prima zi de la preluarea manda-
tului, că nu discutăm în termeni 
politici, noi facem administraţie 
în favoarea cetăţeanului. Ştiţi 
foarte bine în ce condiţii am pre-
luat comuna, mai ales în zonele 
noi. Putem dovedi cu poze, cu 
filmări că erau zone părăsite, se 
circula cu cizme de cauciuc, ma-
şini împotmolite, terenuri nepie-
truite, drumuri desfundate, pe 
care le-am adus în stadiu mult 
mai bun, se poate circula normal 
pe ele. 

Desigur, nu aşa precum ne-
am dori, ca acestea să fie asfal-
tate. Şi eu, ca oricare dintre noi, 
îmi doresc să avem condiţii foar-
te bune privind străzile şi toate 
celelalte. Numai că resursele 
financiare sunt limitate şi, recu-
nosc, nu acoperă necesarul de 
lucrări care să ne ducă unde ne 
dorim. La normalitate. 

Cel puţin la nivel de pietruire 
am cuprins tot ceea ce a fost ne-
corespunzător şi chiar am făcut 
pietruiri repetate, spre a le face 
cât mai aproape de normal. În 
acest sens, ne dăm toată silinţa 
să accesăm fonduri europene şi 
guvernamentale. Chiar mai mult 
de atât, discutăm în Consiliul 
Local posibilitatea să accesăm 
un credit, spre a putea face as-
faltarea drumurilor.

Să fim realişti, sunt peste 
300 km de drumuri, din care am 
asfaltat în jur de 40 km. Gândiţi-
vă dvs. că, în contextul actual, 
când 1 km de drum asfaltat costă 
aproximativ 450.000 lei. Faceţi 
un calcul şi vedeţi ce ar însemna 
asta în bani, asfaltarea celor 260 
km de drum. E vorba de bugetul 
comunei, de acum încolo, poate 
pe o sută de ani. Ca să grăbim 

lucrurile, am accesat tot ceea ce 
s-a putut pe fonduri europene şi 
am depus cât de multe solicitări 
spre guvern pentru fonduri prin 
P.N.D.L. Nu pot spune că nu am 
primit deloc. Dimpotrivă, am ob-
ţinut 12 milioane de lei fonduri 
guvernamentale şi europene, 
care nu sunt bani puţini. Şi nu 
ne-am oprit aici.

Suntem în căutarea unei fi-
nanţări care să ne aducă un plus 
de bunăstare. Poate că unora 
dintre dvs. vi se va părea prea 
mult să încercăm o creditare. 
Mie nu mi se pare a fi prea mult, 
văzând că nu ţinem pasul, ca 
infrastructură, cu ritmul în care 
se dezvoltă, urbanistic vorbind, 
comuna noastră. Ştiu că unii vor 
spune: „Ne vom îndatora!”. Da, 
ne îndatorăm, dar avem posibi-
litatea să ne plătim ratele şi e în 
beneficiul nostru să ajungem să 
avem asfalt cel puţin încă pe atât 
pe străzile cu importanţă majo-
ră. Întâi, să terminăm asfaltarea 
vetrelor vechi, au mai rămas câ-
teva străzi fără asfalt.

Avem un proiect pentru im-
plementarea asfaltării a 10 km şi 
constructorul îşi face bine trea-
ba. Unii mă întreabă de ce nu 
continuăm. Continuăm, doar că 
mergem cu toate localităţile la 
fel. Constructorul ne asigură că, 
în toamna aceasta se va finaliza 
asfaltarea. Desigur, nu vom pu-
tea închide proiectul anul aces-
ta, întrucât este şi cu podeţe, cu 
rigole, dar vom face tot posibilul 
să încheiem asfaltarea în acest 
an.

Printr-o nouă finanţare, vom 
termina cu vetrele vechi, ur-
mând să accesăm acel credit de 
care vă vorbeam pentru a putea 
asfalta şi vetrele noi, cel puţin 
arterele cu o mare densitate a 
populaţiei, şi mă gândesc la car-
tierele „Europa”, „Serena” şi ce-
lelalte zone cu cartiere mari.

Baba [i… privatizarea
Urmare din pag. 1

Normalitatea din noi

Prof. Dr. Dorel Săndesc, şe-
ful Clinicii de Anestezie şi Tera-
pie Intensivă de la Spitalul Jude-
ţean Timiş, a avut amabilitatea 
să ne răspundă la o întrebare 
desprinsă din contextul actual, 
în care totul pare a fi sortit pieirii. 
Apreciem răspunsul ca fiind „de 
colecţie”. 

- Ce-aţi face dacă v-aţi întâl-
ni cu România, într-o dimineaţă, 
la cafenea?

Aş recunoaşte-o uşor, acea 
fată frumoasă, cu ochi albaştri 
de Voroneţ, dar atât de pierdută, 
ameţită, abandonată şi murda-
ră, fără dinţi, bând în caverna fo-
sforescentă a barului de zi. M-aş 
apropia încet de ea, aş lua-o de 
mână şi i-aş spune: „Hai acasă! 

Şi-au bătut joc de tine şi ţi-ai 
bătut joc de tine destul. Nici eu 
nu am fost uşă de biserică, dar, 
acum, hai acasă.”

I-aş pregăti o baie fierbinte, 
aş spăla-o încet, cu grijă, i-aş 
pansa rănile adânci, apoi aş un-
ge-o cu uleiuri aromate şi tămă-
duitoare. Aş duce-o la prietenul 
meu, chirurg, să-i scoată toate 
cicatricile, de parcă nici n-ar fi 
fost, şi i-aş pune dinţi noi, strălu-
citori, cum erau odată. 

Apoi aş ieşi cu ea în lume, 
tocmai de ziua ei, frumoasă pes-
te măsură, plimbându-ne ca niş-
te îndrăgostiţi prin mulţimea de 
trecătorii ce vor rămâne muţi de 
uimire văzându-ne. Ruşinaţi, îşi 
vor ascunde privirile în pământ 
toţi cei care au batjocorit-o de 
atâta timp fără să o vadă măcar, 
iar eu voi păşi zâmbind, cu privi-
rea pierdută în albastrul ei de Vo-
roneţ, la braţ cu ea: Mama mea, 
Iubita mea, Prietena mea, Fiica 
mea, România mea. (C. J.)

Iubi]i România!
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La sfârşit de săptămână, sezonier sau cu caracter permanent, 
puteţi amenaja o minifermă “cu de toate”, având locuri de cazare 
ceva mai aparte: căsuţe cocoţate în copaci.  Oferiţi oaspeţilor con-
diţii civilizate în natură, la umbra nucului, vara şi o vacanţă de iarnă 
tocmai aici, la doi paşi de Timişoara. Au loc de dormit, baie dotată 
cu duş plus geam cu vedere spre pădurice şi cu nucul/stejarul ce 
trece fix pe acolo, numai bun să-şi atârne un prosop pe el.

Cabana o amplasaţi într-o pădurice sau în grădina/livada casei, 
având o cameră cu pat dublu confortabil, cu lenjerii de calitate, o 
măsuţă în faţa geamului (pe care o pot folosi ca birou) şi chicinetă 
dotată cu chiuvetă, frigider, cuptor, maşină de cafea, ustensile pen-
tru gătit (doar la cuptor sau salate).

În caz că vremea e mai răcoroasă, există un calorifer electric pe 
care să îl folosească pe timpul nopţii. Oricum, căsuţa să fie izolată 
(cu lână de oaie, că e gratis şi eficientă), cu geamuri mari, ce pri-
mesc cu generozitate căldura soarelui. 

De pe balcon pot savura ceaiul sau cafeaua de dimineaţă în tril 
de păsărele, în vreme ce se bucură de priveliştea naturii şi a unei 
ferme cu găini, porumbei, păuni, purcei de Guineea, iepuri, ponei 

şi ce mai vreţi dvs. Oferiţi-le plimbări cu bicicleta/caleaşca/trăsura/
sania/oldmobilul, mâncare ca la mama acasă, lecţii de gătit, piscină, 
baltă unde pot pescui, loc de făcut grătar şi câte vă mai trec prin 
minte. 

Lângă căsuţă îşi pot linişti gândurile în hamac, pot asculta mu-
zică. Au la dispoziţie undiţe şi un loc special pentru făcut grătar. 
Eventual, amenajaţi un loc de joacă pentru copii. Iar acesta ar putea 
fi doar începutul… 

Amenajaţi 2-3 căsuţe căţărate în copaci, dar şi o cabană din 
buşteni, înconjurată de verande şi vegetaţie, tip bungalou, ce poate 
găzdui un număr mai mare de persoane. Dacă spaţiul vă permite, 
“croiţi” şi un cort de dimensiuni mari pentru evenimente în natură: 
aniversări, botezuri, diverse petreceri la sfârşit de săptămână. 

Cât costă? O noapte de cazare în căsuţa din nuc poate costa 
175-250 de lei. Sora ei mai mică e mai ieftină, 150 lei/noapte. Re-
zervările se fac pe internet. Organizaţi minivacanţe de 4-7 nopţi de 
dormit în copac, oferind o reducere de 25%. Pentru pensiune com-
pletă, preţul urcă cu ceva, dar merită toţi banii.

Ce au de vizitat? Pe scurt, o mulţime de locuri faine: muzee 
şi alte obiective culturale din Timişoara, Lugoj, Buziaş, mânăstirile 
Şag, Dobreşti, peştera de la Româneşti, Valea lui Liman, Lacul Sur-
duc şi altele.

C. TOPOLEANU

Vizita pe care am făcut-o 
la 3G GARDEN, când toamna 
mângâie cu raze molatice oa-
meni şi locuri, mi-a atras aten-
ţia că lumea nu e cum pare, că 
succesul se obţine prin muncă, 
fără conteneală de va fi nevoie. 
Şi, mai ales, dincolo de orice 
dubiu, cu multă, multă pasiune. 
Mă întâmpină doi tineri frumoşi 
la chip şi la suflet, soţii Ramona 
şi Mircea Gui, în echipament de 
lucru. 

– Da, noi suntem proprieta-
rii, dar mai şi muncim. O facem 
cu plăcere, aşa că n-avem timp 
şi nici motiv să simţim că e greu, 
că e mult, că se îmbină noap-
tea cu ziua când plecăm acasă, 
uneori şi mai târziu. 

– Care este povestea dvs. 
ce v-a consacrat ca fiind de în-

credere, oamenii mergând la 
ţintă dacă vă urmează îndem-
nurile? 

Îmi place mult felul lor des-
chis, jovial şi generos de a fi. 
Vorbesc pe rând, se completea-
ză cu idei, argumente, trepte pe 
care le-au parcurs mereu în sus 
în aceşti şapte ani de când au 
deschis aici, în marginea câmpi-
ei, aproape de Moşniţa Veche, 
o grădină ca un paradis. Nu ştiu 
cât vă sugerează imaginile ală-
turate, dar vă transmit emoţia 
mea întreagă când am colindat 
parcul acesta cu iz de poveste, 
avându-i pe ei doi ghizi cu minte 
ageră şi suflet de copil ajuns la 
maturitate, porniţi să cunoască 
lumea şi să-i ajute pe cei care 
le bat la poartă să facă la fel. Şi 
nu e vorba doar de a cunoaşte 
plantele, de a le îngriji cu sârg, 
ci de a înţelege că aici este o 
întreagă filzofie de viaţă, fără 
de care simţi că ai fi ceva mai 
sărac. 

– Vin unii şi ne cer tuia, pe 
care vor a o planta în cele patru 
colţuri ale grădinii. Intrăm în vor-
bă cu ei, pentru că noi nu sun-
tem vânzători de plante şi atât. 
Îi întrebăm de mărimea spaţiului 
respectiv, dacă e lipită de casă, 
de orientarea spre soare, dacă 
mai vor să planteze şi alţi ase-
menea arbuşti. Le cerem îngă-
duinţa să le sugerăm un anume 
aranjament vegetal, aşa, ca la 
curţile regale. Vin cu ideile lor şi 
pleacă, încântaţi, cu ale noas-
tre. 

Alţii se zgârcesc şi nu cum-
pără pământ adecvat speciei re-
spective ori ghiveci potrivit, cre-
zând că noi îi îndemnăm doar 
spre a vinde mai mult, iar ei, vezi 
doamne, se „prind” şi rămân la 
părerea că se descurcă şi fără 
astea. De obicei, vin după o 
vreme, dezamăgiţi că le-au mu-
rit plantele. Îi întrebăm dacă au 
respectat cerinţele despre care 
le-am vorbit, înscrise fiind, de 

altfel, în pliantul pe care îl oferim 
fiecăruia, spre bună informare 
şi îngrijire corespunzătoare a 
plantelor. Nu-i greu, dar nici nu 
te poţi aştepta ca planta să su-
pravieţuiască vreme îndelunga-
tă fără apă, pe motiv că ai fost în 
vacanţă. Cu ocazia asta află că 
nici plecarea, nici parcursul nu 
au fost bune.

Ramona este absolventă 
de drept, iar Mircea, de ştiinţe 
economice. Nici vorbă de horti-
cultură, aşa cum mă aşteptam, 
auzindu-i vorbindu-mi atât de 
documentat şi cu o dăruire cum 
rar mi-a fost să întâlnesc la ci-
neva în ultimii – destul de mulţi 
ani – în peregrinările mele gaze-
tăreşti. Dacă ceva nu înţelegi, ei 
citesc asta pe faţa, îţi explică şi 
îţi arată, concret, cum să faci, îţi 

dau asigurări că orice neclaritate 
o poţi elucida printr-un telefon, 
e-mail sau printr-o nouă vizită 
aici, în curtea cu mii de plante 
de exterior, de la cele mici, până 
la arbori cu o vechime de câţiva 
ani buni. 

Iar dacă ai văzut undeva un 
arbust sau un arbore pe care nu 
l-ai găsit în altă parte şi ţi-l do-
reşti mult de tot, ei bine, aici îl 
comanzi şi, în funcţie de sezonul 
când se pot scoate din pământ, 
la producător, îl poţi avea, nu 
neapărat repede, dar adus cum 
se cuvine, cu pământ suficient, 
încât să nu ai surpriza că ţi se 
usucă după o săptămână de la 
plantare. 

Curtea lor de 7.000 m.p. 
este ornamentată cu mii de ase-
menea minunăţii vegetale. De o 
frumuseţe şi eleganţă cum doar 
nişte oameni pasionaţi ca ei, 
harnici şi sufletişti, o pot înfăţişa 
celor care vin aici şi, de regu-
lă, nu au aşteptări pe măsura a 
ceea le este dat să vadă. Asta, 

pentru că ei respectă întrutotul 
cerinţele coabitării cu plantele. 
Pornind de la a merge la selec-
ţie, direct la producător. În Italia, 
Austria sau Polonia. 

Sunt pepiniere de familie, 
care, în timp, au devenit indus-
trii. O asemenea firmă din Italia 
are o pepinieră pe 600 ha. Are 
stocuri de milioane de plante. 
Patronul lucrează în rând cu 
angajaţii. Când plouă, ninge, 
noi selectăm plante. Afară, sub 
cerul liber. Echipaţi cu cizme, 
pelerină, haine groase. Nicioda-
tă n-am sunat să ni le trimită ei, 
conform catalogului. Le alegem 
şi le plătim în avans. Asta, pen-
tru că nişte conaţionali, după ce 
s-au văzut cu marfa acasă, n-au 
mai catadicsit să plătească. 

Mă uit şi mă minunez de or-
dinea – firească, îmi mărturisesc 
interlocutorii mei – în care sunt 
expuse plantele, de frumuseţea 
peisajului pe care ni-l oferă o 
asemenea grădină ruptă din rai. 
Nu lipseşte, desigur, nici partea 
de poezie a imaginii celui mai 
bine gândit aranjament şi a celei 
mai mari diversităţi de plante din 
câte am văzut, colindând ţara. 
Ah, sunt racordate la sistemul 
computerizat de picurare, dar 
să nu credeţi că nu îl verifică 
din când în când, existând po-
sibilitatea de a se înfunda vreo 
conductă sau să apară o altă 
„scăpare” ce poate compromite 
totul.

Sunt reguli stricte, pe care, 
dacă le respecţi, iată ce specta-
col vegetal poţi crea, împlinind 
nevoia de bun gust şi bune prac-
tici. - Gândiţi-vă că aduc plantele 
cu T.I.R.-ul, le plătesc la ridicare, 
cam 50.000 – 60.000 de euro, 
atunci când planta este în repaos 
vegetal (noiembrie-martie). Lu-
crez cu o casă de expediţie, ca 
să nu o păţesc, aşa cum li s-a în-
tâmplat unora, că nu le-au ajuns 
plantele, pentru că transportato-
rul a dispărut cu ele; adică, le-a 
furat. Intră în insolvenţă, şi iată 
cum poţi rămâne cu o pierdere 
din care să nu-ţi mai revii. 

Văd că poartă un şorţ în 
care au tot felul de scule, bande-
lete; în felul acesta pot interveni 
dacă e cazul să corecteze sau 
să schimbe ceva la o plantă. Au 
două fete frumoase şi harnice ca 
ei, dispuse să facă ceea ce văd 
că fac părinţii lor. Odată chiar le-
au luat cu ei la selectat plante, 
ocazie cu care au văzut că nu-i 
de şagă să stai la lucru zil-lumi-
nă în condiţii de frig, ploaie, ză-
padă. Au 11 şi 13 ani, Rebeca 
şi Maria. Când părinţii lor sunt 
ocupaţi, iar ele sunt la grădină, 
oferă servicii de vânzare, consi-
liere, aşa cum au învăţat de la 
părinţii lor. 

– Ca să ai o grădină, o cur-
te sau un aranjament cu plante 
ornamentale, un parc, de pildă, 
e nevoie de un anume echili-
bru: pământ, apă, soare, umbră, 
după cum are nevoie fiecare 
specie în parte.

La ieşirea din Moşniţa Ve-
che, la vreun kilometru, pe 
partea stângă a şoselei, spre 
Bucovăţ, faceţi un popas la 3G 
GARDEN. Veţi avea parte de o 
emoţionantă întâlnire cu nişte 
oameni speciali şi cu o prea fru-
moasă grădină, din care aveţi ce 
alege pentru curtea şi grădina 
de acasă. Merită!

Corin JIANU

Viaţa nu ţi se îmbunătăţeşte din întâmplare, ci prin schimbare. (Jim Rohn)

Universul plantelor ornamentale
Am văzut, ne-a plăcut, vă sugerăm

Ferma cu de toate
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Hot`rârile Consiliului Local din octombrie a.c.

Ziua în care nu râdem este una pierdut`
Recomandăm consumul nelimitat de umor

l Rectifică bugetul local pe anul 2019.
l Alocă suma de 30.000 lei din bugetul local 

pentru finanţarea Clubului Sportiv Comunal Moş-
niţa Nouă.

l Aprobă organigrama, statul de funcţiuni 
şi grila de salarizare la “Moşniţeana Security” 
S.R.L.

l Aprobă recompensarea persoanelor care 
au împlinit vârsta de 80 de ani sau 50 de ani de 
căsătorie.

l Aprobă normele financiare de utilizare a 
fondurilor alocate Clubului Sportiv Comunal din 
bugetul local pentru activităţi sportive şi secțiile 
aferente.

l Aprobă Planul Urbanistic Zonal –  “Dezvol-
tare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementa-
re, dotări şi servicii publice” în Urseni.

l Aprobă Planul Urbanistic Zonal –  “Dezvol-
tare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementa-
re, dotări şi servicii publice” în Moşniţa Nouă.

Îndemn la bunătate

Prin sport, oamenii se 
înfr`]esc, devin mai buni

Sub semnul lui Hippocrates

Minte s`n`toas` în 
corp s`n`tos

Peisajul Sălii de Sport din 
Moşniţa Nouă începe să se ani-
me, mânat de un vânt cald de 
toamnă arămie. Aduce cu sine 
schimbări de esenţă în concep-
tul de sportivitate, proiectează 
un chip nou, trezit dintr-o acal-
mie aromitoare, exprimând ne-
voia de spirit competiţional. Este 
un început de activitate sportivă 
cu accent pe disciplină, con-
stanţă în antrenarea voinţei şi 
profesionalism. 

 De-aţi sta deoparte să 
vedeţi ce forfotă este la porţi, 
v-ar înflori pe chip zâmbetul larg 
pe care vi l-aţi dorit dintotdeau-
na. Aici se înfiripă concursuri la 
diverse discipline, în care sunt 
cuprinşi mulţime de copii, de la 
prichindeii din clasele primare, 
până la elevii de liceu. Intră şi 
ies, într-o ordine prestabilită, în 
funcţie de orar, mulţime de copii 
ducând cu ei bocceluţe în care 
şi-au împachetat echipamentul, 
alţii, îmbujoraţi şi cu părul vâlvoi, 
se grăbesc să ajungă la maşină, 
unde îi aşteaptă, răbdurii, ai lor 
părinţi.

 Vă invit să intraţi în sală, 
să vă luaţi nişte botoşei peste 
pantofii de stradă şi să-i vedeţi 
cum îşi dispută, care cum poa-
te, de la o săptămână la alta mai 
bine, întâietatea. Instructorii, gri-
julii şi îndatoraţi să le transmită 
cele mai bune cunoştinţe şi să-i 
ajute să deprindă cele mai po-
trivite mişcări, astfel încât să se 
simtă că sportul devine pasiune 
şi, cine ştie, poate mai târziu, 
vocaţie. 

– Începem încălzirea! Scu-
turaţi încet mâinile şi picioarele, 
răsuciţi uşor trunchiul, porniţi la 
pas sprinten, alergaţi din ce în 
ce mai tare. Gata, ajunge! Acum 
începem exerciţiile propriu-zise, 
la aparate, cele de priză, varian-
tele de sport de contact etc. etc.

Nici nu prindeţi de veste 
cum trece ora şi urmează o bi-
nemeritată pauză. Timp în care 
li se spune ce au de făcut în ora 
a doua. Instructorul este la fel de 
bun mânuitor al limbajului, pre-
cum al sportului cu mănuşi, sau 
cu balonul etc. Veţi avea senza-
ţia, la un moment dat, că sunteţi 
în locul lor, chiar vă vine să vă 

ridicaţi, instantaneu, când li se 
cere să pornească la încălzire, 
la trap, la exerciţiile indicate. În-
cercaţi şi vă convingeţi!

Te uiţi la ei cât de roşii sunt 
în obraji şi câtă atenţie acordă 
exerciţiilor noi, pe care, de obi-
cei, le învaţă după ce le execută 
corect, până la unul, pe cele de 
data trecută. Aici învaţă nu doar 
mişcările în cauză, ci şi semni-

ficaţia a ceea ce înseamnă dis-
ciplină, unitate, loialitate, demni-
tate, încredere, spirit de echipă, 
constanţă, perseverenţă etc. 
Învaţă să se comporte civilizat 
şi îşi croiesc un corp armonios. 
Sănătatea minţii se împleteşte 
cu starea fiziologică a unui trup 
zvelt, bine clădit.

Remarc aici doi instructori 
pentru care antrenamentele 
se definesc ca adevărate lecţii 
de viaţă. Ei se numesc Marius 
Ciocoiu şi Cristian Stoenescu, 
adevăraţi maeştri ai sportului, 
care merită din plin aprecierea 
şi preţuirea noastră. Au organi-
zat, excepţional, competiţii de 
anvergură naţională şi chiar in-
ternaţională. 

Ei le oferă acestor copii pri-
lejul de a-şi verifica şi consolida 
capacitatea de efort şi dăruire, 
spre a deveni armonioşi şi să-
nătoşi. Sunt pasionaţi de ceea 
ce fac, iubesc copiii şi îşi duc la 
îndeplinire misiunile asumate. 
Este aceasta, indubitabil, o pro-
bă de bunătate. 

Trăiască sportul! Vivat vese-
lia!

Beatrice COCA

Forţa intelectuală a unui om se măsoară prin doza de umor pe 
care e capabil s-o utilizeze. (Friedrich Nietzsche)

Nenea ŞTRENGĂRESCU

Bancul este o poveste scurtă, reală sau ima-
ginară, cu final surprinzător și amuzant. El are 
rolul de a descreți frunțile, exprimă îndoieli, argu-
mente, opinii ce satirizează o mentalitate, o stare 
de fapt.

Bancul reprezintă, în majoritatea cazurilor, 
o lecție socială îmbrăcată într-o formă ludică, 
bună de luat în răspăr. Scopul său, asemenea 
proverbelor, poveștilor cu tâlc, snoavelor, este 
de învățătură neacademică, profană, fără un pro-
gram anume, în spațiul liber al comunicării. 

Pe lângă faptul că amuză, are și rol educativ. 
Se aseamănă cu glumele, jocurile, povestirile cu 
tâlc, zicalele și chiar cu proverbele. Toate acestea 
sunt producții spirituale ale unei comunități. Doar 
că bancul este perisabil; el exprimă, în mod vă-
dit, o mai mare nevoie de socializare, cu accent 
pe voie bună, distracţie, amuzament. Să glumim, 
aşadar, cât se poate de… serios!

l Un ardelean intră într-un bar din 
New-York. Barmanul îl ia tare din pri-
ma şi îi spune că în acel bar se bea 
numai pe pariu. 

- Domnule, pun pariu cu dumneata 
că nu poţi să bei o sticlă de whiski în 
30 de minute.

Ardeleanul îşi cere scuze, iese din 
bar şi apare peste 10 minute, pune 
banul pe tejghea şi acceptă provoca-
rea. Barmanul îi dă sticla, ardeleanul 
o termină în 10 minute. Barmanul, stu-
pefiat: 

- Domnule, n-am crezut că aşa 
ceva e posibil. N-am crezut că sunteţi 
în stare de aşa ceva. Nimeni nu a mai 
reuşit.

Ardeleanul: 
- Nici io n-am crezut, da’ m-am dus 

la baru’ de vis-a-vis să verific.
l La o masă, într-un bar, o mulţi-

me de bărbaţi. La un moment dat sună 
un telefon pe masă şi unul dintre ei 
răspunde: 

- Alo, da iubita, cum?, eşti la cum-
părături?, aha, ai găsit o pereche de 
cizme?, câât??, 1.000 E?, nu sunt cam 

scumpe?, ah, ai cardul meu?, o.k., plă-
teşte cu cardul meu. Închide.

Peste câteva minute sună din 
nou: 

- Da, iubita, cum?, şi o geacă de 
1.500 Eh, mdaaa, ştii că te iubesc, 
bine, plăteşte cu cardul meu! Închide 
iar. 

De îndată, sună iar telefonul: 
- Da, dragă, ceeee???, o geantă 

de 2.500E, dar ce are, mamă, e de 
aur?, ah, se asortează şi e de firmă?, 
înţeleg, ei, hai, ia-o şi pe-asta, acu’, 
na. Te pup.

Tipul aruncă telefonul pe masă şi 
strigă: 

- Bă, al cui, naiba, e telefonu’ 
ăsta!?!?...

O atitudine pozitivă creea-
ză miracole mai multe şi mai 
vrednice de sănătate decât ori-
ce medicamente-minune.

Înainte de a-ţi propune să-l 
ajuţi pe cine să se vindece în-
treabă-l dacă e pregătit să re-
nunţe la ceea ce l-a îmbolnă-
vit.

Arta medicinii constă în a 
amuza pacientul, în timp ce na-
tura vindecă boala. (Voltaire) 

Înainte de a-l ajuta pe ci-
neva să se vindece, întreabă-l 
dacă e pregătit să renunţe la 
ceea ce l-a îmbolnăvit. E vorba 
de mâncare, nesomn, atitudine 
răutăcioasă şi alte manifestări 
necuviincioase, care se întorc 
împotriva celui care le „mânu-
ieşte”. Sunteţi, cu adevărat, 
pregătiţi pentru schimbare? 

De ce să te chinui şi să te 

supui la operaţii riscante, dacă 
poţi să le previi printr-o alimen-
taţie sănătoasă şi o viaţă ordo-
nată? Răutatea îţi îmbătrâneşte 
creierul. Fii bun şi îţi va fi bine. 
Cel mai bun medicament pen-
tru corp este o minte liniştită. 

Ştiaţi că laptele care se vin-
de la cutii este reprocesat, une-
ori de două, trei… şase ori, în 
cazul în care nu se vinde până 
la termenul de expirare? E tri-
mis la fabrică şi pasteurizat din 
nou. Uitaţi-vă pe fundul cutiei. 
Nu cumpăraţi lapte care are 
marcate cifrele 2, 3, 4 sau 5. 

Iniţial, am avut tendinţa să 
ignor acest e-mail, dar, asea-
ră, uitându-mă, din curiozitate, 
pe fundul cutiilor de lapte, am 
constatat că majoritatea aveau 
inscripţionate cifrele 2, 3, 4, 5 
şi chiar 6. Şi mai mare mi-a fost 

uimirea când un lucrător din ra-
ionul de lactate mi-a confirmat 
că cifrele respective reprezintă 
numărul de repasteurizări. 

Chiar trebuie să ne pese 
de sănătatea noastră. Unii cred 
că dacă apar pe rafturile ma-
gazinelor sunt verificate, asta 
constând pentru ei garanţia că 
sunt sănătoase. Dacă ignorăm 
la nesfârşit ceea ce punem în 
gură ne îmbolnăvim de te miri 
ce şi continuăm să mâncăm 
fără să gândim, luăm medica-
mente, „înţelegând” prin asta 
că ne vedem de sănătate. 

Suntem ceea ce gândim, 
ceea ce mâncăm, ceea ce vor-
bim... Adăugaţi dvs. ce mai vreţi 
acestei fraze. Mintea sănătoa-
să face corpul sănătos. (C. T.)

Un strop de omenie
E mare nevoie de sânge 

la Spitalul de Copii “Louis 
Ţurcanu” din Timişoara.

Fii eroul lor într-o nouă 
campanie de donare!

Este plin de vitamine și ajută la re-
facerea rapidă a întregului organism

Siropul de lămâie și miere preparat în 
casă este cel mai bun leac pentru tuse.

În zeama de la 1-2 lămâi adăugaţi 
2-3 lingurițe de miere. Veţi obtine un sirop 
cu puternic efect calmant, dezinfectant si 
revigorant. Se consumă câte o linguriţă 
de 3-4 ori pe zi, sau după fiecare acces 
de tuse, precum şi o linguriţă înainte de 
culcare. De preferat este să nu consumaţi 
altceva timp de 30 de minute după ace-
ea.

Calmează tusea, mâncărimea şi ustu-
rimea din gât, întăreşte, fiind recomandat 
în gripe şi răceli. Are efecte tonice asu-
pra celor cu sistem imunitar slăbit, a ce-
lor aflați în perioada de convalescenţă, a 
celor stresați sau implicați în activități ce 
necesită effort mare fizic şi psihic. Ajută la 
tratarea suferințelor stomacului, ficatului, 
bilei și rinichilor.

Cel mai bun leac natural pentru tuse
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La limita dintre a fi  şi a nu fi 

Via]a nu î]i ofer` nimic
Tu faci via]a frumoas`

În primul an de învăţământ, 
cu avântul specifi c absolventu-
lui de facultate, am luat cu asalt 
clasa a V-a, vroind să pun în 
aplicare tot ceea ce învăţasem 
în cei patru ani de universitate. 
Le-am vorbit despre cât de im-
portant este să păşeşti cu drep-
tul în viaţă, să îţi clădeşti anii ce 
vin pe cunoştinţe bine aşezate 
în memorie, să-ţi cultivi plăce-
rea de a învăţa, nicidecum să 
consideri asta ca fi ind o cor-
voadă. Când credeam că toc-
mai le-am spus cam tot ce s-ar 
cuveni în prima oră de limba 
română, văd în spatele clasei o 
mână pe jumătate ridicată, ce-
rând să-i dau dreptul la cuvânt. 

Ei bine, ceea ce a urmat a 
întrecut toate aşteptările mele 

şi ale clasei întregi. Ne-a spus 
că vine dintr-un mediu depar-
te de a putea fi  numit sărac, 
era de-a dreptul împovărător, 
în strictul sens al cuvântului. 
Stăteau într-o baracă, părinţii 
şi cei doi fraţi gemeni, mâncau 
pe apucate, ce putea aduna el 
de pe unde îl purtau paşii, dar 
seara, la lumina lămpii cu pe-
trol, citeau pe rând câteva zeci 
de pagini de carte, pe care ea 
le împrumuta de la biblioteca 
comunală.

Pe când vorbea el aşa, cur-
siv şi bine legat ca frazeologie, 
văd că de lângă el o mână i se 
aşază pe umăr, se aşază şi se 
ridică „sosia” lui, care continuă 
povestea de viaţă de unde ră-
măsese primul povestitor. Nu 

doar că citeau pe rând – mama, 
tatăl şi cei doi copii – dar când 
terminau de lecturat cartea, fi e-
care scria un rezumat, urmând 
ca a doua zi să citească fi ecare, 
pe rând, „compoziţia” şi fi ecare 
să dea  note celorlalţi. Cel care 
ieşea pe primul loc avea drep-
tul să participe la un concurs de 
literatură pe care îl organiza o 
şcoală din Timişoara. Amândoi 
mi-au arătat diplomele pe care 
era înscris locul I.

Timpul a trecut, au absolvit 
clasa a VIII-a, apoi cel mai bun 
liceu din Timişoara şi, în fi ne, 
Politehnica. Aici s-au despăr-
ţit: unul a urmat Mecanica, iar 
celălalt Electronica. Acum sunt 
consultanţi de specialitate la un 
consorţiu care are o fi lială în Ti-
mişoara.

Adriana MANEA,
Profesor coordonator

Vorba zboară, scrisul rămâne

Mihaela CODOBAN

Anabella VASILIU

La tâmpla timpului, o rază de lumină lină se arată

Povestea unei pove[ti de prietenie

Izabela VOICU

O lume în care sufl etele se desprind şi se înalţă la cer

Elevi de nota 10
Cea mai frumoas` 
poveste de via]`

Stră-străbunica mea  s-a 
născut în anul de graţie 1918, 
îndată după primul război mon-
dial,  în Bucovina. Ce-i drept, 
a văzut lumina zilei în vremuri 
grele. Războiul, frământările 
interne, buimăceala şi strigăte-
le celor care îşi vedeau ruinată 
viaţa, pierzându-i pe cei dragi ai 
lor pe întinderea necuprinsă a 
câmpurilor de bătaie, schimbă-
rile privind statalitatea, survenite 
prin Pacea de la Paris, ei bine, 
toate astea au adus nădejdi 
pentru unii, deznădejdi pentru 
alţii. Imperii s-au prăbuşit, iar 
pe răbojul vremii celei urgisite 
au apărut state naţionale, ca un 
drept câştigat prin stăruinţa de a 
răzbi şi a-şi împlini idealul naţio-

nal, spre a-şi regăsi şi consolida 
identitatea. 

Vajnica mea înaintaşă si-a 
pierdut tatăl în primul război 
mondial, trăind vitregia vremii 
împreună cu mama ei, vădu-
vă, alături de cei cinci frați ai ei. 
Ulterior, s-a căsătorit şi a dat 
naștere la trei copii, între care 
şi străbunica mea, care a avut 
zile de la Dumnezeu, cum spu-
nea ea, să mă ţină în brațe şi 
ale cărei poveşti mi-au sădit în 
sufl et şi-n conştiinţă nevoia de 
a-mi cunoaşte istoria, năzuinţele 
şi izbânzile, eşecurile şi sacrifi ci-
ile neamului nostru în a-şi vedea 
împlinite idealurile

Îmi petrec cel puţin o oră 
citind în fi ecare zi. Unii spun că 
n-au timp, că îşi fac temele, că 
ajută părinţii în casă şi în gospo-
dărie, că merg la antrenament, 
la fotbal, la fi lm... Scuze care nu 
servesc la nimic, nimănui. Cei 
care vorbesc astfel se amăgesc, 
spunând că fac mai mult decât... 
fac. În sinea lor îşi propun că vor 
face mâine ceea ce n-au făcut 
azi. Şi uite aşa, din amăgire în 
amăgire, vremea trece, anii se 
duc, iar ei devin nişte tineri care 
abia ştiu să scrie, dar nu le pasă, 
cui nu-i place să nu citească... 
postările lor pe site-urile de so-
cializare.

Adesea, alunec într-o lume 
a poveştilor, sustrăgându-mă de 
la forfota vieţii noastre de zi cu 
zi. Mă simt bine cu mine însămi, 
am un dialog interior; îmi vin în 
minte, năvală, întrebări de toate 
nuanţele, de parcă aş fi  intrat 

într-un tunel al timpului, sau aş 
fi  pătruns într-o lume de basm, 
în care personaje din scrierile 
lui Christian Andersen vin spre 
mine, mă îndeamnă să devin 
crăiasa zăpezii, apoi cel înaripat, 
ce-şi susţine zborul prin propria 
sufl are de aer cald. De-aţi şti ce 
senzaţii plăcute îmi oferă aceas-
tă transpunere în câte-un perso-
naj de poveste...

Într-o după amiază frumoasă 
de septembrie, am călătorit îm-
preună cu Gulliver în ţara piticilor. 
Mă simţeam atât de importantă 
privindu-i de sus, dar nu spre a-i 
umili, ci cu dorinţa de a-i ajuta în 
caz că ar întâmpina vreo nepu-
tinţă, cum ar fi  să urce pe o scară 
cu multe trepte sau să alerge pri-
mul la călăuză, spre a găsi aleea 
care duce la casa prinţului celui 
din grădina fermecată... 

Astăzi mă aşez în faţa colii 
albe de hârtie şi simt goliciunea 
cuvintelor. Închid ochii şi o văd 
cum se pierde în depărtare, de 
parcă ceva o face să plece... 
Simt în culori şi îmi doresc im-
posibilul. Îmi doresc să nu existe 
certitudini. Refuz să scriu şi să 
vorbesc la trecut despre Veroni-
ca. 

Deschid larg ochii, de parcă 
aş vrea să mă conving că a ple-
cat cu adevărat, că a dispărut la 
orizont, departe, în zare. N-am 
cum să o strig, promiţându-i o 
oră de dialog plăcut, ca o zi cal-

dă de luna mai, sub cireşul în-
fl orit, aşa cum făceam adesea, 
când ne întorceam de la şcoală 
şi asistam mute de uimire la dan-
sul albinelor, pufoşenii cu aripi. 

Desigur, n-ai cum să urmezi 
traseul unei albine, decât dacă 
iei cu împrumut aripi de înger. 
Aşa am citit eu pe frontispiciul 
gazetei noastre, că este posibil 
zborul dacă îţi doreşti să devii 
stăpân peste zare. Lucian Blaga, 
patronul nostru spiritual, a spus 
asta celor care chiar îşi doresc 
să urce nu pe căi ocolitoare, ci 
în zbor lin, uneori, abrupt.

Ai auzit, dragă Veronica, 
despre cel care a zburat sus de 
tot şi s-a apropiat prea mult de 
soare? I s-au aprins aripile. 

Ah, da, îl cheamă Icarus şi 
a ţintit înălţime neîngăduit de 
mare, întâlnind în urcuşul său 
abrupt, că tot veni vorba, raze 
fi erbinţi, care i-au topit aripile. 
Tu ce învăţătură crezi că se des-
prinde din povestea asta de via-
ţă, dragă Izabela?

Este învăţătură pentru cei 
care învaţă zborul. 

Vara, primăvara şi toamna 
anului 1941, iarna, primăvara, 
vara şi toamna anulului 1942, 
iarna şi primăvara anului 1943, 
primăvara şi vara anului 1944, 
vremuri însângerate pentru con-
tingentul 1941…

Cu arma în mână, alături de 
prietenul cel mai îndrăgit - calul, 
camaradul de grupă, pluton… 
în galop peste Prut, Nistru, Bug, 
Nipru, la Marea de Azov, Marea 
Neagră, în Stepa Kalmucă, pe 
frontul de la Iaşi... prin arşită, 
ploaie, ger, viscol... fl ămând, des-
culţ, însetat, degerat, bolnav, plin 
de păduchi... dormind sub cerul 
liber, în bordeie, cu teama de a nu 
fi  împuşcat de partizani, cu arma 
în mână luptând pentru pâmîntul 
primit moştenire de la Ştefan cel 
Mare şi mereu cu gândul la cea 
mai preţuită fi inţă: mama, iubita, 

transformată în fecioara Maria, 
Maica Domnului, unica speranţă 
de iertare a păcatelor... 

Toţi au primit singurele da-
ruri cuvenite soldatului pe câm-
pul de onoare: glonţul în piept, 
prizonieratul sau, în cel mai fe-
ricit caz, revenirea la cei dragi, 
cu sufl etul schingiuit de ororile 
războiului. 

Cei dragi ne-au păstrat vie 
aminitirea, au aşteptat cu spe-
ranţa că într-o zi poarta se va 
deschide şi va intra o umbră de 
bărbat, cu haine zdrenţuite, ne-
bărbierit, schilod... nu conta cum, 
care să semene cu voinicul ple-
cat cândva din bătătura casei. 

Pentru mulţi, aşteptarea a 
fost zadarnică. Mihai, Ion, Pe-
tre... n-au mai venit. Nu se mai 
ştie de ei nici acum, la mai bine 
de şapte decenii de la tragedie. 

Viaţa şi-a urmat cursul fi resc, din 
nou la munca câmpului, pe ogoa-
re, copiii trebuiau crescuţi… 

Mult mai repede decât s-ar 
fi  cuvenit, aceşti eroi au fost tre-
cuţi în uitare. Au rămas poveş-
tile transmise de bunici, părinţi, 
rude, vecini. După 79 de ani 
de uitare şi tăcere au înmugurit 
noi speranţe. Au apărut liste cu 
morţii noştri, care pe câmpurile 
nesfârşite ale Rusiei, care prin 
lagăre, însă nici acelea nu sunt 
complete. Încet, dar cu speran-
ţe, au început să curgă poveştile 
despre cei dispăruţi fără urmă şi 
dorinţa de a-şi căuta pe cei dragi 
despre care nu mai ştiu nimic. 
Câtă tristeţe! 

Sute de nepoţi, strănepoţi şi 
chiar copii ai acestor eroi aşteap-
tă veşti cu privire la soarta celor 
porniţi la război şi pierduţi din 
evidenţe, dispăruţi fără urmă. 

Călătoria fantastică

Eu fac din via]a mea o poveste
Poveste de pe front

Eduard GYORI
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Via]a…
Acestea însemnau: unitate, 

independenţă, fraternitate cu 
ţările dimprejur, pace socială 
şi viaţă decentă pentru neamul 
nostru atât de urgisit de către 
vecinii mai mari şi tot pe atât de 
hrăpăreţi.

Dar iată că nu a trecut foarte 
mult timp şi cel de-al doilea răz-
boi mondial a sunat goarna re-
vanşei pentru Germania şi jert-
firea noastră pentru a ne aduce 
înapoi, la matcă, teritoriile luate 
cu japca, într-un stil barbar. De-a 
lungul anilor de război, străbuni-
ca şi-a pierdut soțul, mort pentru 
patrie, iar mama ei s-a stins de 
dor, de jale, de chinul pe care 
l-au îndurat generaţii de-a rân-
dul până să se instaleze liniştea 
pe pământ românesc.

Ei, dar de la dorinţă la înfăp-
tuirea ei, a trecut multă vreme. 
În timpul acesta, s-a așternut 
foametea, iar ea, femeie dintr-o 
bucată, având niște bani adu-
naţi - doar ea ştie cum -, si-a 
luat viața în propriile-i mâini şi, 
riscând-o nu doar pe a ei, ci şi 
pe aceea a copiilor, a urcat în 
trenul ce i-a adus departe, unde 
auzise ea că era bine de trai, li-
nişte şi înţelegere între seminţii. 
Şi aşa au ajuns în  Banat.

A coborât în gară şi a luat-o 
la picior, degrabă, cu copiii după 
ea, pornind spre un tărâm to-
tal necunoscut. A ajuns în satul 
alăturat nouă, în Bucovăț, unde 

a nimerit la o familie înstărită şi 
tot pe atât de mărinimoasă; i-au 
ținut din milă, oferindu-le.casă 
şi masă, un cămin fericit pentru 
vremurile acelea de bejenie, în 
schimbul muncii la câmp, în gră-
dină şi în gospodărie.

Aici a avut parte de o 
experiență răvăşitoare, fiind 
la un pas de a-l pierde pe me-
zinul familiei, un băiețel de nu-
mai şase ani, iar familia care îi 
găzduia riscase a-i fi luate cele 
două fete aflate la vârsta măriti-
şului. Asta se întâmpla pe când 
sovieticii îşi urmau drumul lor 
victorios spre Berlin. Au scăpat 
ca printr-o minune.

În anul 1949, şi-a cumpărat 
câteva terenuri în Moșnița Ve-
che și a chemat două dintre su-
rori, care, de fapt, au şi urmași în 
acest sat, una fiind încă în viață. 
În prezent, părinții mei sunt pro-
prietari ai unui teren cumpărat 
de ea, pe care i l-a oferit mamei 
cadou.

Aici, în Moșnița Veche, în-
conjurată  de copii, nepoți si 
strănepoți, ea şi-a ordonat în 
aşa fel viaţa, încât a trăit împă-
cată cu sine şi cu lumea. A ple-
cat la Domnul în urmă cu 20 de 
ani, într-o primăvară frumoasă 
ca sufletul ei bun şi generos.

Poate că nu pare cea mai fe-
ricită poveste, dar viaţa i-a scos 
în cale un destin împlinitor. Deși 
a trecut prin situaţii greu de de-
scris, prin tragismul lor, ea s-a 
dovedit a fi fost omul care le-a 
făcut faţă şi a răzbit prin genuni. 

A muncit toată viaţa ei, şi-a edu-
cat copiii în spiritul respectului 
faţă de sine şi faţă de comunita-
te; desigur, a  întâmpinat multe 
greutăți care ar fi putut să o facă 
se renunțe, dar ea a avut deter-
minarea de a nu da un pas îna-
poi. Şi faptul că a răzbit prin atâ-
tea încercări la care au supus-o 
viaţa şi vremurile, denotă un fapt 
de viaţă deosebit, pe care l-aş 
numi fără emfază “victoria unei 
generaţii”.  

Mama mea își amintește 
ce femeie înțeleaptă era şi cu 
câtă bucurie își amintea de toa-
te aceste întâmplări, cărora le-a 
făcut față cu demnitate.

Iar noi, oamenii din ziua de 
azi, suntem mereu nemulțumiți, 
de parcă nimic nu ne mai poa-
te aduce fericirea. În vreme ce 
aceia din care ne tragem se bu-
curau pentru o bucată de pâine, 
un pat unde să poată dormi şi un 
acoperiş deasupra capului unde 
să își poată adăposti familia.

Cu siguranţă, toate acestea 
ar trebui să ne dea de gândit 
şi să ne facă să ne regăsim li-
niştea, să nu mai fim atât de 
mofturoși, răsfăţaţi şi năzuroşi. 
În această cheie, povestea de 
viaţă a înaintaşilor mei capătă 
o tentă de bucurie împlinită, sub 
spectrul crizei de identitate prin 
care au fost nevoiţi să treacă 
şi să răzbească de-a lungul a 
două, chiar trei generaţii. Pen-
tru mine şi pentru părinţii mei, 
aceasta chiar este o preafru-
moasă poveste de viaţă.

Eu fac din…
După un asemenea excurs 

imaginar, mi se deschide apeti-
tul pentru lectură şi scris, încât 
nu ştiu căror dorinţe, apărute in-
stantaneu să le dăruiesc atenţia 
şi bucuria mea întreagă. În cele 
din urmă, optez pentru citit. De 
fapt, nu fac altceva decât schimb 
registrul, filă cu filă intrând pe 
uşa din faţă în castelul minuni-
lor, sub vraja Ilenei Cosânzeana, 
care mă întâmpină cu o veselie 
de prinţesă desprinsă dintr-o altă 
poveste. Şi uite aşa, fac din viaţa 
mea o prea-frumoasă poveste. 

Vă mulţumesc că aţi avut 
bunăvoinţa de a călători cu mine 
prin lumea poveştilor, citind ceea 
ce am pregătit pentru această 
ediţie a minunatei noastre gaze-
te. Mama mi-a spus că această 
însemnare este plăcută la lec-
tură şi oamenilor mari. Adulţilor, 
vreau să spun. Dacă vei călători 
mereu în compania personaje-
lor din poveşti, vei simţi nevoia 
să devii tu însuţi om de poveste. 
Cam asta vreau să cred că sunt 
pe cale să devin. Dumneavoas-
tră ce credeţi? Vreţi să intrăm în 
dialog pe această temă? Este 
o provocare la care sper să am 
cât de mulţi competitori.

Povestea… 
Orice ai face în viaţă, să o 

faci cumpătat, fără să te arunci 
cu capul înanite şi să orbecăi, 
în loc să adulmeci. Ca să zbori 
e nevoie să te pregăteşti. Să 
citeşti, să cugeţi asupra a ceea 
ce vei experimenta, să discuţi 
cu poeţi, scriitori, oameni pentru 
care scrisul constituie cu adevă-
rat o vocaţie. Ai băgat de seamă 
ce scrie în căsuţa din stânga, 
pe frontispiciul gazetei noastre? 
Sub semnul vocaţiei. 

Oh, desigur, bună prietenă! Şi 

ce spui de titlul gazetei noastre?
Frumos! Aripi. Prin urmare, 

ne pregătim, cu fiecare zi ce 
trece, cu fiecare carte citită, cu 
sublinieri şi adnotări, exersând 
în felul acesta zborul. Cu fieca-
re text pe care-l scriem, simţim 
că urcuşul devine mai accesibil, 
mai plin de frumuseţe. Iar aerul 
înălţimilor e pur, sănătos şi uşor 
de respirat.

Ne pregătim de zbor trudind 
fiecare text căruia îi dăm viaţă. 
Ce poate fi mai frumos ca, sub 
cireşul în floare din grădina ca-
sei să povestim despre zborul 
cu aripi de cuvânt? 

Poveste…
Este bine. Eroii noştri îşi 

plâng suferinţa, soarta bleste-
mată, de acolo de unde or fi, din 
nefiinţă.

Este o poveste tristă, aşa 
cum sunt toate cele trăite de în-
aintaşii noştri pe fronturile celor 
două războaie mondiale. Am 
scris această poveste din drag şi 
recunoştinţă pentru jertfa lor ca 
ţara să rămână întreagă, liberă 
şi prosperă.

P.S.  Citiți mărturiile de viață 
înfricoșătoare în timpul celui de-
al doilea război mondial, înmă-
nunchiate în această carte.

Cei din urmă pot fi chiar şi printe cei dintâi

Mai întoarce, 
Doamne, roata…

Am văzut o emisiune TV în care se vorbea despre doi copii de 
ţigani adunaţi de pe stradă şi aduşi într-o casă de copii de către un 
om evlavios. A oprit maşina, i-a poftit pe cei doi ţigănuşi îngheţaţi de 
frig şi chinuiţi de foame, cu gândul că-i va duce acasă, le va da să 
mănânce, îi va culca în cameră cu copiii săi, după ce îi va trimite la 
duş şi îi va îmbrăca în pijamale curate. 

Pe drum, însă, s-a gândit că poate va fi mai bine să îi ducă 
înt-un loc unde au tot ce le trebuie: supraveghere, asistenţă de spe-
cialitate, şcoală. - Oricum, nu aş avea timp să mă ocup de toate 
astea, cum nici soţia mea nu cred că ar face totul ca la carte. Se 
întâmplă că venim amândoi acasă după ora 22, când copiii noştri 
deja dorm.

La despărţire, cei doi pui de om s-au uitat cu aşa ochi rugători la 
el, încât îi venea să îi ia acasă şi, fie ce-o fi, vor creşte şi se vor în-
frăţi cu copiii săi. A apărut, însă, cineva şi au făcut degrabă formele 
de preluare-predare a copilaşilor nu mai mari de 7-8 ani.

Înainte de a se despărţi, omul care îi adunase de pe stradă le-a 
promis că, de vor fi cuminţi şi vor învăţa bine, îi va duce, în fiecare 
lună, într-o excursie, împreună cu copiii săi. Vor fi ca-ntr-o familie. 
Doar că vor sta aici, nu la el acasă. Peste o lună, la uşa casei sună 
cineva. Deschide şi vede o femeie care s-a prezentat „pedagog la 
casa de copii”, i-a adus în vizită, aşa cum conveniseră. Copilaşii 
erau curaţi, surâdeau, ba chiar l-au îmbrăţişat în uşa casei.

Peste ani, cei doi copilaşi au devenit oameni mari, au deschis 
o firmă de vânzări automobile la mâna a doua şi un service auto. 
La casa unde ei mergeau ca acasă, au apărut doi oameni cu ţinută 
elegantă şi i-au oferit biletul câştigător la tragerea la sorţi pe care o 
organizau în fiecare an. Câştigase o maşină. Nouă, de data asta. 

Ce-am putea scrie ca o concluzie? Bine faci, bine primeşti!
Claudiu ŞTEFAN

Darius DOBRICEAN

Salonul reginei Elizabeta de la Palatul Cotroceni
În stânga imaginii, George Enescu la începutul carierei sale
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