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Mircea PORA

Omul sfi nţeşte locul

Prea trist, prea actual...

Poesis

Aveţi cuvântul, domnule consilier local!

Gheorghe KADAR,
Viceprimarul dvs.

Constantin JICHIŢA

Mesajul viceprimarului, cu respect față de cetățeni

Pot să vă spun că am o expe-
rienţă destul de lungă în adminis-
traţie (2000-2004 - consilier local, 
2008-2019 - viceprimar), îmi pla-
ce ceea ce fac şi îmi duc la înde-
plinire atribuţiile cu încredinţarea 
că mă pun în serviciul comunită-
ţii. Pe parcursul acestui timp, am 
urmărit aproape zi de zi, lucrare 
cu lucrare, aşa că ştiu cam tot ce 
s-a întâmplat în aceşti ani în co-
mună. Practic, am fost părtaş la 
marile transformări ale localităţi-
lor noastre în ultimii 20 de ani. 

Dând timpul înapoi, desigur, 
pot spune că unele lucruri puteau 
fi  făcute altfel, chiar mai bine. Pri-
vind retrospective, e la îndemână 
să faci o analiză pertinent, “la 
rece”, mai apropiată de adevăr; 
în viaţa de zi cu zi, însă, deciziile 
trebuie luate în funcţie de situaţi-
ile momentului. Şi, cum în viaţă 
nu există doar alb şi negru, acest 
fapt este valabil, poate mai mult 
decât în alt domeniu, în activita-
tea noastră de zi cu zi. 

Chiar dacă se vehiculează 

foarte mult noţiunea de autono-
mie locală, activitatea noastră 
este reglementată de foarte multe 
acte normative, de care, evident, 
suntem nevoţi să ţinem cont. 

Faţă de celelalte comune 
periurbane, noi am plecat puţin 
mai târziu pe calea dezvoltării ur-
banistice şi economice, chiar cu 
unele greşeli, ale căror urmări le 
resimţim şi în ziua de astăzi.

|n]eleg a[tept`rile oamenilor

Indiferent ce carte citeşti cu 
referire la România, angrenată, 
fără voia ei, în ultimul război 
mondial, apare la un moment 
dat formula „vin ruşii”. De prin 
’43, după înfrângerea germa-
nilor la Kursk, zicerea aceasta 
devine tot mai apăsătoare, mai 
încărcată de presentimente 
rele. 

Prin ruperea tuturor zăgazu-
rilor puse în calea lor, „puhoaiele 
roşii”, la început de august 1944, 

au pătruns nestânjenite în ţară. 
Mulţi i-au luat drept prieteni, ali-
aţi, întâmpinându-i cu ovaţii şi 
fl ori. Nu a trebuit să treacă prea 
multă vreme pentru a se vedea 
ce fel de amici erau. 

„Trupeţii”, capete simple, 
dar îndoctrinate, au trecut la 
jafuri, violuri, spargeri, omoruri, 
felurite şi brutale manifestări de 
„bun plac”. 

Însemnări de scriitor

Farmacia este o frumoas` 
deschidere spre lume

Moto: Este nevoie de o viaţă întreagă pentru a învăţa să trăieşti. 
(Lucius Annaeus Seneca)

Îmi doresc un ritm mai 
rapid de dezvoltare
a comunei noastre

Dan LAZĂR, P.S.D.

Române, 
frate române!
Somnoroase parlamente
Stau la cârma țării încă,
Din motive evidente…
Noapte-adâncă!
Unii spun că nu prostia,
Ci străinii sunt de vină
Pentru ce-i în România…
Noapte lină!
Când subțire-ți este ciorba,
Când adie vântu-n pungă,
Tu, române, ține-ți vorba,
Noapte lungă!
Peste plai frumos de țară,
Pleacă șefi i să se culce,
Dacă viața ți-e amară,
Noapte dulce!
Mulți români, e evident,
Dorm prin cârciumi, când se-
adună,
Dorm aleșii-n parlament,
Noapte bună!
Și-alții-n lume-o fac de oaie,
Căci prostia e dibace,
Și, cum sunt, mereru, războaie,
Dormi în pace!

Nică JANET

Dimineaţa, ne grăbim să 
ajungem la serviciu. Odată 
ajunşi, ne grăbim să treacă cele 
opt ore de lucru. Seara, intrăm 
grăbiţi pe uşă, îi pupăm în gra-
bă pe cei dragi şi ne grăbim să 
ne aruncăm în faţa televizorului 
cu un laptop sau cu o tabletă în 
braţe. 

Ne grăbim de mici. Ne gră-
bim să creştem mari, aşteptăm 
să se termine odată anii de liceu, 
apoi facultatea... 

Ne grăbim să cumpărăm în 
rate, pe viaţă, un apartament. 
Facem degrabă copii, pe care îi 

creştem tot în grabă, mirându-ne 
„când au crescut aşa”. 

Iar când sunt mari ne între-
băm de ce oare se grăbesc să 
plece atât de repede de lângă 
noi... 

Abia atunci intră în vocabu-
larul nostru expresia „Mai stai 
puţin...” Cred că îţi sună cunos-
cut. Ultima vizită în casa buni-
cii, tu, grăbit să te întorci la ale 
tale, ea, ţinându-te de mână şi 
spunându-ţi cu voce tremurată: 
„Mai stai puţin, că... Dumnezeu 
ştie dacă te mai văd...

Mihai MORAR

Primele execu]ii…

Dezvoltarea unei comuni-
tăţi locale este în strânsă de-
pendenţă de sumele alocate 
de la bugetul central şi de cele 
care se adună la bugetul co-
munei, provenind din impozite 
şi taxe. La îndeplinirea acestui 
deziderat concură mai mulţi 
factori, însă determinant rămâ-
ne omul care sfi nţeşte locul.

Am în vedere executivul 
Primăriei, dar, în egală măsu-
ră, şi pe noi, cei care alcătuim 
forul decizional al modului în 

care se cheltuie banii. Mă refer 
aici la Consiliul Local, desigur.

În analizele pe care le fa-
cem lunar, în Consiliul Local, 
avem dezbateri concrete, ana-
lizând fi ecare obiectiv ce con-
stituie un factor motivant în a 
spori ritmul de dezvoltare, gră-
bind apropierea noastră, ca 
nivel de civilizaţie, de ceea ce 
s-ar fi  cuvenit a fi  avut demult. 

În mod concret, aşa cum 
am spus şi în şedinţele de 
Consiliu Local, vă transmit şi 

dvs, alegătorilor şi concetăţe-
nilor noştri, că ne propunem să 
asfaltăm mai mult decât sta-
bilisem iniţial, cu precădere în 
vatra veche, fi ind vorba de un 
plus de 20 km drumuri asfalta-
te.

Mama mă lua cu ea la farma-
cie încă de pe când eram de-o 
şchioapă şi îmi vorbea despre 
această profesie cu un anume 
dar al sfi nţeniei. 

- Ştii tu, copilă dragă, ce în-
seamnă să poţi alina durerea 
cuiva ascultându-i păsurile şi 
oferindu-i leacul potrivit nevoii 
sale de linişte lăuntrică, îndulcin-
du-i aşteptările şi mângâindu-i, 
cu vorbe cuvenite, dogoarea 
unei mâhniri profunde?

O vorbă bună face, adese-
ori, cât toate medicamentele la 
un loc şi ceva mai mult de atât. 
Începusem să cunosc oamenii 
locului, pe fi ecare în parte, după 
cum păşeau pragul sălii aces-
teia, cumpănindu-şi cuvintele, 
în vreme ce din ochi le ţâşneau 
limbi de foc, strigându-şi dure-
rea. 

Peste suferinţa sufl etească 
se aşeza vălul de pucioasă al 
vreunei arsuri năbădăioase, for-
fotind în stomac, urcând înspre 

plămâni şi aruncând jegărai 
pe grumazul bătucit de atâtea 
asalturi ale arsurii ce amenin-
ţa să-i întoarcă pe dos lumea 
strâmtă şi chinuită dinlăuntru. Îi 
îndemnam să-mi spună ce simt, 
ce remedii au folosit, ca, într-un 
fi nal fericit, cu zâmbetul celui ce 
dibuise, incredibil, aşa-i?, lea-
cul ce-i va fi  reazem şi speranţă 
împlinită.

Manifest pentru AZI

Aurel A. Vlad Nicolae Iorga
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Bun` ziua, Mo[ni]a!

|n]eleg…
Un asemenea exemplu ar 

putea fi lipsa zonelor de servicii 
şi producţie din P.U.Z.- ul direc-
tor. Prin urmare, ne străduim 
să-l remediem prin finalizarea 
P.U.G.- lui și înfiinţarea acelor 
zonelor amintite mai sus. 

Dacă beneficiam din start de 
aceste zone, după părerea mea, 
se putea imprima un alt ritm de 
dezvoltare comunei noastre, be-
neficiind de mult mai multe taxe 
şi impozite la bugetul local şi, 
implicit, se înfiinţau mai multe 
locuri de muncă. 

Dar haideţi să vedem şi par-
tea plină a paharului; din punct 
de vedere urbanistic, am rămas 
mult mai ”aerisiţi”. Prin aşeza-
rea noastră geografică, avem o 
”sangvinizare” a circulatiei foar-
te bună; la ora actuală, avem 
patru drumuri prin care se face 
accesul în comună şi, odată cu 
finalizarea Drumului Boilor, vom 

avea cinci şi chiar şase aseme-
nea artere de circulaţie, de în-
dată ce se va face drumul din-
tre Urseni şi Giroc. Cinci  dintre 
acestea vor intersecta centura 
ocolitoare a Timişoarei, ale că-
ror lucrări sunt deja demarate. 

Prin acest mesaj către dvs. 
mi-am propus doar o scurtă pre-
zentare a situaţiei şi nicidecum 
o analiză detaliată a factorilor 
implicaţi în dezvoltarea zonei. 
De altfel, noi analizăm aceste 
aspecte la nivelul executivului 
Primăriei şi în Consiliul Local. 

Suntem deschişi la pro-
puneri, sugestii şi dezbateri 
transparente, drept pentru care 
vă invităm la dialog nu doar în 
orele de audienţă, timpul fiind 
prea scurt pentru asta. Fireşte, 
chiar şi la faţa locului, pe şan-
tier, ori de câte ori ne întâlnim, 
vă stau la dispoziţie pentru a vă 
cunoaşte păsurile şi propunerile 
privind mai bunul mers al activi-
tăţii noastre, pentru mai binele 
nostru comun.

Primele execu]ii…
Asta, în timp ce conducătorii, grosolani şi ei, însă cu grade mari 

şi puteri aşijderea, au procedat la demolarea instituţiilor statului ro-
mân. Prin tonuri grobiene, pumni în masă, trântit de uşi, instituire de 
guverne slugarnice, fără minimă demnitate, persecutări şi arestări, 
înscenări de procese, din ’45 până în ’50, au fost eliminate par-
tidele tradiţionale, istorice, înalţii lideri politici, în frunte cu Maniu, 
Brătianu, evident încarceraţi, a fost înfiinţată cu puteri discreţionare 
Securitatea, a fost alungat Regele, proclamată Republica, au fost 
naţionalizate fabricile, închise frontierele, s-au „inaugurat” deportă-
rile în Bărăgan, a început colectivizarea forţată a agriculturii. 

Pentru ca „tabloul” acesta să poată fi atârnat pe perete spre 
admirare, trebuiau să se găsească, după indicaţiile „pictorului” de la 
Kremlin, şi realizatori ai lui. Şi s-au găsit, acoperind o vastă gamă 
„intelectuală”, de la imbecili cu două, trei clase primare, sau chiar 
analfabeţi, până la indivizi mai şcoliţi, de felurite naţionalităţi, pro-
fund ticăloşi în sufletele lor. Acesta a fost „aparatul” care a torturat, 
bătut, omorât.

Cărţile, istoria, mărturiile pe viu, spun că poporul român a reac-
ţionat la brutalităţile Securităţii, sprijinită din spate de ruşi. Cei mai 
hotărâţi dintre bărbaţii acestei naţii, întru apărarea vechilor drep-
turi, a libertăţii, au pus mâna pe arme şi, din adăpostul pădurilor, al 
munţilor, prin incursiuni în localităţi, au dat ani de zile o ripostă dură 
fenomenului de bolşevizare a ţării. Forţele ce se înfruntau erau, 
însă, inegale şi, după un timp, luptătorii din „rezistenţa” în munţi au 
început să fie capturaţi. Da, capturaţi, judecaţi de tribunale suprave-
gheate de Nikolski şi, nu puţini, condamnaţi la moarte. 

În data de 16 iulie, an 1949, la Pădurea Verde, Timişoara, au 
avut loc primele execuţii de luptători anticomunişti. Acestea au fost 
doar primele, alte serii de suprimări de vieţi, au urmat. Banda rulan-
tă. România se afla, de fapt, integral în mâinile lui Stalin, poporul ro-
mân având să treacă, decenii de-a rândul, prin cele mai dramatice 
momente ale istoriei sale. Abrutizare, lichelizare, climat de spaimă, 
decapitare de intelectuali, apariţii de falşi intelectuali, instituţiona-
lizarea minciunii, stingerea sentimentelor faţă de pământ şi ţară, 
dispariţia adevăratelor personalităţi. Bate vânt de nulităţi. 

În 16 iulie, an 2019, la Pădurea Verde, Timişoara, în foşnetul 
aceloraşi stejari care au văzut ciuruirile cu gloanţe, la iniţiativa dom-
nului Theodor Stanca, preşedinte, cu ani de detenţie, al Asociaţiei 
Foştilor Deţinuţi Politici, în prezenţa  I. P. S. Ioan, Mitropolitul Ba-
natului, a unor oficialităţi locale şi a unei asistenţe nu foarte nume-
roase, dar, prin vârstă, legată, într-un fel sau altul, de „anii ’49-‘50”, 
s-au adus în amintire acele masacre ale celor mai buni români pe 
care i-a avut ţara. 

Mici evocări, discursuri, momente de reculegere, lumânări 
aprinse, coroane de flori depuse la presupusul mormânt al victime-
lor, străjuit de o cruce mare, aflată în apropiere. Aşa pare a fi istoria 
până la urmă. Unii omoară şi o sfârşesc cu pensii mari în paturile 
lor, alţii, în groapă şi plâng. Nici urmă de plată din partea călăilor, 
vreo mustrare de conştiinţă din partea urmaşilor lor. Nu, minic, mer-
ge şi aşa, asta e regula. Se mizează mult pe pedeapsa pe care o va 
da Dumnezeu, dar, bineînţeles, asta nu aici... 

Ce m-a surprins extrem de neplăcut la evenimentul din 16 iulie, 
2019, de la Pădurea Verde, a fost absenţa generaţiilor tinere, care 
nu ştiu ce istorie ar putea duce mai departe. Sau nu-i mai interesea-
ză; nici pe ei, nici pe profesorii lor. Facă-se brânză, lucrurile astea 
au fost, noi trebuie să facem rost de bani, indiferent de unde, să ne 
bucurăm de viaţă, putem trăi şi goi pe dinăuntru, cu o spoială de 
cunoaştere, nu contează... 

Îmi doresc…
Desigur, acestora li se asoci-

ază, fără doar şi poate, amena-
jarea de trotuare, podeţe, astfel 
încât fiecare cetăţean să simtă 
că viaţa lui se schimbă în bine, 

că mileniul al treilea aduce un 
plus de confort şi civilitate fiecă-
ruia dintre noi.

Sunt conştient că banii nu 
sunt nici pe departe de ajuns 
pentru a înfăptui acest dezide-
rat absolut motivat şi motivant. 
Pentru asta, e nevoie să găsim 

surse de finanţare altele decât 
cele mult prea insuficiente de 
care dispunem în vistieria locală. 
Fac şi eu apel la cetăţenii care 
îşi construiesc case şi se mută 
la Moşniţa Nouă sau în oricare 
altă localitate din comuna noas-
tră, să îşi preschimbe buletinul, 
pentru că, în felul acesta, prin 

mărirea numărului de locuitori, 
cresc sumele alocate de la bu-
getul central.

Revin asupra nevoii de a se 
introduce canalizare în Albina, 
de altfel această lucrare fiind cu-
prinsă în lista de obiective spre 
a demara în acest an sau, cel 

târziu, anul viitor. Susţin propu-
nerea de a lua un credit de către 
Primărie pentru a urgenta de-
mararea acestei lucrări absolut 
importante pentru condiţia locui-
torilor unei localităţi care îşi cro-
ieşte drum spre un nou stadiu 
de civilizaţie. Fondurile europe-
ne constituie o sursă importantă 

de finanţare a unei lucrări de o 
asemenea dimensiune şi impor-
tanţă pentru locuitorii noştri.

Vă aşteptăm şi pe dvs, dragi 
cetăţeni ai Moşniţei, să veniţi cu 
propuneri care să contribuie la 
mai buna noastră vieţuire acum, 
nu peste câteva decenii.

Farmacia…
Îl preparam eu însămi şi i-l întindeam peste 

pult, însoţit de o privire fermă, de om care ştie ce 
face. 

Peste câtăva vreme, venea cu o privire schim-
bată şi cu ochii strălucind de lacrimi neplânse. Nu 
ştia ce cuvinte să folosească pentru a-mi mulţumi. 
Mă uitam la tine cu dorinţa să culeg din priviri o 
stea cuibărită pe cerul gândurilor, alunecând în-
tr-o lume a miracolelor, din care îmi luam forţa de 
a găsi în mine şi pricepere, şi tărie, şi avânt întru 
binecuvântată izbândă a vindecării. Primeam din 
Cer o răsplată fără margini, iar tu te uitai la ei cu 
ochii mari cât boabele de rouă priponite pe via de 
la intrarea în casă, de parcă o zână atinsese cu 
bagheta-i fermecată spaţiul în care oamenii chiar 
se fac bine.

Mama era o povestitoare extraordinară, plim-
bându-mă, după cum îi era voia, din basm în lu-
mea reală, întorcându-se, ca prin miracol, în mit. 
O ascultam vrăjită, mă uitam la oamenii ce îşi 
schimonoseau privirea într-un icnet de durere, ca 
apoi, după niscai vreme, să devină senini, cu pri-
virea limpede şi clară, de parcă s-ar fi întâlnit aici 
cu îngerii lui Dumnezeu şi au trăit minuni în casa 
în care intră oameni trişti şi ies fiinţe scăldate în lu-
mină, cu sufletul înviorat şi cu trupul revigorat, eli-
berat de suferinţă, sprinteni şi veseli cum au fost 
odată. Uneori visam că fiinţele de lumină ce ne 
vizitau pe ascuns şi ne ajutau să aducem bucuria 
pe chipul oamenilor se înfiripau şi ziua, doar că eu 
nu eram suficient de atentă, încât să le dau bineţe 
şi să mă bucur de sfinţenia pe care o răspândeau 
asupra noastră.

Da, hotărât lucru, la cinci ani, poate ceva mai 
târziu, dar, oricum, înainte de a buchisi alfabetul, 
am rostit răspicat oricui era dispus să mă asculte: 
- Voi deveni farmacist!  

A fost un copil discret, nu şi-a strigat în gura 
mare năzuinţa întru profesie. A învăţat cu determi-
narea celui care ştie ce vrea şi înţelege că voinţa 
sa determină putinţa în a reuşi să-şi atingă ţelul 
în viaţă. A îndrăgit cartea pentru că doar astfel îşi 
împlinea voia. 

Ea nu făcea baloane de săpun din cuvinte. 
Chiar trăia acel vis din copilărie, care se întrupa 
pe măsură ce anii treceau; se apropia cu paşi 
repezi şi bine înfipţi în realitate de Facultatea de 
Farmacie. Din umbră, mentorul său veghea ca în-
treg acest parcurs să fie unul fără convulsii, lipsit 
de opinteli, fără valuri ce pot compromite, uneori, 
strădania de până atunci. 

– Tu trebuie să ştii că înveţi pentru tine. Că 
doar aşa, conştientă de misiunea pe care ţi-ai 
ales-o şi consecventă în ceea ce faci, vei izbuti. 

Era mesajul mamei, pe care o voia aproape, îi 

făcea bine să-i simtă respiraţia şi să-i soarbă cu-
vintele înţelepte. 

Vă mărturisesc că toţi anii aceia s-au scurs 
sub semnul miracolului ce avea să-mi impregneze 
copilăria, adolescenţa şi tinereţea fără de sfârşit 
pe care o trăiesc aici, printre rafturile cu medica-
mente, petrecând, la fel ca mama, ceasuri, zile şi 
ani de dialog cu oamenii care au nevoie de sănă-
tate. 

Lumea e în schimbare, trăieşte un vârf al gra-
bei spre o ţintă nedefinită, într-o societate ce-şi 
caută cu obstinaţie rostul şi locul în viaţă. Uneori, 
mă las cuprinsă de vraja amintirilor din copilărie, 
plutesc în lumea din vis, ca spre a-mi lua având în 
lucrarea binelui dedicat celor aflaţi în suferinţă. Mă 
aplec spre masa cu recipiente pline de substanţe 
destinate vindecării, privesc la microscop lumea 
nevăzută a microparticulelor pe care le adun, mă-

nunchi, spre a aduce linişte în corpul cuprins de 
nelinişte şi neputinţă. Prepar câteva caşete, cum 
făcea şi mama, pe vremuri, pe care, la vremea 
cuvenită, le întind, cu privirea fermă, de învingător 
al durerii, celui care îmi cere să-l ajut să se facă 
bine.

Este o bucurie să o asculţi pe Mihaela Che-
lu, la fel de bună povestitoare ca mama ei. Dragă 
cititorule, intră în farmacia învecinată cu parcul 
central din Moşniţa Nouă şi spune-i ce te doare. 
Dar, te rog, alungă orice urmă de îndoială şi cere-i 
doamnei Mihaela Chelu, farmacist prin vocaţie, să 
te ajute spre a-ţi redobândi sănătatea. 

Ceea ce urmează va fi precum ţi-am scris în 
rândurile de mai sus, şi poate ceva în plus faţă de 
cât am reuşit să cuprind în acest reportaj-portret. 
Iar asta se întâmplă pentru că şi ea a împrumutat 
de la „cei de sus” darul vindecării. Ceea ce urmea-
ză poate fi aşternut în frumoase povestiri de însă-
nătoşire. Promit să le public în numerele viitoare 
ale publicaţiei noastre, „Bună ziua, Moşniţa!”.
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Gheorghe şi Valentina Tu-
pangiu, locuitori ai Moşniţei, le-
gumicultori de când se ştiu, au o 
poveste de viaţă impresionantă, 
pe care el mi-O spune cam pe 
fugă, din cauză că timpul le este 
drămuit la subunităţi de oră. Pe 
vremea „cealaltă”, erau angajaţi 
la I.A.E.M. Timişoara, că altfel nu 
era cu putinţă. El era instalator, 
iar ea la C.T.C. (control tehnic de 
calitate), la contoare. Li s-a părut 
puţin ceea ce fac în cele opt ore 
de muncă la întreprindere, aşa 
că s-au gândit să întreprindă şi 
ceva pe cont propriu. Atât cât le 
era îngăduit în societatea baza-
tă pe proprietate de stat, formele 

de asociere fiind o păcăleală în 
toată regula. Scriu asta mai mult 
pentru cei tineri, care n-au prins 
vremurile „de dinainte”.

Au cultivat legume în grădi-
na casei lor din Ciarda Roşie, 
prilej cu care şi-au umplut timpul 
cu o activitate care le aducea şi 
un anume venit. El mai juca şi 
fotbal în echipa întreprinderii, fi-
ind destul de buni, din moment 
ce promovaseră în campiona-
tul judeţean. Acest „dar” de a fi 
mereu preocupat să nu pierzi 
timpul vine din gene şi se cultivă 
în ani, ca o mulţumire adusă lui 
Dumnezeu pentru dărnicia sădi-
tă în firea celui cu o asemenea 
deprindere, îi zic; el ridică din 
sprânceană, probabil îmi con-
firmă în felul acesta şi îşi spune 
mai departe povestea.

De îndată ce zăgazurile au 
căzut şi ai avut libertatea să 
te simţi răspunzător de fapte-
le tale, a cumpărat un teren de 
patru hectare la ieşirea din Moş-
niţa Veche, pe partea dreaptă 
a Drumului Boilor, înspre noile 
cartiere ce s-au înfiripat sub im-
pulsul aceleiaşi deschideri spre 
iniţiativă privată. În anul 1995, 
a închiriat un spaţiu, în curtea 
PENCOOP, în Timişoara, care 
a funcţionat ca depozit de legu-
me şi fructe vreme de 15 ani. 
Nici vorbă de fotbal, în condiţiile 
astea, dar nu a suferit din cauza 
asta, fiind destul atât cât a fost.

La un moment dat, nu s-a 
mulţumit să revândă marfa alto-
ra, aşa că s-a pornit să constru-
iască solarii pe terenul achiziţio-
nat special pentru legumicultură. 
Şi când s-a pornit, ce să vezi?, a 
fost cu neputinţă să-l mai fi oprit 
cineva din elanul de a se extin-
de. Vă imaginaţi că urma să te 
pui pe treabă cu toate forţele 
după aceea, să le şi lucrezi, cum 
altfel? 

– Voi fi în măsură să dau de 

lucru şi altora, îşi zicea, ca moti-
vaţie, pentru strădania de a ocu-
pa spaţiul acela cu vetre acope-
rite de pământ, încât să nu fie, în 
totalitate, la cheremul naturii. 

Şi, de atunci, soţii Tupangiu 
s-au văzut pe cai mari, bucuroşi 
că şansa aceasta s-a ivit şi prin 
jertfa celor care au ieşit în stradă 
şi au înfruntat cu un curaj la gra-
niţă cu nesăbuinţa, pentru timpul 
acela, organele de represiune 
ale statului totalitar. Ei bine, s-a 
oprit când aproape toată supra-
faţa a fost ocupată cu solarii. 
Adică, 6.000 m.p. Asta a fost în 
2.003-2004. Fire inventivă, Ghe-
orghe, eroul reportajului nostru, 
şi-a dat seama că oamenii  erau 
„îmbâcsiţi” cu meteahna „de 
unde lucrezi trăieşti”. Aţi înţeles, 
desigur, mai ales cei care aţi 
prins şi vremurile acelea: furând. 
Numai la asta nu s-a gândit. Era 
plin de dorinţa de a face treabă, 
de a le oferi această şansă şi al-
tora. Optimismul acela a pălit de 
îndată ce a văzut cum îl răsplă-
tesc cei cărora le-a oferit o pâine 
bună.

Fire inventivă, a pus la punct 
nişte dispozitive cu ajutorul că-
rora sporea ritmul de lucru, ceea 
ce îi permitea să ducă tot greul 
ei doi; desigur, mai puţin în pe-
rioadele aglomerate, când apela 
la sezonieri. Ei, dar şi aşa a fost 
prea mult, nu putea să le cuprin-
dă pe toate. Mai era şi desface-
rea mărfii. A vândut cuiva o parte 
din solarii, s-a încrezut în cuvân-
tul aceluia şi a pierdut o parte 
din ele, pe care le demontase-
ră, precum şi mulţi bani. Aşa se 
întâmplă când crezi că oamenii 
sunt ca tine. N-a stat să boceas-
că, ci a continuat să facă ce ştia 
el mai bine. Adică să cultive ro-
şii, castraveţi, ardei şi capia. De 
trei ani este înscris în Programul 
Minimis, îndeplinind cerinţele 
de a cultiva roşii pe o suprafa-
ţă de 1.000 m.p. şi să valorifice, 
cu acte în regulă, cel puţin două 
tone. Pentru asta, primeşte sub-
venţie în valoare de 3.000 E în 
fiecare an. Nu-i mult, dar e ceva 
care îi îngăduie să mai şi inves-
tească în a spori productivitatea 
muncii.

Îl întreb de programul unei 
zile. De la şase dimineaţa până 
târziu în noapte, îmi spune. 

– Mai bine m-aţi întreba de 
programul pe un an. 

– E activitate sezonieră, în-
cerc să mă scot din capcana în 
care intrasem fără să-mi dau 
seama. 

– Nu-i chiar aşa, mă corec-
tează Gheorghe, fără intenţia de 
a mă penaliza pentru uşurinţa 
cu care îi dădusem de înţeles 
că ştiam răspunsul. S-o luăm cu 
începutul. În noiembrie defrişăm 
terenul; îl curăţim de vegetaţie, 
cum ar veni. În decembrie, semă-
năm roşiile în răsaduri. 3.000 de 
fire. Doi oameni fac treaba asta. 
Adică noi doi, eu cu Valentina. 
Din ghivecele mici, în care avem 
semănate 28 de fire, le repicăm 
în ghivece mari, unde rămân tot 
timpul cât sunt în vegetaţie. În 
ghiveci punem un amestec de 
pământ, nisip, turbă şi plantăm 
un singur fir. Udarea o facem, se 
înţelege, prin picurare.

La fel procedăm şi cu ce-
lelalte sortimente de legume. 
Practic, apelăm la câte cineva 
doar când avem o comandă mai 

mare. În rest, facem noi doi totul. 
Mă crispez de-a binelea când îl 
aud spunând asta, mai gata să 
nu-l cred. E vorba de opt solarii 
mari şi alte câteva mai mici. În 
total, 3.000 m.p. suprafaţă cul-
tivată. Faceţi un calcul şi vedeţi 
ce volum de muncă revine fiecă-
ruia. Sau, mă rog, echipei alcă-
tuite din ei doi. 

În timp ce discutăm, sună te-
lefonul pentru o comandă de la 
unul din magazinele din Moşniţa 
Nouă. Apoi, vin oameni de prin 
vecini, care au auzit că există le-
gume proaspete şi foarte bune 
la gust la doi paşi de casa lor. 
Dar grosul vânzării o fac la piaţa 
volantă din Timişoara, în apro-
piere de stadionul „Dan Păltişa-
nu”. Marţi şi vineri culeg şi aşază 
legumele în lădiţe, iar miercuri şi 
sâmbătă merg la piaţă. Aţi înţe-
les, nu-i aşa, că nu le rămâne 
nicio zi liberă? Parţial, duminica. 
Aţi reţinut, sper, că Valentina a 
luat o găleată şi a mers la cules, 
pe rândul de castraveţi. Râde 
când îl întreb când au fost, ulti-
ma dată, în concediu. Face un 
calcul în minte şi-mi spune să tot 
fi trecut vreo 23-24 de ani.

Oamenii aceştia au un fel 
frumos de a fi. Sunt senini, nu-i 
deranjează faptul că vine câte 
un client şi îi ia de la muncă pen-
tru câteva kilograme de unele-
altele. Nici măcar pentru că un 
ziarist îl reţine de la treabă vreo 
20 de minute. 

– Rămâi tu să explici totul, că 
eşti mai concis în ceea ce spui, 
i-a spus Valentina, în vreme ce 
se făcea nevăzută în solarul de 
alături.

Abia am apucat să-i fac o 
poză pe rândul încărcat cu rod, 
că ea s-a şi desprins de la po-
vestea pe care aş fi vrut s-o aud, 
fie şi fragmentat, de la amândoi. 
Ca o concluzie a acestui repor-
taj, le-aş sugera celor care sunt 
tentaţi să-i invidieze pe oamenii 
aceştia, le-aş spune să-i invidi-
eze, întâi de toate, pentru cât 
lucrează. Ca semn distinctiv în 
a-i găsi la locul de muncă şi a 
vă procura legume de calitate, 
mergeţi pe Drumul Boilor, înspre 
Moşniţa Nouă, până ce vedeţi, 
pe partea dreaptă a şoselei, un 
tricolor fluturând la o casă. Acolo 
faceţi la dreapta şi, la vreo sută 
de metri, vă răsar în cale mul-
ţime de solarii. N-o să vă pară 
rău!

Corin JIANU

Gospodarul, la el acasă

Legumicultura, pasiune de o via]`
Cuvânt de înţelepciune

Acuma câteva zile, din se-
nin, am fost atacat de invidie la 
aflarea unei întâmplări bune în 
favoarea unei rude aproximative. 
Din prima clipă am fost conștient 
de prezența negativă, chiar rea, 
și am căutat să o înlătur. Mai 
întâi “rationalizând”, apoi rugân-

du-mă, dar fără folos. Prezența 
rea era mai departe cuibărită în 
suflet și-n inimă. Am avut reacție 
de furie:”de ce?”,”nu vreau să 
fie”etc. Zadarnic. Finalmente, 
am fost cuprins de întristare și 
am știut bine că ,”în puterile” 
mele, sunt înfrânt. Probabil că, 
doar atunci, cu adevărat, L-am 
rugat pe Domnul. 

Fulgerător, am primit un răs-
puns, o explicație și, în acelaşi 
timp, o alinare. În minte mi-au ră-
sunat, efectiv, cuvintele cuprinse 
în Evaghelia Sfântului Matei 20, 
despre “lucrătorii din vie”. Repet, 
pe scurt, cele întâmplate. În acel 
capitol se vorbește despre “un 
stăpân de casă” care și-a tocmit 
lucrători la vie cu un dinar pe zi. 

Același stăpân, mai apoi, în cur-
sul zilei, a tocmit și alți lucrători  
pe la amiază, și chiar spre sea-
ră. La capătul zilei, toți lucrătorii 
au căpătat plată egală. Atunci 
s-a întâmplat ceva; cei care lu-
craseră toată ziua au cârtit, că ei 
au lucrat mai mult, ştiţi continu-
area. 

Li s-a răspuns: “Prietene, 
nu-ți fac nedreptate! Oare nu 
te-ai învoit cu mine pentru un di-
nar? Ia ce este al tău și pleacă! 
Voiesc să dau acestuia de pe 
urmă la fel ca ție. “Au nu-mi este 
îngăduit să fac ce voiesc cu ale 
mele? Sau ochiul tău este rău 
pentru că eu sunt bun?” (Matei 
20, 13-15) 

Exemplul este clar și, tocmai 
de aceea, simplu de înțeles. Tot 
ce avem este DAR.  Fiind dar, 
nu avem niciun drept sa ne lă-
udăm cu el. Dar existența daru-
lui, în mod necesar, presupune 
și un dăruitor. Este lipsă de bun 
simţ și prostie cu ghiotura să 
judecăm pe cel care dăruiește. 
Dintru ale lui dăruieşte cui vrea 
el și cât vrea el.

În această înțelegere, “invi-
dia” apare în toată hidoșenia ei, 
iar cel invidious, în toată prostia 
lui. Să avem un strop de răbdare 
și bunăcuviință de a ne ruga la 
ceas de îndoială. Nu există în-
tâmplare rea sau ispită care să 
nu poată fi alungate de Cuvântul 
lui Dumnezeu. Să avem trezvia 
și umilința de a cere cu staru-
niţă, la vreme de nevoie, acest 
“Cuvânt”. El va veni neîntârziat 
și biruitor.

Alexandru NEMOIANU

“S` ne rug`m la 
ceas de \ndoial`!”

Aceste clădiri par desprinse dintr-un vis. Ele sunt spectaculoase 
atât pentru designul interior, cât şi pentru imaginea florală pe care o 
etalează, oferind o privelişte minunată.

Fiecare îşi doreşte o casă în care să se simtă bine. În cazul 
acesta e mult mai mult de atât. Sunt învăluite cu flori; frumuseţea 
lor îţi taie respiraţia. Vă invităm la visare şi, de ce nu?, la înveşmân-
tarea cu flori a propriei case. 

Oamenii cer libertatea de a vorbi 
ca o compensație pentru libertatea gândirii 

pe care o folosesc mai rar. (Soren Kierkegaard)

Ziua în care nu râdem este una pierdută
Moto: Oamenii care nu râd, rânjesc; sunt periculoşi. Fereş-

te-te de ei! (Calistrat Hogaş)
Un sfat preţios: Nu te certa cu o femeie când este flămândă, 

veselă, tristă sau când respiră. (Sigmund Freud)
Femeile sunt incredibile. Tu nu spui nimic şi ele înţeleg totul. Ele 

spun totul, dar tu nu înţelegi nimic. (Richard Gere)
De ştiut: Corpul uman are şapte miliarde de nervi. 
De reţinut: O femeie îi poate distruge pe toţi. 
Dacă vezi că paharul tău este pe jumătate plin, varsă-l într-unul 

mic şi încetează cu văicăreala.
M-am gândit mult ce să-i iau soţului de ziua lui. Mi-am luat bilet 

în Maldive. Să se odihnească şi el, săracul...
Cel mai clar semn că există inteligenţă în univers este faptul că 

nu am fost contactaţi.



Când alaiul sosea la şatră, 
mirii erau întampinaţi cu pâine 
şi sare, precum şi cu o oglindă 
în care cei doi să se vadă şi să 
ramână la fel de tineri şi frumoşi 
şi la fel de uniţi ca în ziua cunu-
niei. În faţa şatrei era aşezată o 
masă, pe care stăteau la loc de 
cinste tortul miresei, tortul naşei, 
uiegile de răchie, precum şi alte 
bunătăţuri. Era un fel de expo-
ziţie din care nu te puteai servi. 
Nunta începea cu o horă, pe care 
o conducea mireasa. Pana la lă-

sarea serii, în faţa şatrei, putea 
să stea orice sătean, invitat sau 
nu, să privească nunta şi să fie 
“omenit” cu prăjituri şi… răchie. 

După lăsarea serii, muzican-
ţii intonau marşul, o melodie pe 
care o cunoşteau toţi, şi care 
anunţa că nunta se mută din 
strada în şatră; drept urmare, ce-
lor neinvitaţi li se sugera elegant 
să plece acasă. În şatră urma să 
se servească aperitivul, adică 
mezelurile de porc atent pregă-
tite de gazde. Fiecare invitat ce 
sosea între timp era întâmpinat 
cu acelaşi marş, în semn de res-
pect. Fiecare se aşeza la masă, 
unde dorea. În afară de aperitiv, 
la nuntă se mai serveau: zupa de 
gaină cu tăieţăi (supa de pasare 
cu tăiţei de casă), sarme în varză 
acră (sarmale în foi de varză mu-
rată), carne friptă de pui sau de 
porc (friptură de pui sau de porc), 
paneuri (şniţele) şi pireu (cartofi 
piure), turta d-a măruntă (pră-
jitura) şi toarta (tort). La fiecare 
şase invitaţi se punea un platou 
cu mâncare, un platou cu prăjituri 
şi un tort. Ce mai era pe masă? 
Aţi ghicit: uiaga de răchie! De 
cele mai multe ori, după sarmale 
se servea bere. Se mai oferea şi 
apă minerală. Spre dimineaţă, 
pentru cei mai rezistenţi, se pu-
nea pe masă zama de potroace, 
un fel de sărătură - acritură bal-
canică, menită să alunge şi cele 
mai negre mahmureli.

În timpul nopţii, nuntaşii pe-
treceau cu mare bucurie. După 
aducerea tortului se strângea 
darul. Unul dintre nuntaşi, mai 
răsărit şi înzestrat cu oarece 
talent, mergea însoţit de socrul 
mare şi socrul mic pe la mese 
să adune darul. Se începea cu 
naşul, care trebuia să fie cel mai 
darnic şi se continua cu neamu-
rile, giverii şi invitaţii. Banii erau 
număraţi în faţa tuturor şi aşe-
zaţi într-o traistă mare. Fiecărui 
invitat care a dat darul, lăutarii îi 
cântau “Mulţi ani trăiasca!”. Cel 
care aduna darul avea grijă să 

spună cu umor câte ceva des-
pre fiecare invitat în parte. După 
adunarea darului, toată lumea 
mai închina o dată în sănătatea 
şi norocul tinerei perechi care 
pleca să numere banii şi avea 
să se întoarcă la timpul potrivit 
ca să anunţe ce sumă au adunat 
şi să mulţumească tuturor.

După ce se aduna darul, se 
organiza dansul miresei. Tânăra 
dansa, pe rând, cu invitaţii care 
doreau, şi care păateau acest 
dans, fiecare după posibilităţi. În 

timpul acesta, mirele avea grijă 
să închine cu invitaţii în sănăta-
tea şi norocul soţiei sale.

În timpul petrecerii de nuntă, 
după ce toată lumea era bine-
dispusă de la atata închinat, se 
organizau jocuri de petrecere. 
Cel mai renumit dintre acestea 
era LEUCA, jucat de bărbaţi. În 
el se prindeau mai mulţi invitaţi 
care erau conduşi de către unul 
dintre ei. Acesta avea în mână 
un prosop ud şi răsucit în aşa fel 
încât, dacă nimerea pe spinarea 
vreunuia dintre ei, să lase urme 
frumoase. Rolul conducătorului 
era să facă tot felul de giumbuş-
lucuri (să pupe naşa, să bea o 
sticlă de bere pe nerăsuflate, să 
ia o piatră în gură etc), iar cei-
lalţi participanţi trebuiau să imite 
întocmai ce făcea conducăto-
rul. Dacă nu reuşeau, prosopul 
poposea pe spinarea lor, spre 
amuzamentul nuntaşilor. 

Înspre dimineată, se juca 
periniţa. 

După ce mirii numărau banii, 
mireasa se dezbrăca de rochia 
alba şi se îmbrăca într-o rochie 
potrivită unei femei măritate. 

Nunta continua până în zori, 
când naşii se hotărau să plece. 
La plecare, naşii primeau tortul 
naşei, castronul cu sarmale, frip-
tura, un platou cu prăjitură şi… 
uiaga de răchie. Naşii erau con-
duşi spre casă de nuntaşii care 
rămăseseră, însoţiţi de lăutari. 
Dimineaţa, la casa naşilor, se 
întâmplau cele mai mari năzdră-
vănii. Nuntaşii le scoteau poarta 
din balamale, le dădeau drumul 
animalelor din ştalog (grajd), 
ba, uneori, le mai cinsteau şi pe 
acestea cu ceva răchie, în sănă-
tatea tuturor. Cu chiu, cu vai, se 
lăsau înduplecaţi să meargă fie-
care la casa lui, cu promisiunea 
ca duminică seara să se adune 
toţi la şatră. 

Că poate, poate, o mai fi 
rămas ceva prin… uiaga de ră-
chie.
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Hot`rârile Consiliului Local din luna iulie a.c.
l Aprobă dotarea cu echi-

pamente pentru biroul Urbanism 
al Primăriei.

l Aprobă ridicarea unui 
monument comemorativ pentru 
eroii noştri, la 100 de ani de la 
sfârşitul Primului Război Mondi-
al şi de la Marea Unire.

l Aprobă dotări pentru Poli-
ţia Locală.

l Aprobă nota conceptuală 
aferentă modernizării de străzi 
în com. Moşniţa Nouă.

l Mandatează Primarul 
Com. Moşniţa Nouă să facă 
demersuri spre a obţine fonduri 
nerambursabile  şi să înceapă 
colaborarea cu o firmă de avo-
catură şi consultanţă din Bruxel-
les.

l Completează H.C.L. 
61/27.02.2019 privind transferul 
în folosinţă către “Moşniţeana” 
S.R.L. a obiectivelor de inventar 
şi a mijloacelor fixe din patrimo-
niul com. Moşniţa Nouă, în baza 
unei chirii lunare și să prezinte 
raport de activitate. 

l Rectifică bugetul local pe 
anul 2019.

Întreb [i eu, 
pur [i simplu…

Vi se pare că fac politică?
Simt o durere ce mi s-a cuibărit în su-

flet, demult, şi nu mai trece.
Corin JIANU

Cuvântul cititorului

Iertare, Alexandra!
Misoginismul, acest criminal în serie al României! De 

parcă nu era de ajuns că trăim printre psihopați periculoși, 
că suntem conduși de incompetenți şi corupți! Câte fete 
și câte femei ale acestei țări nu au fost traficate, violate, 
bătute, umilite, batjocorite, chinuite, hărțuite și ucise în 
numele superiorității bărbatului?

Câte voci nu s-au tot ridicat să apere și să justifice 
masculilor orice abjecție, stigmatizând și culpabilizând 
mai mereu femeia?

Pentru că misoginismul s-a manifestat pe sub unifor-
ma de serviciu, a pus la îndoială, a tergiversat, a ironizat 
și a bagatelizat, în timp ce niște părinți de fată tremurau 
de grijă. În timp ce o fată era legată cu sârmă și suporta 
poftele și violența unui nebun în călduri.

Misoginismul are mâinile mânjite cu sângele Alexan-
drei. Și cu sângele atâtor și atâtor femei. 

Cât timp nu se va investi în schimbarea mentalității 
primitiv-sadice a acestui popor, femeile lui nu vor fi ni-
ciodată - pe deplin și cu adevărat - la adăpost de furiile 
hormonale și de convingerea bărbatului că femeia e doar 
o biată jucărie ce i se cuvine.

Carmen RĂDULESCU

Nu-l pedepsi]i!
Domnului și vouă vă cer îndurare;
Pe criminal să nu îl pedepsiți.
Dreptate nu se face-n închisoare,
Închideți ochii! Dați-l la părinți!
Să fie judecat numai de mame!
Să fie rupt și mestecat în dinți!
Nu-l condamnați, nu-l împușcați cu arme,
Creați o lege: Dați-l la părinți!
Nu condamnați părinții să-l plătească
Cum toți plătim atâția deținuți.
Dați “peste noapte”-o lege românească,
Iar criminalul, dați-l la părinți!
Plângem și noi, plâng îngerii și sfinții
Și așteptăm. Decizia-i la voi.
Lăsați-l doar o noapte cu părinții
Și dreptul s-apeleze 112!

Florin TUDORAN

Referitor la recentele eve-
nimente de la Caracal, în plan 
imediat sar în ochi incompeten-
ţa, dezinteresul faţă de datorie, 
lipsa de iniţiativă, de decizie a 
poliţiei şi a procuraturii. E scan-
dalos ca după trei apeluri la 112, 
număr de salvare, să nu poată 
fi localizată locuinţa de unde au 
provenit apelurile.

E tot atât de scandalos ca 
după stabilirea casei cu pricina, 
„vila Dincă”, să nu te duci peste 
locatarul ei care comitea o crimă. 
Doamne fereşte ca peste ţara 
asta, cu „autorităţile” ei, să nă-
vălească cineva! Aproape nimic 
nu funcţionează, nu este pus la 
punct. Doar triumfalism, mândrie 
şi vorbe mari fără acoperire.

Avem, mai cu seamă, în 
fruntea structurilor de forţă, de 
apărare, adevăraţi pitecantropi. 
Necinstiţi, nepricepuţi, agramaţi, 
nepăsători faţă de omul de rând 
în slujba căruia sunt. Au toate 
apucăturile foştilor comunişti 
de care credeam că am scă-
pat. Şi despre justiţie ar fi multe 
de spus, despre eliberaea „în 
masă” a tot soiul de infractori. Şi 
asta, cu ajutorul „legilor”...

Mircea PORA

În ce ]ar` tr`im?!

Fac [i eu ce pot...
Aseară, înainte să mă culc, am văzut 

câţiva hoţi ce furau din maşini. Am sunat 
la 112, dar mi s-a spus că nu e nimeni prin 
zonă care să verifice şi că le pare rău.

Am închis, am sunat din nou şi le-am 
zis: - V-am sunat mai devreme în legătură 
cu nişte hoţi; nu vă mai faceţi probleme, 
i-am împuşcat pe toţi!, şi am închis.

În câteva minute, au apărut trei ma-
şini de poliţie, o dubă de la trupele specia-
le, o ambulanţă şi un elicopter ce survola 
zona.

Hoţii au fost prinşi, apoi mi-au zis, ne-
dumeriţi: - Credeam că aţi spus că i-aţi 
împuşcat! 

Am răspuns: - Credeam că aţi spus 
că nu e nimeni prin zonă!

Într-un colţ întunecat de lume, o fată neasemuit de 
frumoasă e răpită, violată, ucisă, tranşată şi arsă. O chea-
mă România.

Alo, 112, sunt România, salvaţi-mă!
Ioana DORNEANU

Ce face]i cu mine? 
Mi-a]i sfâ[iat sufletul!

Întrebare pentru 
cunosc`tori

Clasa politică este înainte sau după 
clasa pregătitoare?

Dan MIHAI

Inaugurăm o nouă rubrică în intenția de a avea o co-
municare mai bună cu dvs, beneficiarii acestei publicații.

Scrieți-ne pe adresa Primăriei, în atenția ziarului 
“Bună ziua, Moșnița!”.

Scrieți-ne despre orice! Cu argumente, cu echilibru 
și cu bun simț.

Tăcerea - atunci când ai ceva pe suflet și ți acolo - se 
transformă în pietre. Iar pietrele formează ziduri.
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Patricia TILIUŢĂ

Alexa ALBU

Noi suntem viitorul

Zbor spre înalt

Eduard  GYORI 

Am parcurs anii de şcoală 
cu dorul vacanţei de vară, de 
parcă m-aş fi  identifi cat cu vara 
marii mele defi niri ca vlăstar 
desprins din stirpea celor care 
au înţeles că e prea lungă vara 
s-o petreci doar într-o dormita-
re, plăcerea de a te juca la ne-
sfârşit, de a bramburi pe cocla-
uri, de parcă nimeni nu-ţi poate 
spune „du-te mai încolo”, că 
doar e libertatea de a face doar 
ceea ce vrei. 

Aşadar, scriind prima frază 
a mesajului către voi, dragii mei 
elevi, am zărit cuvântul-cheie 
care îmi conduce fi rul scriiturii 
acolo unde voiam să ajung de 
fapt. La „a face ceea ce vrei”, 
un soi de libertate haotică am 
de gând să mă opresc, dorind 
a vă sugera că, zău, nicicând 
n-am dorit, nici prin gând nu 
mi-a trecut, că aş fi  în stare să 
uzez de o asemenea variantă, 
spre a-mi petrece vacanţa. De-
sigur, nu vă ascund că mi-am 
împlinit voia de joacă, dar, pe 
măsură ce treceau anii, joaca 
semăna cu un fel de sport al 
minţii, hrănindu-mi aşteptările 
cu lecturile pentru vacanţă, că-
rora le adăugam, întotdeauna, 
cărţi fundamentale, din clasici – 
Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, 
Lucian Blaga, Ion Luca Caragi-
ale, Ioan Slavici, Marin Preda, 
George Călinescu – precum şi 
din marea literatură universală, 
având predilecţie pentru clasicii 
ruşi: Tolstoi, Dostoievski, Ce-
hov, dar şi G. B. Shaw, G. By-
ron, Voltaire, Balzac ş.a.m.d.

Aveam o ţintă pe care mi-o 
fi xam încă dinainte de înche-
ierea anului şcolar, scriind ce 
anume urma să citesc în cele 
trei luni până ce începea anul 
următor de şcoală. La fel proce-
dam la matematică, unde cule-
gerea de exerciţii şi probleme a 
lui Gheba era parcursă de mine 
de la cap la coadă. Nu într-un 
an, fi reşte, ci în toţi cei patru ani 
de gimnaziu, deşi nu făceam o 
pasiune pentru acest obiect de 
studiu. Nu voiam să iau notă 
mică şi chiar învăţam pentru 

mine, nu doar pentru notă. 
Asta, pentru că mă respectam 
cu adevărat. Şi conştientizam 
asta, nu o făceam la îndemnul 
cuiva. Ştiam ce vreau şi nu am 
greşit procedând astfel.

Îmi ajutam părinţii la trebu-
rile casnice, mi-am petrecut câ-
teva săptămâni la bunici, unde, 
de asemenea, timpul mi-l dră-
muiam în aşa fel încât să fac 
din toate cât să mă simt mul-
ţumită când se încheia ziua şi 
mergeam la culcare. Am avut o 
vacanţă activă, fi ind responsa-
bilă de ceea ce eram atunci şi 
de ceea ce îmi propuneam să 
devin în viitor. Dacă nu ţii cont 
de asemenea repere rişti să uiţi 
de tine, să te laşi cuprins de 
valul unor bucurii deşarte, con-
stând în zbenguieli, rătăciri pe 
coclauri, scăpând de sub con-
trolul părinţilor sau bunicilor, fă-
când şi fapte nedorite, asupra 
cărora nu vreau să insist aici, 
presupunând că le ştiţi voi care 
ar putea fi  acelea. 

Ele sunt năstruşnicii care, 
cu timpul, pot deveni fapte an-
tisociale. Cine fură azi un ou... 
mâine o face lată şi poate ajun-
ge rău. De lecturi, exerciţii ma-
tematice, în cazuri din acestea, 
nici că poate fi  vorba. Şi uite 
aşa, scăpând de sub autocon-
trol, te trezeşti că anii trec, iar 
tu nu evoluezi, poate nici nu te 
califi ci în vreo meserie şi, în ca-
zul acesta, poţi deveni un paria 
al societăţii. Mă opresc aici cu 
scenariul acesta. Atâta doar că 
se întâmplă, există şi oameni 
din aceştia. Nu vreau să aud 
despre niciunul dintre voi că ar 
fi  posibil să atingă acel prag de 
jos al societăţii. 

Fiţi, aşadar, stăpânii propri-
ilor alegeri! Cereţi ajutor profe-
sorilor voştri şi urcaţi pe scara 
socială, aşa încât să nu vă fi e 
ruşine de voi mai târziu. Fiţi voi 
înşivă schimbarea în bine a so-
cietăţii în ansamblul ei! Asta vă 
doresc!

Adriana MANEA,
Profesor coordonator

Vorba zboară, scrisul rămâne

Vacan]a s` nu fie o 
lung` trând`veal`!

Convorbiri

A venit vacan]a! Cum o petrecem?

● Citește! Citind mereu, creie-
rul tău va deveni un laborator de 
idei și imagini, din care vei întoc-
mi înțelesul și fi losofi a vieții. (Mi-
hai Eminescu)

● Cărţile îţi dau aripi să zbori 
în tărâmuri de basm.

Ce facem
în vacan]`?

Întrucât noi am ales interviul ca gen gazetă-
resc, de-a lungul acestui an, am considerat că e 
bine să continuăm pe această linie, într-un dia-
log confratern. Iată ce vă oferim, spre lectură, de 
această dată. 

- Este, cu adevărat, vacanţa cea mai plăcută 
parte dintr-un an şcolar pentru tine, Denisa? 

– Desigur. Nu pot fi  ipocrită, susţinând că mă 
pasionează mai mult prezenţa la şcoală decât 
libertatea – e drept, controlată în primul rând de 
mine însămi – de a-mi organiza activităţile pe 
care mi le-am propus a le înfăptui în perioada 
de vară. 

– Ce anume ţi-ai propus şi ce ai reuşit să iz-
bândeşti din toate câte ţi-au stat în atenţie în pe-
rioada vacanţei mari, care nu s-a încheiat încă? 

Pentru mine vacanţa este un 
minunat prilej să-mi adun gân-
durile şi aspiraţiile pentru ziua 
de mâine, spre a deveni mai 
bine pregătită, mai educată, mai 
elegantă în a mă comporta în 
familie, la şcoală şi în societate. 
Iar pentru asta îmi folosesc tim-
pul cu grija celui care nu iubeşte 
risipa. Am citit undeva că acest 
preţios capital se scurge ireme-

diabil, nu poţi da timpul înapoi să 
faci ceea ce n-ai făcut la vremea 
potrivită.

Pentru mine cititul cărţilor im-
portante, chiar devansându-mi 
vârsta, constituie cea mai plăcu-
tă şi utilă ocupaţie. Se întâmplă 
aşa cum te-ai visa că eşti purtat 
pe un val de aer cald şi atingi 
înălţimea norilor, de unde vezi 
împărăţia lui Dumnezeu. Cu sfi n-

ţii făcând roată în jurul Tatălui Di-
vin, creând acel nimb de lumină 
sufi cient de caldă şi de potrivită, 
încât să nu ne prăbuşim sub mă-
reţia Cerului, ca oameni nededaţi 
la cele sfi nte.  Ei bine, cam aşa 
„păţesc” eu când mă cufund în 
lectură. Cei care nu l-aţi citit pe 
Tolstoi – integral – nu puteţi înţe-
lege farmecul care ţi se strecoa-
ră în fi inţa ta, intrând într-o lume 
fabuloasă, pe care n-ai s-o mai 
uiţi niciodată. Şi doar aşa ai pri-
vilegiul de a te raporta la ea ori-
când, oriunde te-ar purta viaţa. 

Îmi fac vacan]a pl`cut` 
citind cât pot de mult

Am încheiat o etapă în ceea 
ce înseamnă formarea noas-
tră ca oameni ai unei generaţii 
ce doreşte să aducă schimbări 
importante în societate. Vedem 
ce se întâmplă în jurul nostru, în 
comunitate, în ţară şi nu toate 
ne sunt pe plac. De criticat poa-
te să o facă oricine. Adeseori, la 
modul nefolositor, chiar grobian, 
ceea ce mă umple de sentimen-
te stranii, adesea de respingere. 
Văd la televizor, adesea, o mas-
caradă în care sunt implicaţi 
oameni „importanţi”, care chiar 

se cred eroi, salvatorii neamu-
lui. Oh, Doamne, cum nu-şi dau 
seama ce uşor cad în ridicol! 
Drept pentru care, vă mărturi-
sesc, să văd asemenea parăzi 
de vedetism înseamnă să pierd 
timpul, să mă complac în a trân-
dăvi ascultându-i. Nu, hotărât 
lucru, nu pot face asta!

În schimb, prefer o discuţie 
la care să participe oameni care 
s-au căznit să realizeze ceva 
util şi durabil, care pot susţine 
prin argumente o anume părere 
sau să propună o altă cale de-

cât cea pe care alunecă cineva, 
poate chiar societatea în an-
samblul ei, la ora de faţă. Mă în-
torc cu faţa spre mine şi îmi zic: 
Pentru asta e nevoie să ştii ce 
să zici. Citeşte cărţi în domeniul 
care te acaparează, cere păre-
rea profesorilor noştri, în func-
ţie de domeniul abordat. Nu te 
grăbi să contrazici, doar ascultă 
şi formează-ţi o părere pe care, 
apoi, să o verifi ci din cel puţin 
două surse. 

În vacan]`, eu sunt profesor pentru mine
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– Am făcut de toate, dragă 
Edi! Nu e neapărat în ordinea im-
portanţei această înşiruire, ci mai 
degrabă una aleatorie. Mi-am 
stabilit atribuţiile în gospodărie, 
discutând acest aspect asupra 
căruia nu puteam să nu insist, 
cu mama mea. Ea mi-a sugerat 
să facem echipă în a duce la bun 
sfârşit muncile din grădină, cură-
ţenia în casă, pregătirea legume-
lor şi fructelor pentru iarnă. Ca 
niciodată, am pus la borcan mai 
multe gemuri, compoturi, zacus-
că etc, poate şi pentru că îmi voi 
lua, ca gustări, aceste mâncăruri 
la şcoală, la Timişoara. Aşa m-a 
sfătuit mama, iar eu am fost întru 
totul de acord. 

Am citit toate cărţile pe care 
doamna profesor de limba româ-
nă, Adriana Manea, ni le-a reco-
mandat. Obişnuia să ne spună: 
„Este spre binele vostru, pentru 
că vă dezvoltă vocabularul, aveţi 
ocazia să nu vă ruşinaţi că nu 
puteţi susţine o discuţie oareca-
re, mai ales când este cineva cu 
o pregătire superioară vouă. Al-
tfel, aţi tăcea tot timpul ori, şi mai 
rău, aţi spune prostii.” 

– Este bine să ne alegem noi 
cărţile pe care le cititm, ori să fim 
îndrumaţi de cineva mai în temă 
decât noi? 

- Cred că oricine ar răspun-
de că e mai bine să primeşti 
îndrumări competente în pri-
vinţa aceasta. Îi mulţumesc, pe 

această cale, doamnei profesor 
Adriana Manea pentru sârguinţa 
în a ne face să înţelegem ceea 
ce este mai bine pentru noi în 
privinţa lecturilor, dar şi, în gene-
ral, pentru viaţă. 

– Te-ai gândit să urmezi o 
carieră cu deschidere spre filo-
logie, dacă nu cumva e cam de-
vreme să te fi hotărât în sensul 
acesta? 

– E posibil să aleg această 
cale de reuşită în viaţă, dar până 
acolo, mai e timp. Sunt patru 
ani în care învăţ multe şi am de 
gând să îmi aleg unul sau două 
modele dintre profesorii noştri 
din liceu. 

– Succes la liceu şi nu uita 
de invitaţia noastră de a colabo-
ra, şi pe mai departe, la gazeta 
şcolii noastre, „Aripi”. 

– Mulţumesc. Aşa voi face.

Îmi fac vacan]a pl`cut`…
Fă o încercare, dragul meu coleg de generaţie, şi citeşte-l pe 

uriaşul Balzac!. Nu ca pe un autor de cărţi poliţiste, deşi nici acelea 
nu sunt de neglijat dacă sunt scrise bine, dar aici e cazul să ză-
boveşti asupra fiecărei idei, chiar asupra anumitor fraze care, vei 
observa, creează o lume. Iar dacă te grăbeşti, nu te vei iniţia în a 
culege stropi de rouă din întretăierea acestor lumi fabuloase.

Cel mai bine mă simt când citesc cel puţin 50 de pagini în fieca-
re zi. În fiecare zi, înţelegeţi asta! Să citiţi din scrierile clasicilor lite-
raturii româneşti şi universale; veţi vedea că, după o vreme, totul se 
schimbă în felul vostru de a fi. La început vă va plăcea naraţiunea 
în sine. Apoi veţi savura frumuseţea scriiturii, încât veţi simţi nevoia 
să vă adunaţi expresii, fraze, idei, concepte într-un caiet special, pe 
care eu l-am intitulat „Carte frumoasă...”. 

Dar vacanţa nu este doar pentru citit. Merg la mare aproape în 
fiecare an, stau la bunici vreo săptămână sau două, culeg fructe, 
fac de mâncare, mă joc de-a deveni eu însămi, cunoscându-mă şi 
respectându-mă îndeajuns încât să devin, pe zi ce trece, mulţumită 
de mine însămi. Vi se pare puţin încifrat ceea ce vă scriu? Mai pe 
scurt, vreau ca visele de ieri să devină, azi-mâine, realitate. Asta se 
cheamă făptuire programată pe zile, luni, ani. 

Fă aşa şi vei vedea ce transformări se vor petrece cu tine! Ai 
auzit de „privire inteligentă”? O poţi vedea chiar la tine, stând în 
faţa oglinzii, ori, pur şi simplu, descoperind că foloseşti cuvinte fru-
moase, că frazele sunt mai bine articulate, că au sens, esenţă şi 
eleganţă. Nimic nu pică din cer, nimic nu se dobândeşte uşor, de 
pe o zi pe alta. 

Şi, mai ales, dragul meu coleg, să ştii că acela care spune că 
se plictiseşte înseamnă că face risipă de timp, se risipeşte el însuşi 
cu tot felul de nimicuri. Dacă nu alungă lenea, va avea o viaţă plină 
de plictis. Nu doresc nimănui să atingă o asemenea cotă joasă de 
preocupări, plăceri, dorinţe, aspiraţii. Fiţi, aşadar, precum eroii mari-
lor scriitori; mă gândesc la cei de esenţă pozitivă, fireşte. Important 
este să ştiţi ce vreţi de la voi înşivă şi să vă puneţi pe treabă. Fap-
tele sunt cele care ne definesc. Să auzim de bine! 

În vacan]`…
Altfel, rişti să devii precum 

eroii televizaţi, care nu-ţi plac 
tocmai din aceste motive. Evită 
să le calci pe urme! Mulţi o fac 
fără să-şi dea seama, iar asta 
se întâmplă că nu sunt suficient 
de bine documentaţi. Adică, vor-
besc... discuţii, băgându-se în 
seamă. Neplăcut! Nu atât pentru 
ei, cât pentru cei care îi ascultă.

Înapoi la vacanţă, aşa-i? Dar 
chiar sunt în vacanţă. Scriam 
despre felul în care eviţi să ac-
cepţi nimicuri cu care să-ţi umpli 
timpul. Ca să vin la concret, să 
ştiţi că eu prefer să ascult muzi-
că, fără să mă conturbe cineva, 
iar pe fondul acesta să visez la 
ceea ce urmează să fac în viaţă. 
De pildă, la liceu îmi propun să 
schimb puţin din maniera în care 
am lucrat în gimnaziu. De pildă, 
voi citi în vacanţa asta, cu precă-
dere, din marii clasici ai culturii 
elenistice şi romanice. Îmi place 
să citesc şi să devin parte a ceea 
ce scriu Cicero, Seneca, Socra-
te, Plotin, Aristotel, Euripide. Ei 
analizează o lume punând lupa 
pe un personaj cunoscut, pe 
care îl analizează din perspec-
tivă caracterologică. Nici nu vă 
imaginaţi cât de minunat este să 
te substitui personajului analizat 
şi să vezi cam pe unde te situezi 
în plan profesional, moral, social 
etc.

Mă simt bine să fiu de folos 
părinţilor în gospodărie. Fac ori-
ce, cu gândul că sunt parte din 
familie şi nu pot sta deoparte, pe 
post de veşnic asistent, cerând 
fără să ofer nimic în schimb. Asta 
n-am putut concepe de când mă 
ştiu. Bunicii mă temperează, vo-
ind să mă menajeze, dar eu le 
explic că faptele fac parte din 
a doua treaptă a procesului de 
educaţie. Sunt roadele a ceea 
ce au produs anii din copilăria 
mică. Joaca de-a copilul care îşi 

pune probleme ce va face peste 
un an, peste patru, apoi în stu-
denţie, devine o pasiune prin 
care călătoresc în viitor. Desigur, 
asta vine de la lecturile mele de 
anticipaţie, însă acum fac un fel 
de previzionare, mă şi văd în 
postura celui care se află în ban-
ca întâi la liceu, apoi în preajma 
bacalaureatului, în amfiteatru...

Suntem în vacanţă, aşa-i? 
Desigur. Şi eu, de asemenea, 
îmi petrec zilele câte au mai 
rămas până începe şcoala fă-
când drumeţii. Dar nu pornesc 
aşa, tam-nisam, la drum fără 
o cunoaştere a traseului, fără 
să-mi fi luat cele trebuitoare în 
expediţia pe care o pun la cale 
cu multă minuţie şi prevedere. 
Citesc cam tot ceea ce găsesc 
pe internet cu privire la muntele 
respectiv, unde urmează să mă 
deplasez peste o săptămână, să 
zicem. Caut informaţii cu privire 
la temperatura de zi şi de noap-
te, unde putem înopta, cât ne 
costă cazarea, mâncarea, cele 
trebuitoare urcuşului, precum 
beţele speciale pentru munte şi 
alte mărunţişuri, să zicem, apoi 
trag linie şi fac bilanţul. Vorbesc 
cu părinţii şi văd dacă e posibilă 
excursia mea de o zi, o săptă-
mână, la ce pot renunţa în cazul 
în care preţul e prea mare şi în-
carcă cheltuielile familiei. Le fac 
surpriza şi le spun că am şi eu 
ceva bani în puşculiţă, pe care 
i-am adunat făcând o traducere 
ori am ajutat pe cineva să-şi al-
cătuiască un dosar pentru anga-
jare şi mi-a dat o sumă anume 
de bani.

În vacanţă, fac plăcinte, pun 
bulion pentru iarnă, gem, com-
poturi, zacuscă. Şi mă simt bine 
că am dat o mână de ajutor pă-
rinţilor, chiar şi bunicilor în pre-
gătirea celor de-ale gurii pentru 
sezonul de iarnă. Vacanţa mea 
este una roditoare, nu pierd ni-
ciun ceas, nici măcar tăndălind 
prea mult în pat, dimineaţa.

Urmare din pag. 1

A venit vacan]a!…

Părinţii mei muncesc mult cu 
braţele şi îi ajut, cât pot, spre a le 
uşura munca şi a mă simţi utilă 
în gospodărie. Sunt conştientă 
că vor fi cheltuieli mai mari cu 
şcolarizarea mea la Timişoara, 
drept pentru care preiau o parte 
din greul pe care sunt nevoiţi să-l 
suporte părinţii mei cu această 
ocazie. Desigur, ei nu sunt de 
acord ca eu să lucrez greu şi îmi 
lasă „felii” din ceea ce rămâne 
de făcut în urma lor.

Nu îmi ocup tot timpul cu 
munci fizice, decât că o ajut în 
special pe mama la ceea ce 
presupun că oricine ştie ce în-
seamnă lucrul în grădină, apoi 
pusul conservelor cu de-ale gurii 

pentru sezonul rece (compoturi, 
gem, zacuscă etc). După-masa 
şi seara îmi rămâne timp sufici-
ent pentru a mă întâlni cu prie-
tenii să socializăm, în special 
pe tema noului statut de elev ce 
urmează să înveţe la Timişoara. 
Uneori, stau şi citesc ceea ce 
n-am reuşit în anii anteriori, din 
diverse motive, care acum nici 
nu mai contează. Nu vreau să 
rămân „descoperită” la dialogul 
din clasa a IX-a, la ora de limba 
şi literatura română, chiar şi la 
limbi străine.

Am în vecini prieteni care 
sunt în ani mai mari, pe care îi 
rog să mă ajute să îmi reamin-
tesc modul de a rezolva un exer-

ciţiu la algebră ori o problemă 
mai complicată la geometrie. Îmi 
doresc foarte mult să mă situez 
printre elevii buni, drept pentru 
care nu îmi pot îngădui să ratez 
startul pentru anumite „scăpări”, 
ori din cauză că nu am fost sufi-
cient de ordonată.

Drumeţiile fac parte din bu-
curiile mele de vacanţă şi nu 
numai. Consider că este bine 
să vedem şi alte zone din ţară 
şi, pe cât posibil, să vizităm alte 
state. În felul acesta, ne lărgim 
orizontul de cunoaştere, înţele-
gem mai bine anumite informaţii 
dobândite la orele de clasă, ori 
din lecturi.

Lavinia RUS

Fac ceea ce simt că e bine

Îmi ajut p`rin]ii la treab`!

O mină de aur pentru viitorul nostru

Pasiunea mea se cheam` cititul c`r]ilor. 
Mai cu seam` în vacan]`

De când eram de-o şchioa-
pă, am deprins drag pentru a 
citi. Vă spun drept, nu am zăbo-
vit prea mult cu cărticele de co-
lorat şi de completat un cuvânt 
care să întregească fraza. Mi 
s-au părut prea uşor de dus la 
îndeplinire, aşa că am început 
să buchisesc... ziarul pe care 
tata îl citea cu rigurozitatea-i 
cunoscută, zilnic. I-am cerut 
să mă înveţe să citesc, dar nu 
prea s-a învrednicit să mă ajute 
în privinţa asta, spunându-mi că 
voi învăţa la momentul potrivit. 
Văzând eu asta, m-am folosit de 
amândoi şi, încet, pe furiş, am 
învăţat literele, apoi m-am stră-
duit să formez cuvinte, apoi să 
citesc cuvintele gata formulate... 
în ziarul tatei. Nu insist asupra 
acestui fapt, considerându-l ne-
important decât pentru perioada 
aceea. 

Am trecut, de îndată, să ci-
tesc cărţi cu poveşti, apoi basme 
şi... destul de repede am pătruns 
în lumea fascinantă a lui Ju-
les Verne, Erich von Danicken, 
Alexandru Dumas etc. Evident 
că acum citesc pe nerăsuflate 
o carte. Atâta doar că, de când 
am devenit redactor la gazeta 
şcolii noastre, sunt mai selectivă 

în alegerea cărţilor şi mai atentă 
la nuanţele pe care scriitorul le 
pune în paginile cărţii sale. Îmi 
notez într-un caiet special ceea 
ce îmi place în mod deosebit şi 
revin asupra acelor însemnări 
de îndată ce îmi scriu textul pen-
tru gazetă. Prin urmare, am mo-
dele dintre scriitorii cei mai im-
portanţi, propunându-mi să ating 
pragul înalt pe care au păşit ei, 
reperele mele într-ale scrisului.

Vacanţa este şi pentru miş-
care, aşa că fac plimbări prin 
pădurea Bistra aproape în fieca-
re zi, merg cu părinţii în excur-
sii. Sunt atentă la peisajele din 
care nu lipsesc un susur de apă, 
o pădurice, o cabană, un sălaş, 
o coamă de deal. Câteodată, 
mă las acaparată de frumuse-
ţea naturii, îmi scot carneţelul şi 
notez idei, gânduri, impresii, ba 
chiar încerc să compun anumite 
cugetări. De o vreme, în liniştea 
naturii, inspirată de clipocitul 
apei şi de concertul păsăretului 
ce pare să ne însoţească peste 
tot pe unde mergem, scriu scur-
te povestiri pe care sper să le 
public în gazeta noastră şcolară. 
Mă gândesc să ne organizăm 
mai bine, astfel încât să bene-
ficiem de îndrumarea doamnei 

profesor Adriana Manea şi a jur-
nalistului Constantin Jichiţa. 

În vacanţă am cules afine, 
mure, fragi, zmeură şi am făcut si-
rop. Am contribuit, de asemenea, 
la muncile din gospodărie, am 
ajutat-o pe mama la toate cele în 
grădină, apoi la prepararea con-
servelor pentru iarnă. Îmi place 
ceea ce fac şi mă simt utilă prin 
faptul că o ajut pe mama în aceas-
tă privinţă. Îmi place să fac acelaşi 
lucru la bunici, însă ei mă trimit la 
joacă, nedorind să obosesc, fiind 
copil şi având nevoie să mă zben-
gui, să colind prin împrejurimi, să 
mă caţăr prin copaci. 

Fac şi din astea, dar nu mă 
las cu una, cu două, până nu le 
dau şi lor o mână de ajutor în 
pregătirea bulionului şi a legu-
melor pentru iarnă. După-amia-
za, uneori până seara târziu, ci-
tesc cărţi din biblioteca virtuală şi 
văd filme documentare pe teme 
diverse: istorie, meşteşuguri, na-
tură, animale şi altele. Înainte de 
a adormi, ascult cu mare plăcere 
Mozart, Beethoven, Bizet, Vival-
di, Verdi. Literatura şi muzica fac 
casă bună împreună. Şi eu mă 
simt bine în casa comună a celor 
şapte arte.

Mihaela cOdOBaN
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