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GABRIELA ªERBAN

La final de an rostim un sincer Mulþumesc!
La început de an rostim o dorinþã: sã ne fiþi

alãturi!

Iatã cã a trecut ºi anul 2020...  Deºi, un an       , viaþa n-a stat în loc! Mai mult, am încercat
sã „sfidãm” frica ºi sã trãim cât mai frumos fiecare zi, evident, cu mascã ºi distanþare.

În mare parte, am reuºit sã ne menþinem optimiºti ºi am transformat toate restricþiile impuse
în „avantaje”. Adicã, am citit ºi am scris mai mult; am revãzut cãrþi vechi, am comunicat - mai mult
decât de obicei - online ºi ne-am „furat” minunte petrecând timp valoros împreunã.

În acest an 2020 am avut câteva aniversãri importante pe care ne-am dorit sã le marcãm, într-un
fel sau altul: criticul ºi istoricul literar Gheorghe Jurma la 75 de ani, scriitorul Titus Suciu la 80 de
ani, filologul ºi lingvistul Marcu Mihail Deleanu la 80 de ani...

Am avut ºi câteva evenimente triste la care am luat parte: plecarea poetului Octavian Doclin,
a lingvistului Vasile C. Ioniþã, a prozatorului Nicolae Danciu Petniceanu, a colecþionarului mineralog
Constantin Gruescu, pierzând astfel oameni dragi, colaboratori importanþi, prieteni ai bibliotecii bocºene
ºi ai revistei „Bocºa culturalã”.

În anul 2020, sub egida Bibliotecii Orãºeneºti „Tata Oancea” Bocºa, în seria „Bocºa, istorie ºi
culturã”, au vãzut lumina tiparului câteva publicaþii: volumul „In memoriam înv. Elena Mureºan” (Reºiþa:
TIM, 2020, colecþia „Dascãli de frunte ai oraºului Bocºa”),  „Catalogul cãrþilor cu autograf la Biblioteca
„Tata Oancea” Bocºa” vol. III (Reºiþa: TIM, 2020), „Trei secole de metalurgie pe Valea Bârzavei” (Reºiþa:
TIM, 2020, autor ing. Victor Creangã), „Portrete de preoþi ºi teologi ortodocºi din Bocºa de ieri ºi de azi”
vol. I (Reºiþa: TIM, 2020), „Gânduri cãtre Dumnezeu” vol. XIII (Reºiþa, TIM, 2020), „Puterea de a învinge”
(Reºiþa: TIM, 2020, autoare Genoveva Zoller) ºi, evident cele patru reviste „Bocºa culturalã” pe anul
2020. Mulþumim tuturor pentru încredere, iar editorului Gheorghe Jurma aleasã recunoºtinþã!

În acest atipic 2020 Biblioteca Orãºeneascã „Tata Oancea” Bocºa a încercat sã-ºi deruleze
proiectele culturale cât mai firesc posibil. Cele mai importante dintre acestea s-au realizat ºi s-au
desfãºurat, iar acest lucru s-a datorat, în mare parte, preþioºilor noºtri colaboratori. Pentru toate
acestea se cuvine ca, de final de an, sã rostim un sincer „mulþumesc”!

În aceastã perioadã a fost deosebit de importantã colaborarea cu bisericile ºi preoþii! Mulþumim
tuturor celor care ne-au fost alãturi în condiþii nu foarte prietenoase! Mulþumim preoþilor Daniel
Crecan, Silviu Ferciug, Valentin Costea pentru importanta colaborare ºi frumoase activitãþi împreunã!
Mulþumim Preasfinþitului Pãrinte Episcop Lucian pentru încurajare ºi sprijin! De asemenea, mulþumiri
aducem Prea Onoratului Pãrinte Protopop Gheorghe ªuveþi pentru bunã colaborare ºi pãrintelui
Ioanichie pentru cã ne este întotdeauna alãturi!

Recunoºtinþa noastrã se îndreaptã ºi spre Direcþia pentru Culturã Caraº Severin care, prin
harnica ei directoare, Liubiþa Raichici, ne-a fost ºi în acest an sprijin în derularea unor proiecte
importante ºi cu tradiþie.

Mii de mulþumiri se cuvin Bibliotecii Judeþene „Paul Iorgovici” Caraº-Severin ºi Asociaþiei
Germane de Culturã ºi Educaþie a Adulþilor Reºiþa, datoritã cãrora, mai ales în perioada pandemiei,
multe dintre proiectele bibliotecii bocºene au fost derulate ºi promovate, managerul Clara Maria
Constantin ºi colegul Erwin Josef Þigla fiind nu doar prietenii Bibliotecii „Tata Oancea” din Bocºa, ci,

diferit
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mai ales, parteneri importanþi în renumite proiecte.
Trebuie sã menþionez cã scriitorul ºi

jurnalistul Erwin Josef Þigla este unul dintre cei
mai importanþi colaboratori ai bibliotecii bocºene
ºi, alãturi de editorul ºi scriitorul Gheorghe Jurma,
desfãºoarã o activitate cultural-editorialã de mare
succes. În urmã cu un an am avut bucuria sã
participãm la prezentarea unui volum de excepþie,
o carte-album dedicatã „Monumentelor Mihai
Eminescu”, volum realizat de Gheorghe Jurma ºi
Erwin Josef Þigla ºi premiat de Uniunea Ziariºtilor
Profesioniºti din România.

De altfel, truda cultural-editorialã a colegului
Erwin Þigla a fost rãsplãtitã ºi în acest an 2020
prin diplome ºi premii venite din þarã sau din
afara graniþelor þãrii. Meritã sã menþionez mãcar
„Diploma în rang de medalie de argint – 72 puncte”
din partea Asociaþiei Filateliºtilor din Judeþul Sibiu
pentru exponatul „Pandemia 2020"; „Diplomele de
Excelenþã” din partea Societãþii Literar-Artistice
„Tibiscus” din Uzdin (preºedinte Vasile Barbu) sau
„Premiul Naþional „Virgil Birou” pentru Literaturã,
Film Documentar ºi Artã Fotograficã”, Oraviþa, ediþia
2020 (preºedinte Ionel Bota). Felicitãri, Erwin, ºi
mulþumim cã ne eºti aproape! Mulþumim pentru
fiecare eveniment realizat împreunã, dar ºi pentru
cã ne oferi posibilitatea de a lua parte la importantele
evenimente ale Reºiþei ºi ale Banatului Montan.

Nu în ultimul rând, mulþumim autoritãþilor
locale, tuturor colegilor ºi colaboratorilor care
ne-au fost alãturi în acest 2020, ne-au sprijinit ºi
ne-au încurajat!

Mulþumiri colegilor din presã care ne-au
promovat activitatea ºi roadele acesteia!

Mulþumiri cititorilor noºtri ºi utilizatorilor
serviciilor bibliotecii! Deºi un an al restricþiilor,
voi ne-aþi trecut, adesea timid, pragul.

Mulþumiri tuturor colaboratorilor de aici ºi
de pretutindeni! Din þarã ºi din strãinãtate! Nu
ne-am vãzut cu toþii în anul 2020, dar am comunicat,
iar revista „Bocºa culturalã” a ajuns la
dumneavoastrã! Mulþumiri pentru valoroase
materiale ºi articole trimise în mod gratuit!

Mulþumiri tinerilor care participã la
concursurile noastre, chiar ºi în varianta online,
ºi mulþumiri tuturor cadrelor didactice care-i
îndrumã pe aceºti tineri spre bibliotecã.

Pur ºi simplu, MULÞUMESC!
ªi iatã, am intrat într-un nou an! Tot sufocaþi

de pandemie ºi supuºi unor restricþii care ne
împiedicã sã ne desfãºurãm activitatea culturalã
aºa cum ne-am dori.

În acest an – 2021 – oraºul Bocºa ar trebui
sã fie într-o continuã sãrbãtoare culturalã! (ªtim
cã nu este posibil, din pricina pandemiei, în primul
rând.) Motivele sunt multiple ºi diversificate ºi voi
da doar câteva exemple: se împlinesc 140 de ani
de la naºterea prozatorului, protopopului, omului
politic Mihail Gaºpar, cel care a rãmas în istoria

literaturii române drept cel mai reprezentativ
prozator bãnãþean din perioada interbelicã; s-au
împlinit 180 de ani de la naºterea lui ªtefan
Perianu, pianist, dirijor, folclorist, compozitor, jurist,
publicist, nãscut în 6 ianuarie 1841 la Bocºa Românã,
jud. Caraº-Severin, absolvent de drept la Budapesta;
se împlinesc 70 de ani de la moartea preotului
Petru Vuc, profesor ºi important om de culturã al
Bocºei; se împlinesc 135 de ani de la naºterea
condeierului plugar Nicolae Humã-Bogdan; se
împlinesc 5 ani de la moartea istoricului Nicolae
Bocºan ºi 35 de ani de la moartea scriitorului ºi
psihologului Nicolae D. Pârvu; se împlinesc 35 de
ani de la moartea dirijorului Cornel Pancan, 55 de
ani de la moartea poetului Claudius Myron Iºfan
ºi 55 de ani de la moartea tipografului ºi editorului
Mihail Velceleanu, cel care a tipãrit la Bocºa
ziarul Lumina Caraºului ºi ziarul Deºteptarea.
Tipografia lui Mihail Velceleanu se numea
„Minerva”, ca ºi librãria pe care acesta o deþinea.
Sub aceeaºi redacþie între 1934 – 1938 apare
Calendarul Lumina Poporului  cuprinzând creaþii
literare diverse. În 1947 i-a fost confiscatã tipografia
ºi transferatã la Reºiþa. Tot în acest an se împlinesc
30 de ani de la moartea ministrului Carol Loncear,
50 de ani de la moartea preotului Gheorghe Vucu,
dar ºi 80 de ani de la naºterea actriþei Alexandrina
Halic.

Deosebit de important pentru noi este
evenimentul dedicat celor 140 de ani de la
naºterea condeierului, memorialistului,
jurnalistului, editorului ºi artistului Tata
Oancea – amplu eveniment ce se va desfãºura în
septembrie 2021.

 Dar, pentru cã biblioteca trebuie sã fie în
inima comunitãþii, iar cãrþii ºi scriitorului meritã
sã li se acorde atenþie ºi importanþã, am hotãrât
sã purcedem în noul an – 2021 – cu un proiect de
cinstire ºi frumoasã amintire a unor personalitãþi
„din imediata noastrã apropiere”.

Aºadar, la sediul Bibliotecii Orãºeneºti „Tata
Oancea” din Bocºa anul 2021 a început cu o serie
de EXPOZIÞII de CARTE menite sã aducã în
atenþia utilizatorilor serviciilor bibliotecii (ºi nu
numai!) nume ale unor importanþi oameni,
personalitãþi de ieri ºi de azi, care, prin activitatea
desfãºuratã, dau sau au dat plusvaloare Bocºei ºi
acestui mirific Banat.

Evident cã seria expoziþiilor de carte a început
cu Ziua Culturii Naþionale ºi cu valoroasa operã a
poetului nepereche -Mihai Eminescu, 15 ianuarie
– mereu actual ºi nesecat izvor de inspiraþie
pentru fiecare slujitor ºi fãuritor de slovã; am
continuat cu expoziþia dedicatã protopopului ºi
scriitorului Mihail Gaºpar la 140 de ani de la
naºtere; am dedicat o sãptãmânã cãrþilor
colecþionarului mineralog Constantin Gruescu,
amintindu-ne de nea Costicã al nostru la un an de
la moarte; l-am „aniversat” printr-o expoziþie de
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carte pe editorul ºi scriitorul Gheorghe Jurma,
important om de culturã ºi cel mai apropiat dintre
aceºtia Bocºei; o sãptãmânã i-am dedicat-o
muzicologului bocºean Constantin Tufan Stan, drag
prieten al bibliotecii, iar o alta am dedicat-o cãrþilor
filologului Marcu Mihail Deleanu, la aniversare.
Nu l-am uitat nici pe poetul ºi editorul Octavian
Doclin, plecat în urmã cu un an la cele veºnice,
iar o sãptãmânã din luna februarie am dedicat-o
acestui drag prieten ºi veritabil poet.

Luna martie a anului 2021 a debutat cu o
expoziþie de carte de poezie, expoziþie care a
adunat volume de versuri ale poeþilor bãnãþeni,
apropiaþi bibliotecii ºi „Bocºei culturale”: Iulian
Barbu, Octavian Doclin, Costel Stancu, Nicolae
Sârbu, Liubiþa Raichici, Iacob Roman, Costel
Simedrea, Ionel Bota, Vasile Barbu, Dinu Barbu,
Robert ªerban, Ion ªerban Drincea, Daniela
Marchetti, Ion Rãºinaru, Ioan Petraº ºi Claudius
Myron Iºfan au fost poeþii etalaþi în aceastã expoziþie
de început de martie ºi primãvarã.

„Omagiu Dorului...” se intituleazã expoziþia
de volume ºi documente care ni-l amintesc pe
muzicologul bãnãþean Doru Popovici, plecat în urmã
cu doi ani; apoi ni-l amintim pe regretatul lingvist
Vasile C. Ioniþã printr-o expoziþie valoroasã ºi-l
„aniversãm” pe scriitorul ºi protopopul Vasile Petrica
organizându-i, de asemenea, o sãptãmânã pentru
expunerea numeroaselor sale volume.

Ultima expoziþie din luna martie va fi dedicatã
cãrþii pentru copii – Cartea pentru copii, ieri ºi azi –
eveniment pe cuprinde ºi Ziua Internaþionalã a
cãrþii pentru copii. Iar în luna aprilie ne vom
gândi la dragi prieteni precum Simion Dãnilã sau
regretatul Nicolae Danciu Petniceanu...

Aceste omagii ºi acte de cinstire  prin
organizare de expoziþii de carte la Biblioteca
Orãºeneascã „Tata Oancea” Bocºa se vor derula pe
întreg parcursul anului 2021, deoarece fiecare
expoziþie se finalizeazã cu un material descriptiv,
explicativ ºi, considerãm noi, foarte util pentru cei
interesaþi.

Bine ai venit, 2021! Fii bun cu noi! Iar,
dumneavoastrã, dragi cititori ºi prieteni, sã ne fiþi
alãturi ºi în acest nou an!
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„Sfinþii Trei Ierarhi,
modele de educaþie
creºtinã”, ed. a VI-a,

Bocºa, 2021

Sãrbãtoarea Sfinþilor Trei
Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigore
Teologul ºi Ioan Gurã de Aur a
fost ºi în acest an moment de
bucurie ºi recunoºtinþã la Biserica
Ortodoxã „Sf. Nicolae” din Bocºa
Românã.

Deº i în per ioadã de
restricþii din pricina pandemiei,
dar ºi din cauza spaþiului
neîncãpãtor în care Biserica îºi
desfãºoarã activitatea la acest
moment, totuºi pãrintele drd.
Silviu Ionel Ferciug a continuat
tradiþia ºi, în parteneriat cu
Biblioteca Orãºeneascã „Tata
Oancea” Bocºa, a organizat cea
de-a VI-a ediþie a Simpozionului
„Sfinþii Trei Ierarhi, modele  de
educaþie creºtinã”.

Aºadar, sâmbãtã , 30
ianuarie 2021, dupã oficierea
Sfintei Liturghii ºi Împãrtãºirea
credincioºilor cu Sfânt Trupul ºi
Sângele Domnului, pãrintele
Silviu Ferciug a rostit o rugãciune
de pomenire a dascãlilor ºi
îndrumãtorilor bocºeni, apoi a

GABRIELA ªERBAN

La Bocºa sunt
„Îndrãgostiþi de
carte” de toate

vârstele!

Miercuri, 24 februarie 2021,
când români i sãrbãtoresc
Dragobetele, la Biblioteca
Orãºeneascã „Tata Oancea” din
Bocºa s-a desfãºurat cea de-a XI-a
ediþie a proiectului „Îndrãgostiþi
de carte”.

Este unul dintre proiectele
de suflet ale instituþiei bocºene
ºi este dedicat prietenilor
bibliotecii, iubitorilor de carte ºi
lecturã.

Ideea iniþierii acestui
proiect s-a nãscut în urmã cu 11
ani când, de Valentine’s Day,
ne-am dorit sã obiºnuim oamenii
sã dãruiascã mai mult decât flori
ºi inimioare, sã adauge ºi o carte.

Apoi, am descoperit cã în
14 februarie chiar existã o Zi
Internaþionalã a Dãruirii de Cãrþi
(International Book Giving Day).

Aºadar, de 11 ani, iubitorii
de carte ºi lecturã sunt invitaþi -
în zilele de 14 ºi 24 februarie -
la Bibliotecã pentru a primi o
carte în dar.

În acest an au beneficiat
de acest proiect 17 prieteni ai
bibliotecii, tineri ºi mai puþin
tineri, însã, cu toþii, pasionaþi de
lecturã.

„Îndrãgostiþi de carte” se
bucurã de câþiva parteneri
importanþi, între care sunt
scriitori, dar ºi instituþii precum:
Direcþia pentru Culturã Caraº-
Severin, Biblioteca Judeþeanã
„Paul Iorgovici” Caraº-Severin ºi
ANBPR filiala Caraº-Severin.
Evident, susþinãtorul principal
rãmâne administraþia localã -
Primãria ºi Consiliul Local Bocºa
- prin iniþiatorul ºi organizatorul
proiectului: Biblioteca Orãºe-
neascã „Tata Oancea” Bocºa.

susþinut o comunicare pe tema
simpozionului: „Sfinþii Trei Ierarhi,
modele  de educaþie creºtinã”.

De asemenea, au fost
prezentate revistele „Bocºa
culturalã” intratã în cel de-al
XXII-lea an de apariþie ºi editatã
sub egida Bibliotecii Orãºeneºti
„Tata Oancea” Bocºa, precum ºi
revista „Foaia Diecezanã”,
publicaþie cu tradiþie, editatã sub
auspiciile Episcopiei Caran-
sebeºului.

Se cuvine sã precizãm cã,
aceasta - cea de-a VI-a ediþie a
Simpozionului dedicat sãrbãtorii
Sfinþilor Trei Ierarhi - a fost mai
restrânsã ºi cu mai puþinã
strãlucire din pricina condiþiilor
de desfãºurare.

Biserica „Sf. Nicolae” din
Bocºa Românã - o bijuterie
arhitecturalã, adesea numitã ºi
„Voroneþul Banatului” – se aflã
într-un binevenit proces de
restaurare printr-un proiect de
finanþare din cadrul Regio-
Programul Operaþional Regional
(Regio-POR) 2014-2020, Axa
prioritarã 5 – Îmbunãtãþirea
mediului urban ºi conservarea,
protecþia ºi valorificarea durabilã
a patr imon iului cul tural ,
Prioritatea de investiþii 5.1 –
Conservarea, protejarea, pro-
movarea ºi dezvoltarea patri-
moniului natural ºi cultural.

Aºadar, pe parcursul
lucrãrilor, slujbele religioase sunt
oficiate într-o salã de clasã pusã
la dispoziþie de autoritãþile locale.
Deci, spaþiul este neîncãpãtor ºi
neprielnic organizãrii unor
evenimente fastuoase.

Cu toate acestea, bucuria
sãrbãtorii nu a fost diminuatã,
iar evenimentul s-a încheiat cu
tradiþionalele diplome de apreciere
din partea organizatorilor,
acordate celor care, prin faptele
lor, se strãduiesc sã fie utili
oameni lor º i p lãcuþi  lu i
Dumnezeu, dar ºi harnicilor tineri
ai Centrului Catehetic „Sf. Stelian”
Bocºa Românã.O diplomã pentru pãrintele

Silviu Ferciug
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Pandemia

Trãim aceste vremuri de-ncercare
Când suferã-n tãcere fiecare,
Nu-i loc de liniºte ºi bucurie,
Din cauzã cã suntem în pandemie.

E boalã ºi tristeþe-n orice casã,
Nu este tihnã nici mãcar la masã,
O luptã-i pentru supravieþuire
Avem speranþã doar în izbãvire.

Cu milioanele sunt morþi în lume,
Parcã-s holere, lepre, ciume...
Boala cumplitã rãu ne-a stãpânit,
De unde Dumnezeu acest COVID?

Pedeapsa poate fi pentru pãcat,
Pentru cã omul s-a îndepãrtat,
Nu este ascultare ºi credinþã,
Ci fiecare-i dupã-a lui dorinþã.

Cu masca faþa ne-au acoperit
ªi om cu om nu s-a mai întâlnit,
În izolare stau sorã ºi frate,
E fricã mare, panicã ºi moarte.

Doar singur Dumnezeu ne va salva,
Iar rãul ºi necazul vor pleca.
Oare din toate-acestea învãþãm
Cã veºnic Chip Dumnezeiesc purtãm?

 Silviana Maria Ferciug
  Clasa a IX-a

La o emisiune a postului de televiziune Banat TV
Reºiþa (Gabriela ªerban, Erwin Josef Þigla,

Gheorghe Jurma, Cornelia Dunãreanu)

Se înmulþesc
diplomele...

Diplome
pentru

Biblioteca
Orãºeneascã
„Tata Oancea

Bocºa ºi
pentru

Gabriela
ªerban, pentru
activitatea din

2020 ºi
începutul
acestui an
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Protopopul Mihail Gaºpar,
slujbã de pomenire la 140 de ani

de la naºtere, în Biserica
„Pogorârea Sfântului Duh”

Bocºa Montanã

Duminicã, 24 ianuarie 2021,
importantã zi în istoria României,
- Unirea Principatelor sub Alexandru
Ioan Cuza, - la Biserica Ortodoxã
cu hramul „Pogorârea Sfântului
Duh” din Bocºa Montanã a avut
loc un eveniment dedicat celor 140
de ani de la naºterea protopopului
ºi scriitorului Mihail Gaºpar (1881
– 1929).

Cu acest prilej, pr. Daniel
Adam a gândit evenimentul în

câteva pãrþi, astfel cã, dupã Sfânta Liturghie a
sãvârºit o slujbã de pomenire a protopopului Gaºpar,
apoi s-a dezvelit o placã omagialã explicativã la
bustul aflat în curtea Bisericii, iar ultima parte a
fost dedicatã vorbirii, istoricul Mihai Viºan aducând
în atenþia credincioºilor prezenþi personalitatea lui
Mihail Gaºpar, dar ºi actul Unirii de la 1859.

Se cunoaºte deja cã, în urmã cu 10 ani, la
împlinirea a 130 de ani de la naºterea scriitorului
ºi protopopului Mihail Gaºpar, Biblioteca Orãºeneascã
a organizat un complex de manifestãri culturale
constând în confecþionarea ºi amplasarea unei
plãci omagiale pe casa  în care a trãit ºi muncit
patriotul bocºean. Amplasarea unei plãci de
marmorã, realizarea unei cãrþi - Mihail Gaºpar ºi
Nicolae Iorga în fondurile Bibliotecii „Tata Oancea”
din Bocºa – ºi existenþa unui DVD realizat de TVR
Timiºoara cu reportajul care redã evenimentul,
rãmân mãrturii ale cinstirii acestei importante
personalitãþi ale Bocºei la 130 de ani de la naºtere.

Iatã cã, dupã zece ani, la 140 de ani de la
naºtere, protopopului Mihail Gaºpar i se organizeazã
un nou eveniment, mai restrâns (din cauza
pandemiei) ; de astã datã, la propunerea
Preasfinþitului Pãrinte Episcop Lucian, Biserica
lui Mihail Gaºpar, cu sprijinul Casei de culturã
Bocºa, confecþioneazã ºi amplaseazã pe bustul
protopopului o placã omagialã explicativã. Bustul
lui Mihail Gaºpar, care se gãseºte în curtea Bisericii,
este realizat de artistul bãnãþean Romul Ladea ºi
a fost dezvelit în 27 iunie 1943.

De asemenea, se cuvine a preciza cã, de-a
lungul timpului, scriitorului ºi protopopului Mihail

Gaºpar i s-a dat importanþa cuvenitã, personalitatea
ºi activitatea acestuia fiind în atenþia oamenilor
de culturã bocºeni. În acest sens, deosebit de
importantã este strãdania autorilor unor cãrþi
dedicate protopopului bocºean, cum ar fi volumul
Mihail Gaºpar – un corifeu al culturii bãnãþene semnat
de Mihai Viºan ºi Daniel Crecan (Timiºoara: David
Press Print, 2016) sau cartea Bisericã ºi comunitate
în Protopopiatul Bocºei 1892-1950 autori Mihai Viºan,
Daniel Crecan ºi Ciprian Costiº (Timiºoara: David
Press Print, 2018).

Placã omagialã pe monumentul lui M. Gaºpar

Expoziþii cu cãrþile lui Mihail Gaºpar
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GABRIELA ªERBAN

„Cartea-i gândul neascuns...”
Ziua Internaþionalã a Cititului Împreunã

la ªcoala Gimnazialã din Tirol, Caraº-Severin

La un an de la plecarea poetului Octavian
Doclin, Biblioteca Orãºeneascã „Tata Oancea” Bocºa
ºi ªcoala Gimnazialã Tirol au hotãrât ca  Ziua
Internaþionalã a Cititului Împreunã 2021 sã se
desfãºoare sub semnul poeziei docliniene.

Miercuri, 17 februarie 2021, când Poetul ar
fi împlinit 71 de ani, la ªcoala
Gimnazialã din Tirol, Caraº-
Severin, elevii îndrumaþi de dna.
prof. Doriana Buzneanu au citit
împreunã poezii semnate de
Octavian Doclin ºi au vizionat
o proiecþie despre viaþa ºi
activitatea poetului.

Timp de o orã, Octavian
Doclin a fost „personajul
principal” al unei frumoase
poveºti nãscutã la Doclin,
trecutã prin Bocºa ºi rescrisã
în Reºiþa, acolo unde cele 49
de volume de autor dau mãrturia talentului sãu
poetic.

Poezii pentru copii, poezii de dragoste, poeme
folclorice (sau „aproape folclorice”), poeme cu tentã
religioasã, toate se regãsesc în volumele semnate
de poetul Octavian Doclin, iar prezentãrile de pe
cãrþi, prefeþele ºi postfeþele volumelor sunt semnate
de nume importante ale literaturii române: Cornel
Ungureanu, Petre Stoica, Gh. Jurma, Lucian Alexiu,
Mircea Ciobanu, Adrian Dinu Rachieru, Ada D.
Cruceanu, Ion Marin Almãjan, Al. Cistelecan,
Cornelia ªtefãnescu, Sorin Gîrjan, Mircea Martin,
Ion Cocora, Marcel Pop-Corniº, Zenovie Cârlugea
sau Valy Ceia, cum de altfel, referinþele critice
poartã semnãtura unor importanþi scriitori ºi istorici
literari, pe lângã cei amintiþi putem adãuga ºi
nume precum Laurenþiu Ulici, Gheorghe Mocuþa,
Alexandru Ruja, Olimpia Berca, Mircea Zaciu,
Gheorghe Pituþ, Nicolae Ciobanu, George
Vulturescu, Rodica Opreanu, Constantin Buiciuc,
Dorin Murariu ºi mulþi alþii. Iar elevii au þinut
cont de toate acestea în prezentãrile lor.

Nu a lipsit nici revista „Reflex”, revista pe
care a iniþiat-o ºi a pãstorit-o cu dragoste ºi
mãiestrie Octavian Doclin împreunã cu Ada D.
Cruceanu ºi în paginile cãreia sunt gãzduite
importante evenimente ale Banatului, între care
se regãseºte ºi vizita Poetului la Tirol, în cadrul
sãptãmânii „ªcoala altfel”, ca invitat al dnei. prof.

Doriana Buzneanu ºi al ªcolii Gimnaziale Tirol
(„Reflex”, Anul XVII (serie nouã), nr. 1-6 (184 –
189) ianuarie – iunie 2016).

O surprizã deosebitã
pentru aceastã întâlnire
dedicatã lecturii a fost
desenul realizat special de
Ana-Maria Ludicã, elevã
în clasa a VIII-a Tirol,
un portret în creion
reprezentându- l  pe
Octavian Doclin.

Tot în cadrul acestei
întâlnir i , managerul
Bibliotecii publice „Tata
Oancea” a prezentat
revista „Bocºa culturalã”
ºi proiectul „Gânduri cãtre Dumnezeu”, invitând
elevii la o mai strânsã colaborare; de asemenea,
organizatorii au pregãtit diplome ºi însemne specifice
temei întâlnirii.

Ziua Internaþionalã a Cititului Împreunã 2021
s-a dovedit a fi un eveniment de suflet, dedicat
cãrþii ºi lecturii, dar, mai ales, dedicat unui poet,
editor ºi important om de culturã al Banatului –
Octavian Doclin (17 februarie 1950 Doclin – 11
februarie 2020 Reºiþa). Veºnicã fie-i memoria!
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ACHIM GHERGA

Monografia corurilor din Bocºa
2.

Scurt istoric al localitãþii ºi primele atestãri documentare
 ale activitãþii corale bocºene

Vechea localitate caraº-severineanã atestatã
ca cetate încã de pe vremea ocupaþiei turceºti
(sec. XVIII), Bocºa, a fost ºi leagãnul industriei
din aceastã provincie româneascã, aici luând fiinþã
primele fabrici de topit fier din Banat, iar, ulterior,
a continuat ºi a cunoscut o importantã dezvoltare
industria mineritului. Ocupaþia principalã a
locuitorilor a fost însã, pânã la 23 august 1944,
agricultura, practicatã cu mijloace rudimentare,
pe un pãmânt în general puþin productiv din cauza
condiþiilor de aºezare geograficã în zona deluroasã
de pe Valea Bârzavei.

Anii construcþiei socialismului au însemnat
pentru Bocºa o autenticã „epocã de aur”, aici
dezvoltându-se vertiginos industria metalurgicã,
modernizându-se industria minierã ºi fãcându-ºi
apariþia ramura industriei de prelucrare a lemnului,
în acelaºi timp, agricultura cunoscând ºi ea o
puternicã înflorire.

Dela modesta fabricã de unelte agricole ºi
alte piese metalice s-a trecut la producþia de
macarale de toate tipurile, construcþii metalice de
mari dimensiuni ºi piese pentru excavatoare gigant,
uzina bocºanã fiind astãzi bine cunoscutã în câteva
þãri ale globului. Meritã a fi menþionat ºi faptul cã
Întreprinderea Minierã din localitate este una dintre
cele mai bune exploatãri miniere din þarã, tradiþia
de peste douã secole de minerit de aici nu s-a
dezminþit, ritmul muncii, realizãrile deosebite în
extragerea minereurilor situând întreprinderea
minierã din localitate printre întreprinderile fruntaºe
din þarã.

Dezvoltarea economicã ºi socialã a determinat
o puternicã creºtere a oraºului ºi din punct de
vedere edilitar-urbanistic, construindu-se aici sute
de apartamente, edificii ºcolare, instituþii de culturã
ºi sanitare.

Alãturi de activitatea zilnicã a populaþiei în
întreprinderile din Bocºa ºi în agriculturã, se fac
simþite ºi preocupãrile spirituale diverse.

Muzicalitatea bãnãþenilor ºi, în deosebi, a
celor din Valea Caraºului, a Timiºului ºi a Bârzavei
este un fapt care nu mai solicitã o fundamentare
documentarã, într-atât fiind ea de cunoscutã astãzi.
Dacã hrisoavele nu au consemnat din vechime cã

bãnãþenii sunt strãvechi purtãtori ai cântecului ºi
dansului popular, cã ei cântã din moºi strãmoºi,
aceasta are cauze multiple.

Totuºi, existã un document care atestã cã în
Banat  s-a cântat în veacul al XVII-lea. Soþia
principelui ardelean Rackozy, Susana Lörantffy, în
anul 1657, când înfiinþeazã ªcoala româneascã
pentru pregãtirea preoþilor ºi învãþãtorilor români
în Þara Oltului, a impus prin regulamentul ºcolii
„sã se înveþe cântarea româneascã aºa cum se
cânta în bisericile din Caransebeº ºi Lugoj”. Dacã
la aceastã vreme cântãreþii ºi preoþii bisericilor
tindeau spre un  specific în ornamentarea melodiilor,
asta ne face sã presupunem o largã rãspândire a
folclorului bãnãþean. Doina cântatã de fluierul
ciobanului sau scripca lãutarului, melodiile de joc,
cântecul haiducesc, cântecul de leagãn, balada,
sunt genuri ale folclorului în care descifrãm
letopiseþul viu al vieþii poporului din cele mai
îndepãrtate vremuri.

De fapt, trecutul cântecului din Vasiova
înseamnã a-l afla în trecutul cântecului bãnãþean.
Vasiovenii erau mari cântãreþi.

„Pe niºte scoarþe gãsite în turnul bisericii
din Vasiova, printre altele, s-a gãsit o listã în care
erau înºirate numele a 12 cântãreþi. Câteva potcoave
scrise alãturi spuneau cã aceºti cantori fost-au la
Biserica Albã la îngropãciune ºi au primit o
lumânare, o cârpã ºi câte cinci coroane fiecare.
Era în august 1819.” Extrasul citat din ziarul
„Dacia” nr. 38 din 19.II. 1944, prin care se atestã
existenþa unor cântãreþi din Vasiova, surprinde nu
prin tradiþionala primire de cârpã ºi lumânare, ci
tocmai prin cele cinci coroane – o sumã mare
pentru o asemenea împrejurare, ºi, mai ales, prin
aceea cã tocmai din Vasiova s-au deplasat pânã la
Biserica Albã cei 12 cântãreþi. Explicaþia nu poate
consta decât în aceea cã în aceste pãrþi erau
cântãreþi de seamã cu voci frumoase, fapt care a
fãcut pe bãnãþenii iugoslavi sã-i invite la
înmormântare. Desigur cã rãposatul a fost un om
cu stare, pentru care urmaºii nu s-au dat în lãturi
spre a aduce cântãreþi buni de la îndepãrtare aºa
de mare. Autorul mai aratã cã printr-o scrisoare
care dateazã aproximativ din 1870, un brigadier pe



BOCªA CULTURALÃ ½ 9

nume Flech se adreseazã unui oarecare Nagy din
Bocºa Românã invitându-l „sã petreacã o noapte
frumoasã cu românii din Valea Bichiºtinului
(deasupra de Vasiova) care ºtiu sã cânte foarte
frumos.”

Tot în ziarul „Dacia”, Mihai Godinova mai
scrie cã într-o dupã masã, rãtãcind prin poienile
dealurilor de deasupra Bocºei, a întâlnit pe pãcurarul
Coti, la care admira cunoºtinþele lui astronomice
ºi, îndeosebi, siguranþa cu care cânta din fluier ºi
din frunzã. Coti i-a povestit despre niºte cântãreþi
dedemult de care bãtrânii spuneau cã unii dintre
ei au fost închiºi la Timiºoara ºi Vârºeþ pentru cã
ar fi furat cai. Bãtrânii susþineau însã cã acesta
nu era decât un pretext al stãpânirii care vroia
sã-i înlãture pentru cã nu i-au fost pe plac cântecele
acestora.

Din cele arãtate s-ar emana pãrerea existenþei
unui început de cor încã înainte de 1870.
Bineînþeles, aºa cum putea fi atunci, pe una, douã
sau trei voci, fãrã a se cunoaºte note sau chiar
fãrã un dirijor cu pricepere în ale muzicii.

Prima atestare scrisã despre existenþa unui
cor organizat la Vasiova o face revista „Familia”
nr. 36 din 25 septembrie 1887, care scrica: „Cu
ocaziunea serbãrii hramului din Vasiova, lângã
Bocºa Montanã în Banat, la 8/20 septembrie dupã
miazãzi la 3 ore, s-a þinut ºi un mic concert cu
urmãtoarea programã:

- „Opinca” – recitare a poeziei de I. Tripa pe
muzicã de I. Vidu.

- „Marºul cântãreþilor” – cor bãrbãtesc de C.
Porumbescu. Dupã concert a urmat joc.”

Cine oare a dirijat corul acesta?
Tot revista „Familia” ne informeazã în anii

1886 – 1887 cã Bocºei Montane i se aduce o
ridicare calitativã a muzicii corale prin dirijorii
Iosif Kolofic, ce instruia corul Reuniunii greco-
ortodoxe, ºi Ioan Doloreanu, care a înfiinþat corul
român „Armonia” al greco-catolicilor.

Aceeaºi informaþie mai aratã: „Cu bucurie
vã anunþ cã pe lângã corul românesc lumesc, s-au
mai înfiinþat încã douã reuniuni pentru cultivarea
cântului bisericesc. Trei coruri, dar unul mai cu
zel ºi mai bun decât altul, e un semn bun ºi
dovadã puternicã despre interesul ce-l au românii
pentru artã, culturã ºi progres. Merite are în
privinþa asta instructorul ºi compozitorul, Dl.
Kolofic.”

Despre care trei coruri ar putea fi vorba?
Unul al Reuniunii de cântãri ºi muzicã din Bocºa
Montanã, al doilea corul „Armonia” al greco-
catolicilor români ºi al treilea, corul de la Vasiova,
localitate aºezatã în imediata vecinãtate a Bocºei
Montane. Considerãm cã instructor ºi al corului
de la Vasiova a fost tot Kolofic, aceasta confirmând-o
urmãtoarele:

În anul 1887 corul Reuniunii din Bocºa
Montanã a prezentat la 27 februarie un program

în care, printre alte piese corale, interpreteazã ºi
„Marºul cântãreþilor” de C. Porumbescu, cântec
care, dupã cum am vãzut mai înainte, este
interpretat ºi de corul din Vasiova la 8 septembrie
1887.

Începuturile acestor coruri au fost fãcute ca
ºi coruri bisericeºti, lucru ce îl atestã chiar
comunicarea din „Familia” citatã mai sus. Asta
era situaþia generalã a corurilor din Banat ºi
Transilvania, corurile bisericeºti fiind singurele
ansambluri româneºti neîmpiedicate în acþiunile
lor publice de cãtre autoritãþile austro-ungare.
Aproape toate aceste formaþii, în special la sate,
au promovat în acelaºi timp, pe lângã un repertoriu
obligatoriu de cult ºi muzicã laicã.

Concertele de colinde devenite tradiþionale
cãtre sfârºitul veacului al XIX-lea au inclus treptat
ºi lucrãri semireligioase cu fond patriotic ºi nu în
puþine ocazii au rãsunat în bisericã piese cu caracter
eroic revoluþionar, însufleþind poporul adunat la
slujbã.

Repetiþiile corului prilejuiau de asemenea
schimburi de pãreri sociale, iar ºedinþele de comitet
sau adunãrile generale adeseori îmbrãcau forme
politice. Aici se cultiva dragostea de limbã ºi de
neam, se menþinea treazã conºtiinþa naþionalã a
românilor, fie prin discuþii mai mult sau mai puþin
deschise, fie cu ajutorul repertoriului în care erau
incluse cântece eroice sau revoluþionare.

Pentru activitatea din anii imediat urmãtori
nu avem documente atestatoare. Se presupune
însã cã nu a rãmas o perioadã de amorþire,
întrucât învãþãtor era acum Serafim Jurca, bun
cântãreþ, care, dupã informaþiile culese, a cântat
ºi cu copiii ºi cu cei mari.

(Va urma)

Anul 2021 a prilejuit organizarea a numeroase
expoziþii de carte la Biblioteca bocºeanã
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VASILE BOGDAN

MAI DEPARTE PE FIRUL ARIADNEI
La numãrul 8 al revistei „Vasiova” am ajuns printr-o fericitã întâmplare. Gheorghe Jurma avea

sã-l gãseascã în colecþia Bibliotecii Judeþene Paul Iorgovici din Reºiþa. Se pare cã alãturi ºi de alte
comori, dar sã nu anticipãm. Într-o frumoasã zi de început de primãvarã a anului 2017, pe terasa unei
cafenele de sub bolta clãdirii Operei Române din Timiºoara, avea sã mi-l înmâneze cu acelaºi aer uºor
misterios, complice dintotdeauna.

Sumarul nr. 8 din 15 Aprilie 1929 (8 pagini, 4 coperte)

Fotografia lui Eftimie Murgu, coperta I
Cucului…, poezie de Petru E. Oance, coperta II
Eftimie Murgu, articol evocare de Tata Oance, pg. 1-2
La sfinþirea monumentului lui Eftimie Murgu în Bozovici, poezie de Tata Oance, pg. 3
Crima de pe autobuzul alb, prozã de Uica, pg. 4
O cãlãtorie cu automobilul pe marginea Dunãrei, povestire de Tata Oance, pg. 5-7
Înserare, poezie de Tata Oance, pg. 7
April, poezie de Tata Oance, pg. 8
Indignare, poezie de Uica, pg. 8
Trãia pe vremuri un Român, poezie de Petru E. Oance, coperta III
Mulþãmire, versuri de Petru E. Oance, coperta IV
Cuprinsul, coperta IV.
1929. – Tiparul Tipografiei Felix Weiss, Oraviþa – 401. 8 pagini ºi douã coperte.
Între timp la Bozovici s-au petrecut evenimente importante pe care redactorul revistei nu va

întârzia sã le semnaleze. Din pãcate în jurnalul sãu nu a consemnat nimic în luna aprilie. În general
Tata Oancea va prezenta, de-a lungul vremii, numeroase momente culturale ºi istorice în paginile
revistei sale, fiind atent atât la trecutul dar ºi la prezentul provinciei.

Portretul lui Eftimie Murgu de pe coperta I anunþã momentul festiv. Acesta va fi întãrit cu un
amplu reportaj evocator semnat Tata Oance.

 EFTIMIE MURGU

Istoria omenirii este istoria oamenilor mari a spus un celebru. ªi de fapt aºa este. Atât graiul
omenesc, cel mai preþios document, cât ºi hârtia, pergamentul, tablele de cearã, de fer, de peatrã etc.
de cine vorbesc, dacã nu de cutare ºi cutare om genial ºi om învãþat.

Cãci la felul icoanei ce ne oferã o boltã înstelatã întro noapte de Varã, despre care a spus alt
celebru zicând: o boltã înstelatã ºi o conscinþã curatã sunt cele mai grandioase lucruri din lume, ºi
adicã precum pe bolta cereascã deosebim în timpul nopþii miriade de stele mai mici ºi mai puþin
lucitoare, ºi altele ceva  mai puþine, dar mult mai strãlucitoare, precând altele sunt puþine de tot, dar
având o luminã, o strãlucire, o flacãrã asemenea diamantelor brilantelor, ºi despre carii astronomii
spun cã sunt astre cã sunt sori.

Tot la fel vedem ºi pe întinsul globului ºi pe suprafaþa modestei noastre planete, milioane ºi
milioane de oameni simpli ºi comuni, carii se nasc, trãiesc ºi mor fãrã  sã rãspândeascã o licãrire, o
scânteiuþã în jurul-e.

ªi mai vedem pe alþii, mai puþini, dar dotaþi cu o inteligenþã, cu o agerime oare care.
ªi încã mai vedem, dar foarte puþini ºi foarte rari nãscânduse ºi trãind în lume oameni despre

carii putem zice, alãturi de astronomii, cã sunt astrii, cã sunt sori.
Celebritãþi, talente, geniuri, nãscute la rãstimpuri sã facã sã conducã destinele omenirei.
Tot un astru, de o orbitoare luminã pe nouratul ºi ’ntunecatul nostru cer naþional, politic ºi

literar a fost marele ’nvãþat Almajan Murgu Eftimie. Nãscut, dupã Enciclopedie, vol. III, pag. 352 la
Caransebeº, dupã alþi istorici la Rudãria la anul 1805. ªtudiind prin diferite ºcoli ºi universitãþi, ajunge
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profesor la Iaºi ºi Bucureºti, apoi advocat la Lugoº unde ºi conduce adunarea Românilor, pe câmpul
libertãþii la 48 vorbindu-i sus ºi tare despre desrobire, despre libertate.

Plãtind scump însã îndrãsneala aceia ce a luato pentru desrobirea opincei româneºti cãci este
denunþat, arestat, în urma trãdãrei a unor români.

Ca ce va fi spus ºi simþit inima revoluþionarului, profesorului, advocatului ºi Rudãreanului ºi
marelui Almãjan la auzul vorbirei martorilor în limba sa românã ºi jurând chear în contrã-i, oh! aceia
nu se poate spune, nu se poate descria.

Cum! ce? chear din aceia pentru carii el pornise lupta de desrobire, de libertate, sã-l denunþe,
sã-l trãdeze, sã jure în contrã-i aruncândul pe niºte ani în temniþe.

Oh! de ce sã gãsesc întotdeauna vânzãtoare Iude pentru stãpânii, aleºii ºi mânuitorii neamului
º’ai omenirei. - - -

Dar sã tragem vãlul uitãrei preste durerosul trecut.
În Bozovici!, cuibul falnicilor ºi vitejlor grãniceri români, ce ca un zid, ca o stâncã de granit au

oprit barbarile puhoie orientale, ce voiau sã cuprindã sã distrugã mãnoasele plaiuri româneºti, în faþa
focarului, gimnasului, cei poartã numele, privind înspre soare, sã rãdicã bustul marelui învãþat
Almãjan: Eftimie Murgu. Ah! sunt momente din viaþa omenirei, în cari vãzându-se sfârºitul bun, finea
bunã, a unui lucru, a unei opere se uitã, se iartã toate relele, toate durerile, toate lacrãmile, intrigele,
trãdãrile chear.

Eu carele îndrãznesc sã spun ca am cetit puþinel, de tot puþin, istoria Neamului meu, nu sunt
în stare sã spun clar cã ce am simþit oprindumã la neºte paºi cu nespusã evlavie ºi pietate de bustul
marelui Almãjan.

Înfiorat ºi sguduit de ceia ce vedeam naintem-i am iertat pe toþi duºmanii, ce în decurs de
veacuri atâtea rele au fãcut neamului meu.

Lacrãmi curgeau din ochii mei, ºi pioase rugi se nãlþau din inima mea spre cer, pentru toþi ºi
pentru toate. Stam pe un loc sfânt ºi divin, sfinþit de presenta bustului marelui luptãtor…

ªi cã mâne va fi desvelirea, predarea acestui bust oraºului Bozovici, Almãjului, Bãnatului,
întregului Neam. Mii ºi mii de Români se vor întâlni aci, zeci de coruri vor cânta, zeci de orcheste
(sic!) vor face sã se înfioare jurul cu notele lor.

Se vor þinea vorbiri, discursuri, poiesii. Va fi o însufleþire cum încã nu au mai vãzut locurile
ãstea.

Dar!!! sã mã ascultaþi neºte clipe ºi pe mine pe cel mai mic ºi neînsemnat muritor dupã glob.
Toþi acei carii vã veþi astrânge, aduna aici, îndeosebi conducãtorii, preoþii, profesorii, dascãlii neamului,
sã juraþi în inimele voastre naintea ãstui bust, naintea ãstui chip ce ca mâne va [fi] viu, cãci sufletul
lui E. Murgu se va pogori ºi întra în el, ºi voi toþi veþi sta ca toþi naintea rencarnatului Rudãrian, sã
juraþi repet, cã veþi lupta zi ºi noapte umer la umer pentru binele ºi fericirea ºi naintarea neamului.
Urã, ceartã, desbinare, partid sã disparã din inimile voastre când va fi vorba de slãvirea opincei, de
rãdicarea ºubei ºi sumanului românesc.

Sã se ajute vãduvele ºi orfanii ºi doritorii de carte de luminã, sã se ajute, Naþia pe toate cãile,
din partea celor mari. Bozoviciului sãi dea cât mai curând garã ºi linie feratã, cãci fabuloase bogãþii zac
îngropate în imprejurimile astea. Cãci având linie ferate, bustul marelui E. Murgu va deveni o sfântã
ºi româneascã Mecã. ªi fãcând toate aceste pe cari vã rog ve-þi face ca serbarea de azi sã fie cea mai
frumoasã serbare româneascã dupã Unire ºi ’Ncoronare. Iar spiritul Rudarianului vã va ocroti
binecuvânta, ºi conduce la fericire ºi noroc. ªi ca încheiere, conducãtorilor ai acestei serbãri mãreþe,
primiþi din partem-i admiraþia ºi respectul ce Vã pãstrez.

                                                                          Tata Oance
Bozovici, 25 April 1929

(Vasiova, anul I, nr. 8, Oraviþa, 15 aprilie 1929, pg. 1-2)

În pagina 3 eroului de la 1848 îi sunt dedicate ºi versuri semnate tot de Tata Oance.
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La sfinþirea monumentului lui
Eftimie Murgu în Bozovici.

…Iancu ’n Ardeal, Tu în Bãnat
P’acele vremi te-ai rãdicat
Sã ne dai desrobire
O Tu! ’nvãþate Rudãrean
ªi demn urmaº d-alui Traian
Cel mare, preste fire.

Din naltul Cer imaculat
Mai vin’odatã în Bãnat
Sã-l vezi ca mândru este
Acum când steagul treicolor
Înfipt pe veci veciilor
Pe naltele lui creste

Vestesce, spune, lumii ’ntregi
Cã noi, cã noi copii pribegi
ª’ai nimenui pe lume
Mult ne-am sdrobit, ne-am sbuciumat
C’al mãrei val, groaznic, turbat
Spre þãrmuri, fãcând spume.

Sã trecem slogul înspre fraþi
D’ar ne’nchideau munþii Carpaþi
Mult dorita cãrare
Ci nu ne-am dat, fiindcã ºtiam
Cã suntem dintr’un ales neam
Cã suntem viþã mare.

ªi dupã veacuri de sbucium
Rãzbitam duºmãnosul drum
ªi groaznic peste seamã
ªi azi! ai Romei strãnepoþi
Pentru vecie sunt cu toþi
Uniþi cu Þeara Mamã.

ªi sã mai vezi aci ’n Bãnat
Ce chip mãreþ Þ’au rãdicat
Pentru ’nceputa luptã
Ce oare când o-ai fost pornit
ªi d’al cãrei dor ai murit
Lãsând’o întreruptã.

Cã vruºi o mare Rudãrean
Cu Ion Blidar, Covaci, Breban
Sã faci românã þearã
Dar Þ’a ntrerupt pornitul plan
Ce l’ai condus cu mar’elan
Cã dânºii te trãdarã.

ª’au mai trecut ani la mijloc
Ca noi, popor fãr’ de noroc
Sã mai plângem ferbinte
Dar neuitând ce ne-ai fost spus
ªi cu credinþã’n Cel de sus.
Luptam mereu nainte.

ªi azi! turnatu-Þi chip divin
Priveºte-atâta de senin
Dupã peatra lucie
Pare c’ar vrea sã spun’aºa
O doamne, aibi sub grija ta
Frumoasa Românie.
- - - - - - - - - - -
Din naltul cer îmaculat
Cobori astãzi aci ’n Bãnat
La mãreaþa serbare
Care se þine ’n cinstea Ta
Fiind c-ai pornit sã faci cândva:
O Românie Mare.

Oraviþa, 27 April 1929

           Tata Oance

(Vasiova, anul I, nr. 8, Oraviþa,
15 aprilie 1929, pg. 3)

(fragment din volumul IV al
cãrþii „Eu, Don Quijote al Banatului.
Fantastica viaþã a lui Tata Oancea”,
volum aflat sub tipar).
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Jakob Neubauer
- 20 de ani de nemurire

dr. ist. DANA A. BÃLÃNESCU
Reºiþa

Ca un istoric care (încã mai) sunt, voi începe
sã scriu cã l-am cunoscut pe dl. Neubauer din
1974, când m-am angajat la muzeu. La început
aveam faþã de el o oarecare teamã ºi sfialã. Jakob
Neubauer era deja o legendã vie printre colegi, o
fire asprã ºi severã, rareori glumeaþã cu acei
colegi mai vechi. Cu timpul, m-am apropiat ºi eu
de el. Îmi amintesc cã încãperea supraveghetoarelor
(fosta primãrie - demolatã acum) era alãturi de
atelierul de tâmplãrie al lui. Când nu aveam
vizitatori la expoziþie, învãþam de zor, fiºam, dorind,
din tot sufletul, sã ajung o bunã muzeografã. De
dincolo auzeam rindeaua domnului Neubauer,
acompaniatã de fluieratul sãu, fiindcã domnul
Neubauer era ºi meloman. Apoi, când frecam de
zor spãlând tone de ...cioburi arheologice, sporovãiam
cu domnul Neubauer. El îmi povestea despre
perioada rãzboiului, nu despre front, cât mai ales,
despre anii de prizonierat la sovietici, apreciind
firea deosebitã a unei doctoriþe, care s-a purtat
omeneºte cu prizonierii. Rar de tot se lãuda, dar
ºtiam de la Ilie Uzum, directorul de atunci al
muzeului reºiþean, cã a fost campion european la
gimnasticã. De altminteri, pãstrând aptitudinile
sale de gimnast, dl. Neubauer îºi începea ziua de
lucru, fãcând exerciþii, îndemnându-ne ºi pe noi.
Am încercat sã-l imit, folosindu-mã de marginile
biroului, dorind sã ajung suplã ºi agilã ca el. Apoi,
când muzeul s-a mutat a treia oarã la ªcoala nr.
5, îl urmãream iarãºi în atelierul lui. În pauza de
masã, gusta tacticos din cele puse de doamna
Maria Neubauer, citind ori fãcând exerciþii de
francezã, de fizicã. De la el am rãmas cu acest
obicei, poate, nu tocmai sãnãtos, sã citesc sau sã
scriu. De fapt, dl. Neubauer, mare amator de
miºcare, mergea cu bicicleta, la barajul Secu, sã
înoate. A fost, de asemenea, antrenor de patinaj,
iubit de copii, nepoatele mele Anamaria ºi Flora
Obãdãu fiind unele din micuþele patinatoare, care
îl apreciau foarte mult.

Peste ani, dupã pensionare, am mai pãstrat
legãtura cu el ºi familia sa. Astfel, la sugestia
mea, care cunoºteam tradiþiile sportive, copilãrind
cu generaþii de sportivi reºiþeni (Nagler, ªiclovan,
Þundrea, Bologa), redactoarea de atunci de la
studioul Terra Sat, Adriana Telescu, a realizat un
film cu aceºti sportivi, domnul Neubauer fiind
greu convins sã vorbeascã despre el, povestind,
mai degrabã, despre spiritul de echipã, despre
interesante metode de antrenamente. Pe de altã

parte, de câte ori organizam o expoziþie, lansãri
de carte (mai ales concepute de mine), îl invitam
ºi venea cu bucurie.

Domnul Neubauer picta încã de când lucra
la muzeu, se apuca tacticos, îºi pregãtea pânzele,
dupã orele de muncã. Mie mi-a fãcut primul ºi
singurul portret, deocamdatã, cu o cãciuliþã roºie,
spunând cã sunt „Scufiþa Roºie“. Pãstrez acest
tablou ca pe un dar de preþ, precum ºi celãlalt
tablou, despre care voi povesti în încheiere. Dar
dl. Neubauer a ºi sculptat, având numeroase
expoziþii personale ori colective în þarã ºi strãinãtate.
Exponatele sale rãmân acum inestimabile,
amintindu-ne mereu de el. Nu sunt critic de artã,
dar eram bucuroasã (ºi mândrã) sã prezint expoziþiile.
La vernisajul ultimei sale expoziþie („Decada Culturii
Germane în Banatul Montan“, octombrie 2000, la
Biblioteca Germanã „Alexander Tietz“ Reºiþa), am
rostit în final: „In der Ruhe steht die Kraft“,
întrucât astfel a trãit Jakob Neubauer, aºa a
muncit, a creat, ºi la fel de liniºtit a plecat în
lumea de dincolo.

Revenind la tabloul primit de la Jakob
Neubauer la pensionarea sa, aceasta reprezintã
furnalele reºiþene. L-am expus la expoziþia
„Monumentele tehnice ale Reºiþei, trecut ºi viitor“,
28 iunie 1999, Direcþia de Culturã Caraº-Severin,
la care dl. Neubauer a participat ºi dupã ani abia
am adus acest tablou acasã. L-am sprijinit pe
biroul meu, cu gândul sã-i caut un loc potrivit pe
perete. Într-o searã, dorind sã caut ceva pe birou,
l-am mutat ºi abia atunci am zãrit cu mirare cã
spatele pânzei era pictat. Fireºte, ºtiam cã el
refolosea totdeauna pânzele, dar de data aceasta,
era un tablou în adevãratul sens al cuvântului, nu
un rebut, nu o schiþã. Reprezenta intrarea în
minele, poate de la Colþan, ºi câteva utilaje, dar
dincolo de acestea din urmã se întrezãreau dealuri,
zarea ºi cerul. Mi-am dat seama cã dl. Neubauer
a vrut sã-mi facã cadouri, sã mã plimbe prin
peisaje (el iubind drumeþia, ca ºi tatãl meu, ca ºi
mine de altfel), ori chiar sã-mi aminteascã de
extragerea ºi prelucrarea, adicã tradiþiile Reºiþei.

„A scrie despre oameni”, declara demult prof.
Victor V. Grecu, „este un privilegiu ºi o cutezanþã…,
o rugãciune în tãcere într-un templu imens… la
porþile veºniciei“. Acum, despre artistul ºi sportivul
reºiþean Jakob Neubauer, cel care a plecat spre
veºnicie, în aceeaºi zi de 9 februarie, ciudat de
însoritã, la fel de grãbit, ca mama mea, în urmã
cu douãzeci de ani.

Asemenea oameni a avut REªIÞA ºi
BANATUL MONTAN! Mã consolez mereu, însã,
cã Dumnezeu îi cheamã la el pe oamenii buni,
aºezându-le alãturi ºi prefãcându-le sufletele în
stele. ªi pentru ei, înãlþãm rugãciuni la porþile
veºniciei ºi  ne exprimãm toatã gratitudinea noastrã!
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Martin Olaru – 70
Se spune cã, atunci când este vorba despre

oameni de seamã, ne place sã ºtim cât mai multe
despre activitatea lor, pentru a le înþelege mai
bine personalitatea, mãreþia, precum ºi moºtenirea
pe care aceºtia o lasã în urmã.

Unul dintre aceºti oameni de seamã ai
Banatului este, fãrã îndoialã, prof. univ. dr. Martin
Olaru.

Nãscut în 14 ianuarie 1951 la Forotic (comunã
în judeþul Caraº-Severin, Banat, formatã din satele
Brezon, Comorâºte, Forotic ºi Surducu Mare),
Martin Olaru este absolvent al Facultãþii de Biologie-
Geografie a Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj-
Napoca (1971 – 1975), iar din 1985 este doctor în
geografie, urmând cursurile doctorale la Facultatea
de Geografie a Universitãþii Bucureºti, cu teza
„Munþii Banatului. Studiu de geografia turismului”,
conducãtor ºtiinþific prof. univ. dr. emerit m.c. al
Academiei Române, Nicolae Al. Rãdulescu.

În perioada 1977 – 1994 dl. Martin Olaru
frecventeazã cursuri de specializare ºi perfecþionare
în domeniul muzeografiei, organizate de Ministerul
Culturii. De altfel, din 1975 pânã în 1994, îl gãsim
la Muzeul Banatului Montan din Reºiþa ca muzeograf
principal, ºeful Secþiei Oficiului Judeþean pentru
Patrimoniu Cultural Naþional Reºiþa, Caraº-Severin.
În aceastã perioadã desfãºoarã o laborioasã activitate
de cercetare ºtiinþificã, fiind ºi fondatorul ºi
coordonatorul publicaþiei „Studii ºi cercetãri de
Geologie, Geografie ºi Biologie” (1978).

În perioada 1994 – 2015 urmeazã paºii
universitari funcþionând ca lector, apoi conferenþiar,
profesor ºi, din 2007 pânã în prezent, conducãtor
de doctorate la Universitatea din Oradea,
Departamentul de Geografie, Învãþãmânt universitar,
educaþie ºi cercetare.

Prof. univ. dr. Martin Olaru semneazã ca
autor, coautor ºi coordonator de cãrþi ºi de lucrãri;
elaboreazã aprox. 65 de articole ºtiinþifice ºi lucrãri
publicate; este expert în strategii de dezvoltare
localã ºi regionalã, planificarea teritoriului,
amenajare ºi dezvoltare turisticã, turism rural ºi
agroturism, ecoturism.

Între volumele care poartã semnãtura dlui.
Martin Olaru amintim: „Bibliografia Banatului.
ªtiinþe naturale”, Reºiþa, 1978; „Turism în Munþii
Banatului. Resursele turistice naturale ºi antropice”,
Timiºoara: Hestia, 1996; „Munþii Banatului.
Dezvoltarea ºi amenajarea turisticã”. Timiºoara:
Hestia, 2000.

Pe harnicul cercetãtor Martin Olaru îl gãsim
ºi ca membru în colective de redacþie a unor
importante reviste ºtiinþifice precum: „Geographica
Timisiensis” a Universitãþii de Vest din Timiºoara,
„Analele” Universitãþii de Vest, seria Geografie,
„Analele” Universitãþii din Oradea, seria Geografie,
„Terra” S.G.R. Bucureºti, „JETA” – Universitatea
Bucureºti, „Review of Historical Geography and
Toponomastics” Universitatea de Vest Timiºoara,
„Human Geographies” Universitatea Bucureºti etc.
De asemenea, îl gãsim membru în diverse comisii
de evaluare ºi acreditare a contractelor de cercetare
ºtiinþificã, de elaborare Laudatio pentru conferire
de titluri, în comisii de examinare, de eticã ºi de
teze de doctorat. Nu în ultimul rând, membru în
comisii municipale, judeþene ºi regionale, precum
ºi a comisiei Naþionale a Monumentelor Bucureºti.

Relevantã este activitatea în proiecte ºi
granturi de cercetare în etape: 2004-2006 „Evaluarea
potenþialului de dezvoltare ºi planificare a turismului
din Regiunea de dezvoltare V Vest în context
transfrontalier”; 2006-2008 „Evaluarea potenþialului
geodemografic ºi a resurselor de muncã din regiunea
de dezvoltare economicã V Vest în vederea optimizãrii
strategiilor de dezvoltare durabilã a comunitãþilor
locale”; 2007-2010 Elaborarea de sisteme integrate
de valorificare turisticã a satului românesc
tradiþional cu scopul menþinerii specificitãþii
regionale [Elaboration of Integrated Systems of
Touristic Valorification of Traditional Romanian
Village, In Order To Maintain The Regional
Specificity (SISAT)]”, 2009-2011 „Evaluarea
disparitãþilor teritoriale din Regiunea de dezvoltare
Vest cu scopul stabilirii modelului teritorial ºi a
strategiilor de creºtere a coeziunii ºi competitivitãþii

Prof. Gheorghe Iosifoni ºi Martin Olaru
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teritoriale” [Evaluation of territorial disparities
in the West Development Region in Order to
Establish Strategies for Growing the Regional
Compet i t iv i ty and the Cohes ion
(VESTPROSPECT)]; 2008-2011 Membru în
grantul „Crearea bazei de date ºi a hãrþilor
tematice ale domeniului schiabil din Carpaþii
Meridionali, folosind tehnica SIG. Analizã,
evaluare ºi prognozã în perspectiva schimbãrii
climatice globale”.

Iatã, o activitate complexã, importantã
prin responsabilitate ºi efort susþinut, o
activitate cãreia dl. Martin Olaru i-a fãcut ºi
îi face faþã cu cinste.

ªi, ca un bãnãþean neaoº, ca un veritabil
fiu al Foroticului, Martin Olaru se strãduie
sã scoatã la ivealã ºi sã aºeze la loc de cinste
oameni ºi fapte, obiceiuri, tradiþii ale locului
sãu de baºtinã. Este foarte implicat în viaþa
satului, iar contribuþiile sale la ridicarea
prestigiului comunei Forotic sunt remarcabile
ºi deosebit de necesare.

La ceas aniversar, se cuvine sã-i
transmitem inimosului cercetãtor Martin Olaru,
dascãl ºi fiu al Banatului, calde urãri de
sãnãtate ºi putere de muncã! La mulþi ani!

REMUS MARCEL HUMÃ

Îngemãnare

În pãdurea fermecatã, unde liniºtea domneºte,
Strecurat prin frunze vântul, ca hoinarul rãtãceºte.
La  cea blândã adiere, bolta verde lin tresare,
Ispitor la ochi se zbate, ca un sân de fatã mare.
Suliþi de argint rãzbat prin frunziºul pomilor
ªi rãsfrânge apa clarã a vrãjitului izvor,
Blând sãrutã apoi pãmântul, aburind ca pâinea caldã
Într-o ceaþã strãvezie, totul împrejur se scãldã.
ªi-n aceastã feerie ca din versuri de baladã,
Gându-mi zboarã iar spre tine, ochii mei cer sã te vadã,
Ca pendula ce se zbate între viaþã ºi nefiinþã,
Zãvorâtã o port în mine, zbuciumata mea dorinþã.
Vino, dar, mi te aratã! Nu fii scumpã la vedere,
Chip blajin, cu graiul dulce ca un fagure de miere,
A ta frunte gânditoare, pe-al meu umãr tu s-o pui,
Sã mã pierd uitând de lume, în frumoºii ochi cãprui.
Zvelta trestie se-apleacã, rãspunzând la-a mea privire,
Darã clipa-i mult prea scurtã, efemerã fericire !
Al tãu chip, a ta fãpturã, pentru care am tânjit,
A rãmas „fata morgana”, visul meu neîmplinit.

Iubiþi femeia

Iubiþi femeia ce vã preþuieºte
La modul sincer, necondiþionat,
Când sensul vieþii ea þi-l dãruieºte,
Prin rodul ei, vei deveni bãrbat.
Iubiþi femeia ce-ºi apãrã cãminul
Cu preþul vieþii, mult prea încercat.
Ca o tigroaicã luptã cu destinul,
Tu dovedeºte cã poþi fi bãrbat.
Ea îþi va fi putere ºi luminã,
Tu... credincios la bine ºi la greu,
Sãrutã-i fruntea, mâna ºi-te-nchinã
Ca unui înger trimis de Dumnezeu...

IULIAN BARBU

CE  MIRACOL!!!

Teiul  devine  roºu
Pe  obrajii  basmului.
În  urechi îmi  rãsunã
Timpul  acoperit
De  adierea  învierii.

Pãtrund  în  vis
Desprins din lemnul crucii,
Mâinile îmi devin þãrânã,
Ochii îmi pleacã negativ,
Sufletul se îmbracã
În pânza din tabloul Fecioarei
Înþelegând cã în oul de Paºte
E o lume
În care copiii se joacã cu  lei,
Cã din pâine mama,
Transformã rãul în cuvintele
Rostite lângã sobã
Despre un copil
Pãrãsit pe banca
Unde nebunia devine metaforã
ªi bucuria ecoul nopþii
În care trandafirul
Rãsare dintr-un fagure
Învelit în puritate.
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Oameni de ieri ºi de azi: dr. Paraschiv Popescu
În luna noiembrie a anului 2019 a fost sãrbãtorit Centenarul ªcolii Medicale Clujene cu limba

de predare românã, în Aula Facultãþii, unde dl. prof. dr. Alexandru Irimie îºi încheia activitatea sa ca
rector, funcþie ocupatã în ultimii opt ani, în faþa cadrelor didactice ºi a studenþilor. Dânsul mãrturisea,
între altele: „UMF Cluj-Napoca împlineºte în aceste zile 100 de ani de existenþã ca ºcoalã de medicinã
româneascã. E un eveniment nu doar universal, de o importanþã majorã pentru Cluj, oraºul în care aceastã
ºcoalã, clãditã de Profesorul Haþieganu, s-a nãscut, a crescut ºi a devenit cea mai importantã ºcoalã de
medicinã din România. Universitatea noastrã nu este mare, dar ºi-a clãdit un renume atât la nivel de educaþie
ºi predare, cât ºi ºtiinþific, cu o vizibilitate internaþionalã în continuã creºtere.”1

Cu prilejul aniversãrii Centenarului UMF Cluj-Napoca, Muzeul de istorie al Universitãþii „Babeº
Bolyai” a pregãtit o serie de prezentãri a unor obiecte sau documente, care sã scoatã în evidenþã ºi
sã recompunã fragmente din viaþa de student aºa cum a fost ea odinioarã.

Una dintre aceste prezentãri îl are în prim plan pe doctorul bocºean Paraschiv Popescu, nãscut
în 23 august 1921 în comuna Crucea de Jos, judeþul Putna ºi decedat în 30 ianuarie 2018 la Bocºa
Românã, fiind înmormântat în cimitirul ortodox de pe str. 8 martie.

Prezentarea este realizatã de muzeograf Oana Habor (imagine Tibi Iordan ºi montaj Elena
Stanciu) ºi a ajuns la Biblioteca Orãºeneascã „Tata Oancea” din Bocºa prin grija dnei. prof. Dana
Bocºan, soþia regretatului istoric Nicolae Bocºan. De altfel, familia prof. dr. Nicolae Bocºan, fost
profesor ºi rector al Universitãþii clujene, a donat Muzeului de istorie al Universitãþii „Babeº Bolyai”
documente provenite din casa dr. Paraschiv Popescu.

În rândurile ce urmeazã, voi reda prezentarea Oanei Habor, care se axeazã pe trei documente:
un carnet de student, un carnet de stagiu de spital ºi o tezã de doctorat, toate trei aparþinând
medicului radiolog Paraschiv Popescu din Bocºa, care, între anii 1941 – 1948, a fost student al
Facultãþii de Medicinã din Cluj-Napoca. În acea perioadã Facultatea de Medicinã fãcea parte din Alma
Mater Napocensis.

„Primele file ale carnetului de student, pe atunci carnet universitar de cursuri ºi lucrãri, conþin date
despre identitatea studentului. Fotografia, anul ºi locul naºterii (nu era ardelean, venea la Cluj din zona
Vrancei, pe atunci judeþul Putna), religia, etnia, starea civilã ºi unde anume avea domiciliul pe parcursul
anilor de studiu. De asemenea, sigiliul universitãþii ºi semnãtura decanului de atunci, Victor Papilian.

Apoi, carnetul reprezintã o frescã a cursurilor ºi lucrãrilor frecventate de cãtre studenþii Facultãþii de
Medicinã. Aceºtia au avut ºansa de a deprinde arta lui Hipocrate de la profesori care au alcãtuit generaþia de
aur a medicinei româneºti. Filele carnetului pãstreazã semnãturile profesorilor creatori de ºcoalã. Câteva
exemple: primul decan al Facultãþii de Medicinã ºi în douã rânduri rector, Iuliu Haþieganu, anatomistul
Victor Papilian, oftalmologul Dumitru Mihail, urologul Emil Þeposu, fondatorul ºcolii de igienã Iuliu Moldovan.

Interesant este faptul cã la unele cursuri erau trecute anumite observaþii. De pildã, profesorul Titu
Vasiliu consemna faptul cã studentul sãu a fost „foarte diligent”, adicã sârguincios.

Carnetul de student conþine ºi multe timbre. Studenþii erau nevoiþi sã-ºi plãteascã diferite taxe, de la
taxele de înscriere, pânã la cele necesare participãrii la cursurile de laborator. Pe unele dintre timbre apare
portetul regelui Mihai, pe altele sediul Universitãþii din Cluj.

De asemenea, existã rubrici referitoare la burse ºi ajutoare, premii, pedepse, serviciul premilitar ºi
militar. Studentul Paraschiv Popescu a îndeplinit serviciul militar în cadrul Subinspectoratului Putna.

Începând cu anul II de studiu, tinerii mediciniºti erau obligaþi sã parcurgã stagiul de spital. Exista un
carnet special în acest sens.

În primul an studentul învãþa noþiuni esenþiale de îngrijirea bolnavului, stagiile din urmãtorii ani
având ca scop introducerea studentului efectiv în practica unei discipline. Din acest punct de vedere, ultimul
an, al ºaselea, era ºi cel mai aglomerat. Examenele de sfârºit de an erau denumite examene de doctorat,
teoretice ºi practice. Sesiunea începea în luna iunie, luna octombrie fiind dedicatã „corigenþelor” (restanþelor,
am spune noi astãzi).

Nota de trecere era consideratã a fi nota 6, echivalentã cu suficient; 7, pentru biniºor, 8, pentru bine, 9,
pentru foarte bine ºi 10, cu laudã.

La sfârºitul celor ºase ani de studiu, în cazul în care examenele erau trecute cu succes, tânãrul medicinist
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obþinea certificatul de absolvire. Urmãtorul pas era susþinerea tezei de doctorat, teza de doctorat fiind atunci
un fel de licenþã a zilelor noastre. Subiectul ales de Paraschiv Popescu a fost „tifosul exantematic”, un subiect
de interes, tifosul, boalã gravã, provocând nenumãrate probleme de-a lungul timpului. Juriul era format din
preºedinte ºi patru profesori numiþi de cãtre decan. În cazul de faþã, comisia a fost formatã din: prof. Ioan
Gavrilã, de la clinica de boli infecþioase, în calitate de preºedinte, prof. Iuliu Haþieganu, Constantin Velluda,
Traian Popovici ºi Rubin Popa. Nota obþinutã a fost „foarte bine”.

Promovarea la rangul de doctor se realiza în cadrul unei festivitãþi solemne, publice, în Aula Magna,
prezidatã de cãtre rectorul universitãþii. Cu aceastã ocazie, tinerii depuneau jurãmântul.

Titlul de doctor în medicinã ºi chirurgie nu conferea ºi dreptul de practicã. Acesta era dobândit în urma
stagiului de practicã, pe care majoritatea absolvenþilor îl efectuau pe teren în calitate de medici de circumscripþie
ruralã.

La finalul acestor etape, Paraschiv Popescu a devenit medic radiolog în cadrul spitalului orãºenesc din
Bocºa, unde a rãmas pânã la pensionare.

În calitate de student a trãit adevãrate pagini de istorie a universitãþii. Primii ani de studenþie nu i-a
petrecut la Cluj, ci la Sibiu, deoarece, odatã cu declanºarea celui de-al II-lea Rãzboi Mondial, dezvoltarea
armonioasã a universitãþii din anii interbelici a fost estompatã. În urma dictatului de la Viena, partea de
nord-vest a Transilvaniei a fost cedatã Ungariei cu toate elitele de dascãli ºi cercetãtori, universitatea lua
drumul pribegiei, facultatea de medicinã gãsind loc de refugiu la Sibiu. La sfârºitul conflagraþiei, universitarii
au revenit la Cluj, însã în alt climat politic. Au urmat anii instaurãrii regimului comunist, perioadã complexã
ºi, deopotrivã, frãmântatã. Dupã proclamarea Republicii Populare Române numele universitãþii a fost schimbat.
Dacã pe carnetul de student apare numele oficial „Regele Ferdinand I”, pe teza de doctorat din 1948 figureazã
noul nume: Universitatea „Victor Babeº” Cluj.

Un alt moment important a fost introducerea legii învãþãmântului din 1948. Conform acestei legi,
învãþãmântul superior a fost împãrþit în douã categorii: universitãþi ºi politehnici, respectiv, institute de
învãþãmânt superior. Facultatea de medicinã a fost desprinsã din Universitate ºi transformatã în Institutul
de Medicinã ºi Farmacie.

În 1991 Institutul a devenit Universitate care, de atunci ºi pânã în zilele noastre, poartã numele prof.
Iuliu Haþieganu. În prezent, Universitatea de Medicinã ºi Farmacie „Iuliu Haþieganu” este una dintre cele
mai valoroase instituþii de învãþãmânt superior din þara noastrã, aceasta continuând tradiþia Almei Mater
Napocensis în sânul cãreia s-a dezvoltat, comunitate academicã ce face parte din familia prestigioaselor
Universitãþi Orglas din lume.”

Mulþumind pentru prezentare distinºilor colegi clujeni, dar ºi pentru dãruirea acestui material
dnei. Dana Bocºan, voi încheia exprimându-mi bucuria de a reaºeza la loc de seamã pe harta culturalã
a oraºului Bocºa încã o personalitate care face cinste urbei noastre, fãcând ºi precizarea cã dr.
Paraschiv Popescu a fost cãsãtorit cu sora istoricului Octavian Rãuþ (1922 – 1994), cercetãtor complex,
primul director al Muzeului din Reºiþa, de asemenea, personalitate a oraºului Bocºa ºi nu numai.

Note
1 ªtefania Kory Calomfirescu. „Centenarul ªcolii Medicale Clujene, cu limba de predare românã,

cu puin timp înainte de pandemia de Coronavirus” În: „Ecoul singurãtãþii. Momente din vremea
pandemiei”. Antologie coordonatã de Nadia Fãrcaº.- Cluj-Napoca: Ecou Transilvan, 2020, p. 194 – 209.



18 ½ BOCªA CULTURALÃ

Dascãli de frunte

Motto: „Copiii nu-ºi vor aminti ceea ce încerci
sã îi înveþi. Ei îºi vor aminti ceea ce eºti.”

Jim Henson

Pornind de la acest citat, nu putem sã nu
ne amintim cu mare drag, dar ºi cu un deosebit
respect de cea care a fost un mare dascãl al ºcolii
bocºene ºi nu numai, doamna Comloºan Maria.

Portret  de învãþãtor – Comloºan Maria

Nãscutã la 24.01.1949, în
oraºul Bocºa, judeþul Caraº-
Severin, doamna Jeba Maria a
absolvit 7 clase la ºcoala din
oraºul natal. A urmat apoi
cursurile Liceului din Bocºa, pe
care l-a absolvit în anul 1967.

În anul ºcolar 1967-1968 a
fost profesor suplinitor la Lupac.

În perioada 1968-1970 a
urmat Institutul Pedagogic de
învãþãtori din Cluj.

În anul ºcolar 1970-1971 a
funcþionat ca învãþãtor la ªcoala
Generalã Doclin.

În primãvara anului
1971(19 aprilie) s-a cãsãtorit,
schimbându-ºi astfel numele din
Jeba în Comloºan.

În anul ºcolar 1971-1972 a fost detaºatã la
ªcoala Generalã Nr. 2 Bocºa, revenind apoi la
ªcoala Generalã Doclin pentru o perioadã de 3
ani. Aici, ºi-a lãsat amprenta de dascãl, formând
caractere ºi educând elevi care mai târziu i-au
oferit motive de satisfacþie profesionalã, având în
vedere meseriile pe care aceºtia le-au urmat.

În anul 1975, în urma unui concurs, s-a
transferat la ªcoala Generalã Nr. 1 Bocºa, unde
s-a bucurat atât de aprecierea elevilor, cât ºi de
cea a colegilor. A slujit cu devotament ºi iubire
aceastã ºcoalã pânã în anul 1996, când o boalã
nemiloasã a obligat-o sã renunþe la pasiunea de
dascãl ºi sã intre în pensie de invaliditate de
gradul I. Au urmat apoi ani îndelungaþi de suferinþã,
ani în care a învãþat din nou sã articuleze sunete,
apoi sã vorbeascã ºi sã se miºte, sfidând astfel
boala nemiloasã cu demnitate.

Din pãcate, ca orice om, dupã 24 de ani de
suferinþã, durere ºi greutãþi, a obosit sã mai

lupte, astfel cã a pierdut lupta cu viaþa ºi a trecut
la cele veºnice în data de 1 februarie 2020. Vestea
cã doamna Comloºan s-a stins din viaþã, s-a rãspândit
repede, iar cei care au cunoscut-o ºi au iubit-o
i-au fost alãturi pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Un exemplu demn de urmat, un om bun,
iubitor ºi sincer, un dascãl exemplar ºi iubit de
toatã lumea, un suflet curat care s-a dedicat de-a
lungul întregii vieþi profesiei ºi comunitãþii, aºa
am perceput-o noi pe doamna Comloºan. Din pãcate,
astãzi, astfel de dascãli aproape cã nu mai existã.

În zilele noastre, tot mai des,
dascãlul este dascãl ºi atât. Se
limiteazã la a merge la ºcoalã,
a-ºi face datoria ºi apoi a pleca
acasã, având alte preocupãri decât
acelea de a fi un exemplu bun
pentru elevii sãi.

„Când învãþãtorul reuneºte
în inima sa dragostea de
profesiune ºi dragostea de elevi,
putem spune cã este un învãþãtor
desãvârºit.” Lev Tolstoi

Putem spune cã doamna
Comloºan ne-a marcat existenþa,
iar sfaturile dumneaei ne-au
cãlãuzit paºii spre meseria de
dascãl. De asemenea, pentru elevi
a reprezentat omul care i-a

sprijinit tot timpul ºi i-a ajutat sã înþeleagã tainele
cãrþii ºi ale vieþii.

ªelariu Elena-Lorena, ªcoala Gimnazialã
Nr. 1 Bocºa, prof. înv. primar

ªelariu Alina, ªcoala Gimnazialã Nr. 1
Bocºa, prof. înv. primar

Un om bun ºi un dascãl desãvârºit
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De ce plecase Paul spre R.? Rãmâne
întrebarea fundamentalã. Se întreba ºi el acum, în
sfârºit. Când oraºul cel mare din vest, oraºul lui,
dispãruse în marea de porumb, îl cuprinsese o
bucurie sãlbaticã. Parcã ceva greu, fundamental
se rupsese în el descãtuºându-l. I se pãrea cã
pluteºte liber, puternic ºi stãpân pe toate legile
pãmântului, demiurg cuibãrit pe o banchetã de
vagon jerpelit respirând odatã cu suflarea cea
tainicã din strãfundul planetei, singurul ºtiutor al
esenþei vieþii ºi al miºcãrii lumii. Un zâmbet
condescendent destinse trupul ºi ºtiu cu toate
fibrele sale cã, orice s-ar întâmpla de acum înainte,
acele ceasului nu mai pot fi dat înapoi, timpul are
de acum alte tipare, alt loc al hazardului îºi va
impune regulile sale ºi era bucuros sã i se supunã
cu toatã voinþa ºi puterea sa. Sã trecem peste
þigãrile pe care le-a fumat în culoarul vagonului,
privind cu coada ochiului câteva coapse navetiste.

Pe la jumãtatea drumului obosise. O uºoarã
stare de suficienþã îl cuprinsese ocrotitoare, oameni
cu chipuri mai colþuroase ºi vorba îndârjitã urcaserã
cu noi mirosuri în compartiment aºezându-l într-
o pândã plinã de curiozitate. Vorbeau de R., de
treburile de acolo, mersul pieþei, chestiuni de
fabricã, pârjolul arºiþei ce anunþa schimbarea
vremii, viclenia doctorilor, grija pãmântului, fiecare
în graiul sãu, ceea ce i se pãruse de o francheþe
binefãcãtoare. ªvabii de la staþia urmãtoare îºi
aºezaserã genþile pe stativul de sfoarã dar
rãmãseserã afarã într-o sfadã potolitã. Aglomeraþia
crescu, apoi mulþi coborârã la nodul de cale feratã
pentru ca, mai târziu, când trenul porni din loc
anevoie, aerul sã devinã de nerespirat.

ªi privirea scormonitoare a bãtrânului. Dupã
care i se fãcuse lehamite. Apoi teamã. Apoi numai
ºtiu nimic, nici când trecuse prin oraºul cu trei
gãri pãzit de silueta capelei, cu aerul duhnind a
ulei ºi catran din râul ce se împingea leneº spre
câmpie, cu strãzile umbrite de castani roºii ºi
glicinele din garduri încercând sã dea un aer
festiv urcãrii molcome a trenului spre dealurile
costelive. Câþiva þânci se tãvãleau în undele
noroioase, la „Izvor” niºte tineri îi îmbiau chiuind
cu halbele de bere aburindã pe cãlãtorii ce îi
priveau spãºiþi de nemernicia drumului. Spasmul
tunelului, dealurile, uriaºe caverne sãpate în vremuri
de demult, cântecele lãlãite din compartimentul
vecin, primele zdrãngãnituri de fiare, cele câteva
blocuri afumate din spatele gãrii plutind ca un
transatlantic pe perdele de smaragd, mirosul acru,
de foc stins, ce plutea peste curgerea domoalã a
imaginilor care nu se încleiau nicicum, totul pãrea
fad, o farsã anume ticluitã pentru a încurca mai
mult lucrurile, a spori teama, hai sã-i spunem

stânjenealã, care îl cuprinsese acum pe Paul de-a
binelea.

Era singur. Nimeni care sã-i þinã tovãrãºie,
sã-i spunã ceva, orice, doar speranþa cã maicã-sa
se va fi gândind, acasã, la cumpãrãturi, la redacþie,
pe unde o mai fi, cã acum soseºte în R., îi mai
încãlzea sufletul. Rãmãsese stabilit între ei sã nu-
ºi comunice planurile pentru timpul când nu vor
fi împreunã, tocmai pentru a nu grãbi (curioasã
superstiþie) plecarea. Dar acum ar fi dat orice sã
ºtie ce face, gesturile acelea atât de dragi lui, sã
schimbe o vorbã cu ea pentru a înþelege cã nu s-
a sfârºit totul. În garã îl întrebase dacã n-ar vrea
sã-l însoþeascã. Avea mulþi prieteni, foºti colegi în
redacþie. Era utilã ºi o vizitã la o cunoºtinþã
veche, din anii de demult, la Zimbreanu, acum
ceva ºef în uzinã. S-ar fi întors cu trenul de searã.
O privise adânc în ochi ºi ºtiuse cã mama gândeºte
altfel. Voise sã-l încerce. Oftase, va pleca singur.
Odatã trebuie începutã ºi viaþa asta. ªtia ce efort
o costase. Doar ei doi erau pe lume. O lume a lor.
Iar acum aceasta se rupea ca un mãr în douã.
Douã singurãtãþi porneau în vântul de dimineaþã,
fiecare pe drumul sãu. Melodramatic. Chiar aceasta
era starea ce-l încerca la intrarea în garã.

Trenul va pleca înapoi într-o orã. În oraºul
lui. Acasã. Trei trenuri pe zi spre casã. Un pod
trainic, o certitudine. Poate urca în oricare din
ele. Cu vremea îºi va gãsi ºi acolo un rost, un
absolvent cu nota maximã nu-i fitecine. Dar mai
dã-o naibii de aventurã, de necunoscut. Crescuse
de-o viaþã între cãrþi. Fiºase sute de volume, se
frãmântase în descifrarea textelor, crescuse în
ascunziºul cuvintelor. Ce aventurã mai potrivitã
îºi putea gãsi? ªi ar fi rãmas acasã, închis între
pereþii lui, printre cãrþile lui, cu mama alãturi, o
viaþã ordonatã, sãnãtoasã, lipsitã de pericole ºi
afecþiune cât încape. În definitiv, nu fusese laº
lãsând-o pe mama singurã? Îi pãsa prea puþin ce
gândesc vecinii, prietenii. Sentimentul acestei
iresponsabilitãþi i se pãru monstruos. Da, se va
întoarce. Le va da „bunã ziua” ºi se va întoarce.
Cui? Oricui. Acelora. Chipurilor nedesluºite care îl
aºteptau în spatele uºilor ºi îl vor primi indiferente,
poate lezate cã se interfereazã cu propriile lor
ambiþii, un pericol potenþial sau, ºi mai rãu, încã
unul venit sã se aciuieze în veºmântul ales al
gazetarului.

Nu ºtia mai nimic de munca ce îl aºteaptã,
habar n-avea sau nu-ºi mai amintea, de oraºul în
care, de bine de rãu, va trãi experienþa necunoscutã
a orelor de singurãtate. Ce rost aveau toate acestea?
ªi cum le va suporta? Merita cu adevãrat aceastã
încercare? Oare preþul nu era prea mare?

Gândurile i se învãlmãºeau trezite deodatã
de cãderea tot mai fermã a roþilor peste rosturile
liniilor. Clãdirea gãrii vechi, cu nimic deosebitã de
a unui sat mai rãsãrit, rãmase pironitã în fereastra

Continuare în pag.20

              VASILE BOGDAN

DRUMUL
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VICTOR CREANGÃ

Meditaþii
I. Ignoranþa
Fereastra neagrã

Încerc sã fiu sincer cu mine însumi, vreau
sã privesc înapoi cu mintea limpede, respectând
legea progresului ºi înþelegându-i pe cei ce vin
dupã mine, cu luciditate.

Cred cã am obligaþia sã vã împãrtãºesc ºi
dumneavoastrã din învãþãmintele trase pe parcursul
celor opt decenii, fãrã a avea pretenþia cã sunt
deþinãtorul adevãrului pur, care întotdeauna doare.

Personal, am aflat cã sunt ignorant în anul
1967 când ziaristul Dumitru Popescu scria notaþii
eseistice ºi le publica în ziarul „Scânteia”, pe care
un an mai târziu avea sã le adune într-o carte
numitã „Biletul la control”.

Omul nu cunoaºte opreliºti ºi graniþe, nimic
nu-l poate opri, se miºcã pretutindeni.

Strãbate spaþiul rapid ieºind din sfera vitezei,
atinge capãtul universului care nu are capãt de
hotar. Cultura, gândirea, experienþa de viaþã, toate
acestea îmbogãþesc sufletul omenesc. ªtiinþa, ca
ceva închegat, este lucrul cel mai obiectiv cunoscut
de om. În consecinþã, guvernele sunt atrase la
activitatea de cercetare ºtiinþificã ºi perfecþionare,
care a luat amploare.

Argumentul ignoranþei este reprezentat din
cele mai frecvente forme.

Ceva este în momentul de faþã inexplicabil
sau insuficient înþeles sau explicat, acel ceva nu
este adevãrat. În cauzã cã pare sã fie o lipsã de
evidenþe pentru una din ipostaze, înseamnã cã o
altã ipotezã la alegere trebuie sã fie consideratã
adevãratã.

Argumentul de incredibilitate personalã. Nu
pot sã cred cã este posibil aºa ceva. Asta nu este
ce lumea spune despre acest lucru.

Eleganþa ignoranþei – Arta conversaþiei :
Forma jucãuºã a conversaþiei se aseamãnã

cu ciripitul pãsãrilor, cu torsul pisicii. Nu conteazã
ce zici în asemenea momente, comunicarea se
desfãºoarã nonverbal, facem totul sã ne adulmecãm,
puþin mai subtil.

Clasificarea ignoranþilor.
1- Ignoranþii universului fizic.
2- Ignoranþii universului vieþii
3- Ignoranþii universului cunoaºterii.

IGNORANTUL MENTOR
Nu-l mirã cã a devenit doct fãrã sã miºte un

deget, considerându-se competent în orice direcþie,
contrazice ºi instruieºte pe toþi specialiºtii.

IGNORANTUL INCULT
Condamnã irevocabil, definitiv, sancþioneazã

fãrã drept de apel, se rãzbunã în particular.
IGNORANTUL CARE DEÞINE

AUTORITATEA
Lipsit de gust, înþeleptul magic, tiranic,

impunãtor în forþã, nu tolereazã nimic, recurge la
prerogativele autoritãþii.

IGNORANTUL IGNORANÞEI
Suflul acestui vânt, pârjoleºte cultura, usucã

pãmântul.
IGNORANTUL TITRAT
Dispune numai de diplome, hârtie subþire ºi

ºubredã, sub care nu se aflã nimic, nu dispune de
valoare spiritualã.

IGNORANTUL ANONIM
Este un om de bun simþ, cinstit, harnic ºi

modest, retras în cercul închis al vieþii lui.
IGNORANTUL INCORUPTIBIL
Ignorant fanatic, icoruptibilul apostolic care

a negat tot ce nu ºtie, loveºte în tot pânã face vid,
visul lui suprem este oprirea cunoaºterii într-un
punct fix.

ªi clasificarea continuã de la om la om.

Bocºa  30.01.2021

murdarã. Privirea bãtrânului îl ardea pe dinãuntru.
–  O fãcurãm ºi pe asta, îi auzi vocea hârºâitã.
Nu se întoarse spre el, auzi doar cum îºi

trage picioarele, se saltã greoi, oftând, trage uºa
opintindu-se, se îndepãrteazã, dispare.

Forfota oamenilor pe peron amuþise când,
dintr-o miºcare, înºfãcã valiza de carton, peste
care mama aºezase o husã de pânzã, verzuie, ºi se
îndreptã precipitat spre ieºire.

Aerul fierbinte îl lovi drept în faþã. Nu ºtiu
cu ce picior atinsese pãmântul (îºi dorise atât de
mult sã fie dreptul!). Îl simþi pietros, ostil. Când
auzi þãcãnitul vagonetului de pe funicularul de
deasupra, se hotãrâse: le va spune „bunã ziua” ºi
gata.

(Fragment din romanul „Cumpãna”, în
curs de apariþie la Editura TIM Reºiþa)

(Urmare din pag. 19)

Drumul
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GABRIEL HASMAÞUCHI

Textura poeziei noastre actuale este uscatã
stilistic ºi afectiv. Un fel de afectare minimalisticã,
care se vrea discretã, umilã ºi profundã, mascheazã
cu greu lipsa de talent poetic. Muza, în loc sã fie
aºteptatã rãbdãtor la sala de lecturã, e acostatã
dezinvolt, cu replici prefabricate, la sala de fitness.

Altfel abordeazã Gabriel Hasmaþuchi creaþia
poeticã. Deºi nu ocoleºte cliºeele imaginarului
contemporan, el le prelucreazã artizanal, obþinând
efecte neaºteptate din subtile modificãri ale
unghiurilor din care le abordeazã.

Ne invitã ºi el, ca mulþi alþii, în antreuri
mobilate simplu, dar nu ne uitã acolo, ci ne
deschide, fãrã infatuare, uºi secrete cãtre spaþii
largi pline de fantasme. E ºi el, ca mulþi dintre
noi, ispitit de nihilism, dar încã îi face plãcere sã
ofere iluzii. Controleazã ferm zborul inspiraþiei,
dar se ºi amuzã uneori, dând rãspunsuri criptice
sau inedite la întrebãri grave.

Este un scriitor experimentat care ne
înfãþiºeazã rezultatele artei sale poetice, dar ºi
unul experimental, care ne oferã fragmente dintr-
un proces poietic ale cãrui declanºatoare sunt, în
egalã mãsurã, imagini obiºnuite sau viziuni violente.

(din postfaþa la volumul „Noduri” de Gabriel
Hasmaþuchi, apãrut la editura Agnos din Sibiu în
anul 2018)

RÃZVAN ENACHE

GABRIEL HASMAÞUCHI

XVI

Luntrea din spatele casei
îºi aºteaptã vâslaºul.
Au trecut ani buni
ºi nu a venit nimeni s-o mai scoatã în larg.

Oare eu sunt cel pe care-l aºteaptã?

Voi fi în acelaºi timp
luntraº ºi cãlãtor:
mã voi duce pe celãlalt tãrâm
ºi apoi am sã revin în spatele casei.

Firul memoriei
se va desface în ceea ce sunt
ºi ceea ce voi fi.

VASILE BARBU

... De fapt, cine este acest om care dispune
de suficientã putere de seducþie pentru o animaþie
atât de vie/ amplã a spiritului  românesc în „satul
cultural naþional” care ºi-a diluat graniþele? Rãspuns:
scriitor-poet membru al Uniunii Scriitorilor Români,
filiala Arad, semnatarul a peste 50 de volume, cu
titluri lirice grijuliu ticluite: „Refugiu în visele
fecioarelor” (1991), „Aici totul e dor” (1993), „Botezul
câmpiei cu lacrimi de mãtase” (1994), „Lacrimã la
o margine de aºteptare” (1998), „Bãtãtorind drumul
florilor” (1997) ... ca ºi „Ultima noapte de pãcat”
(2001), „Omul fãrã drum” (2004), „Doi poeþi –
aceeaºi limbã” (2008), „Dupã o icoanã” (2014) ori
„Crucea lui a fi” (2015).

Din Uzdin – sat cu români -, abia zãrit pe
harta þãrii voievozilor din Serbia, rãzbate un ecou
armonic – purtãtor de vers ºi lirã -, care
îmbogãþeºte poezia contemporanã româneascã...

(fragment din postfaþa volumului „Sacramentul
singurãtãþii” de Vasile Barbu, volum apãrut la
Baia Mare, editura Ethnologica, 2018)

Prof. univ. dr. ANTON ILICA

Poeme de Vasile Barbu volumul
„Sacramentul singurãtãþii”. Baia Mare:
Ethnologica, 2018.

Fân de Banat

La strânsul fânului
furca nu e furcã.
Este mânã,
fior,
ºi ducã.
Mânã-n mânã
fior de fecior
ºi duca Mariei.

Poetul dorului

El, poetul-dorului,
cuprins de trezirea tãcerii
din dor cu dor
deasupra învolburatelor
ape ale mãrii
pe care n-o mai are în suflet
zicea:
– Mi-e dor de viaþã ºi vã sãrut!
ªi s-au învolburat apele
ºi altor mãri.
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Poeme de Carla Cioca

Lecþia despre suflet (Dor de Nichita)

Se ia o bucatã de zâmbet,
Se pune la buze.
Se ia o bucatã de lacrimã,
Se pune la piept,
Apoi se strigã cu disperare:
„Vând un suflet pierdut!”
(23.12.2002)

Nefericita

ªi-atunci,
ea s-a pus
sã înjure: marea, fluturii, cuvintele,
pentru cã s-a plictisit
de-atâta fericire.
(06.01.2003)

Cântecul

Sufletul meu ºi sufletul tãu
Cântã printre stele.
Sub ploaie de lacrimi,
Copacul a-nflorit.
Iubirea noastrã
E singura poezie din viaþa mea.
(13.01.2003)

Buletin de ºtiri

Mai moare-un câine, mai arde-o casã,
Beþivii s-au bãtut puþin.
Trecem prin lume, trecem prin viaþã,
Muºcaþi de rele ºi de chin.

Mã ninge-n suflet, mã doare iarna,
Oare am uitat sã mai iubim?
Trecem prin viaþã, trecem prin moarte,
Pânã  la poarta strãzii NESIMÞIM.
(20.02.2003)

Trecut ºi prezent

Ieri,
n-am avut curaj
sã cred cã exiºti.
Azi,
sufletul meu trãieºte cu îngerii,
în albe zdrenþe sfinþite de sori.
Viaþa mea e-o eternã primãvarã.
(06.05.2003)

Creaþii literare la început de
Primãvarã!

În perioada februarie – martie 2021în judeþul
Caraº-Severin s-au derulat douã frumoase proiecte
transfrontaliere de creaþie literarã: unul  dedicat
Dragobetelui, sãrbãtoarea iubirii pentru românii
de pretutindeni ºi, cel de-al doilea, dedicat Zilei
Internaþionale a Femeii, intitulat „Femeia – eterna
poveste”.

Iniþiatoarea proiectelor a fost dna. prof. Maria
Radu din Reºiþa, iar organizatori: Casa de Presã ºi
Editurã „Libertatea” din Panciova (Serbia), „Foaia
româneascã” din Jula (Ungaria), Liga Judeþeanã a
Pensionarilor Caraº-Severin, Biblioteca Judeþeanã
„Paul Iorgovici” Caraº-Severin, Banat TV ºi agenþia
de turism „Ferdinand&Maria” din Reºiþa (România).

Juriul a fost format din oameni de culturã
din Serbia, Ungaria ºi România – Eva Iova (Ungaria),
Valentin Mic, Mariana Stratulat ºi Eufrozina
Greoneanþ (Serbia), Clara Maria Constantin ºi
Gabriela ªerban (România).

Premiile au constat în diplome, cãrþi ºi
cãlãtorii.

La ambele concursuri jurizarea s-a efectuat
pe douã secþiuni: copii ºi adulþi.

La concursul dedicat sãrbãtorii Dragobetelui
s-au înscris zece candidaþi. Premiul I secþiunea
tineret i-a revenit elevei Alexandra Georgiana
Maleta din Coºtei; premiul II Cristinei Jasmina
din Oraviþa, premiul III i-a revenit Mãdãlinei
Spirtic tot din Oraviþa, iar menþine a primit Melita
Voin din Coºtei.

La secþiunea adulþi, premiul I l-a câºtigat
Adriana Petroi din Serbia, premiul II Tatiana
Petricã tot din Serbia, iar premiul III Maria
Rogobete din Lugoj. Menþiunea a plecat tot în
Serbia, la Valentina Jivcov.

La concursul dedicat zilei de 8 Martie au
participat 29 de mânuitori de condei, iar premiile
au fost urmãtoarele:

La secþiunea copii ºi tineri, premiul I a
revenit Alexandrei Maleta din Serbia, premiul II,
Iasminei Cristina din Oraviþa ºi premiul III Sara
Pekurar, Serbia.

La secþiunea adulþi, premiul I - Alina Mihailov
din Serbia, premiul II Ioana Mihãescu din Reºiþa
ºi premiul III - Roxana Novacovici din Caransebeº.

Premiul de popularitate a plecat spre Serbia
fiind câºtigat de elevul ªtefan Seratlic ºi prof.
Alina Mãdãlina Mihailov.

Câºtigãtorii au primit diplome ºi cãrþi, iar
agenþia de turism „Ferdinand&Maria” a oferit trei
premii: excursii în circuit pentru locurile II ºi III
ºi un sejur în Grecia pentru locul I.

Iniþiatoarea proiectelor transfrontaliere de
creaþie literarã, dna. prof. Maria Radu, a mãrturisit
la final: „Am dorit ºi am reuºit sã aduc comunitatea
românã din Serbia, adevãrata pãstrãtoare a valorilor
noastre, mai aproape de sufletul celor din patria
mamã.”

Felicitãri tuturor! Felicitãri ºi mulþumiri
doamnei prof. Maria Radu pentru frumoasã iniþiativã
ºi inimoasã activitate!
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Viaþa cãrþilor

Daniela Marchetti
ne dãruieºte încã un
volum de poezie

De curând, am primit în
dar pentru fondul de carte al
Bibliotecii Orãºeneºti „Tata
Oancea” Bocºa încã un volum
semnat de frumoasa ºi, deja,
cunoscuta poetã Dan ie la
Marchetti.

Aºadar, cartea se numeºte
„Mic tratat despre
cartografierea sufletului”, a
apãrut la Editura LiterPress din
Bucureºti în 2020 ºi este prefaþatã
de scriitorul Radu Ulmeanu.

Daniela Marchetti s-a nãscut
în 24 aprilie 1971 în Slatina (Olt),
iar actualmente este stabilitã în
Italia. Este absolventã a Facultãþii
de Medicinã ºi Farmacie a
Universitãþii „Vasile Goldiº” din
Arad ºi coordoneazã, alãturi de
istoricul Ionel Bota, câteva proiecte
în cadrul Clubului Mitteleuropa. De
asemenea, este iniþiatoarea
Fundaþiei „Arte Marchetti” ºi
conduce revista lunarã de culturã
europeanã „Arte”.

A debutat în anul 2018 cu
volumul de versuri „Când stropii
vremii curg precum nisipul”
(Craiova: Editura Sitech, 2018,
postfaþã de Ionel Bota); tot în
2018 îi apare la Editura Eikon
din Bucureºti volumul de poezie
„Cine te iubeºte, îngere?” cu o
prefaþã de Simona-Grazia Dima;
în anul 2019, la Editura Brumar
din Timiºoara îi apare volumul
„Levantul fãrã sfârºit” cu o prefaþã
de ªerban Foarþã, iar în 2020 va
vedea lumina tiparului volumul

de poez ie „Quarantena
conquist@...” sub egida Clubului
Mitteleuropa, Oraviþa.

Din buna colaborare cu
istoricul ºi criticul Ionel Bota
rezultã ºi câteva volume:
„Contribuþii la istoria barocului
muzical în Mitteleuropa”, volum
apãrut la editura TIM din Reºiþa
în anul 2018; „Anul 1868.
Eminescu ºi Banatul istoric”, carte
apãrutã la editura David Press
Print din Timiºoara în anul 2018;
de asemenea, o gãsim în câteva
antologii româneºti ºi italiene.

Daniela Marchetti este o
apariþie pe harta culturalã a
Banatului nu doar pr in
frumuseþea cu care a fost
înzestratã de Dumnezeu, ci, mai
ales, prin talentul ºi sensibilitatea
pe care le revarsã cu generozitate
atât prin poemele sale, cât ºi
prin diversele evenimente pe care
le susþine ºi iniþiazã.

În postfaþa volumului „Mic
tratat despre cartografierea
sufletului” , Radu Ulmeanu
constatã cã: „Daniela Marchetti
scrie cum respirã, deci cu o
naturaleþe desãvârºitã” º i
conchide: „Pentru cã poezia
Danielei Marchetti este
binecuvântatã nu de zeii în care nu
mai credem, ci de uriaºul talent al
unei poete cum nu mai sunt multe
pe faþa pãmântului”.

Mulþumindu-i Danielei
pentru prietenie ºi daruri, voi
reda poezia, care deschide acest
frumos volum de aproape 160 de
pagini, poem intitulat:

„viaþa îmi rosteºte
numele

astfel începe totul
nu mai e loc
de virgulã
iar punctul e deja
pe câmpul de instrucþie
copilãria s-a ascuns
în fotografii
fotografiile s-au ascuns
în album
albumul a fost negociat cu
adolescenþa
viaþa îmi rosteºte numele.”

GABRIELA ªERBAN

Poarta spre vis

Ieri am terminat un  text
de evaluare a cãrþii lui Ben Todicã.
Cu braþele aripi.  Nici nu a fost
prea greu sã-l scriu. Citisem cu
mare atenþie ºi cu real interes
acele pagini de publicisticã
adunate de prin revistele
româneºti de pretutindeni ºi
mi-am spus pãrerea despre
mesaje, mai degrabã despre
nivelul stilistic, despre realizarea
artisticã de fapt. La drept
vorbind, dupã ce ai citit cu atenþia
cuvenitã o carte, nici nu e mare
lucru sã emiþi judecãþi de valoare:
ele ajung sã facã parte din
metabolismul scribului. E atât
de simplu încât mulþi dintre noi
nu ne mai mobilizãm sã notãm
impresiile la cald.

Sã se bucure autorul.
Muzica! Numai cã, foarte repede
dupã ce am trimis recenzia,
mi-am dat seama cã despre un
anumit aspect, chiar important,
nu scrisesem nimic-nimicuþa.
Mi-am dat deci repede seama cã
nu spusesem ceva foarte
important ºi necesar despre
scrisul lui Ben Todicã. Aceastã
laturã cu deosebire pregnantã a
textelor sale este deschiderea
spre vis. Intrarea intempestivã/
nãvalnicã în vis.

Ce vreau sã spun? Todicã
se apucã sã-ºi lanseze sloganurile
despre limbã, neam ºi þarã, nu
mult diferite de vociferãrile
„politicianiste” cu care suntem
suprasaturaþi/ asaltaþi din toate
pãrþile deodatã; dar omul nostru
îºi ia seama, simte nevoia unor
ancorãri în realitatea zilei sau
în realitatea amintirilor sale –
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ceea ce e cam acelaºi lucru. Abia
aici tresari, frisonat ºi te laºi
fascinat de pregnanþa scenelor,
trãirilor, spunerilor etc. Ca, nu
mult dupã aceastã plonjare în
propria poveste, autorul sã
noteze, simplu: „M-am sculat din
pat ºi am bãut apã.” În acest
moment, efectul este electrizant:
realizezi faptul simplu cã în tot
acest timp fusese vorba nu de
amintiri, nu de reluãri ale unor
poveºti spuse cândva amicilor, ci
este vorba despre un vis, despe
un extaz, un coºmar care l-a
copleºit în somn ºi i-a redeºteptat
vechi trãiri esenþiale. L-a fãcut
sã trãiascã în vis ceva care
transscende realul, îl potenþeazã,
îl transformã în act artistic. Nici
mai mult, nici  mai puþin.

Acum pot sã afirm cã
anume aceste deschideri spre vis
îl singularizeazã pe autor. Þi-a
cãzut fisa, înþelegi pe datã ce e
cu acest personaj român/
australian. L-ai dibãcit fãrã greº!
Un om care face minuni în trezie,
oricare ar fi lucrul de care se
ocupã: manual, tehnic, artistic
etc.; însã deosebit în mod esenþial
de toþi ceilalþi din jurul sãu prin
teroarea viselor care îi devasteazã
somnul. Ai înþeles: acesta e în
fapt omul nostru: mai expresiv
în vis decât în trezie!

Ar fi sã mã opresc aici,
rugându-l pe Benoni sã adauge
aceste rânduri la cele deja trimise.
„Dar vezi, e felul meu”, vorba
marelui Coºbuc. Dacã tot m-am
gândit ani ºi ani la diverse aspecte
ale scrisului românesc, am sã
spun cã m-a intrigat foarte tare
faptul cã visul ca mijloc de
exprimare artisticã aproape cã
lipseºte din literatura românã.
Sã nu-mi spuneþi de Galaction,
de Agârbiceanu, de Delavrancea…
nu mai avem de vreo sutã de
ani autori la nivelul acestora.
Daþi-mi un singur exemplu din
Moromeþii, I, II, etc., din vreun
alt scriitor contemporan. Vã
chinuiþi zadarnic, dragii moºului!
Or, Ben Todicã, dând curs unei
porniri din adâncurile firii sale,
care s-a dovedit salutarã, a intuit
cã partea cea mai vãdit artisticã
a trãirilor sale sunt visele/
obsesile/coºmarurile. Îºi va fi zis,

dumirit: Dacã nici astea nu sunt
literaturã, cu metafore, cu mesaje
la vedere ºi cu tot dichisul, atunci
literatura nu mai este.

Sau sã fiu eu însumi cu
deosebire sensibil la astfel de
abordãri scripturale? Prea posibil.
Aproape nu e titlu în proza mea
unde sã lipseascã transcenderea
faptelor / rãzbubuirea în vis a
realului. De multe ori m-am
gândit care sã fie scena-cheie
din Veneticii – ºi am gãsit destule
scene care au o încãrcãturã de
mesaj  aparte, privind desigur
dramatica soartã a refugiatului.
Ca pânã la urmã sã-mi dau seama
cã scena-cheie este visul/coºmar
al Verei din prima noapte de
dupã refugiu, la niºte gazde ostile,
care deja îi spuseserã cã trebuie
sã-ºi caute altã adresã. În acel
vis-coºmar, Vera are imaginea
sinteticã a întregii vieþi viitoare
a clanului basarabean; dintr-datã
bãtrânã, îºi dã seama cine dintre
ai ei îi mai sunt în preajmã, ºi
câþi nu mai sunt…tot viitorul
într-o împletire semnificativã de
revelaþii, destinul care îºi dã
cãrþile pe faþã. Tot aºa ºi cu
ciudanoviþeanul nostru, rãzleþit
de-o viaþã prin strãini, la
antipod… A înþeles cã abia visele
spun cu tãrie ºi fãrã greº care
sunt lucrurile cele mai importante
din viaþa dumisale.

Tot înainte!
Cu mare drag, Ionu

ION LAZU

Spovedanie

M-a cuprins o deosebitã
înfiorare sã nu devin un Icar
pentru eseurile lui BEN TODICÃ,
„CU BRAÞELE ARIPI”.

Cunosc, de mulþi ani,
anvergura aripilor scriitorului
BEN TODICÃ, cop leº i tor
reverbatoare prin spirit, cuvânt,
tunet, melancolie, verticalitate,
umor…

Sub aripile peniþei, pe 350

de pagini, ocrotitor, sub harfa
lui Apollo al artelor, dãltuiesc 68
de eseuri:

De ce scriu?, Cu braþele
aripi, Lanþul invizibil, Hristosul
limbii române sau Al doilea fiu,
Limba, cuvântul ºi sufletul,
Tineret ºi pastori creºtini, Geneza
conºtientului, Notã la puterea
cuvântului, Puterea cuvântului
în limba românã, Împuºcat pentru
o carte, A fi, de ce sunt?, Aprind
becul ºi intru, Sãrind coarda vieþii,
Anthony Hopkins, Deja vu
civilizaþia, Jucãria, Jucãria 2,
Unde sunt oamenii?, Cine
suntem, unde mergem ºi de ce,
Omul seco lulu i , sc lavul
tehnologiei ºi al dormirii, Celula
SF, Celula SF 2, Celula SF 3,
Cântecul perlã a iubirii mele,
Stropul, Strigoiul, vis ºi realitate,
Oare cine sunt ºi ce caut aici?,
Visul lucid, Dialog alb negru, Eu
sunt omul muncii ºi faptele mele
imposibil de egalat..., 2018 –
Piatra de temelie a neamului,
Naºterea eternitãþii sau Cum ºi-a
pierdut pantalonii în Japonia,
Scrisoare cãtre un frate român,
Hipnoza gãinilor, Prietenia
întinereºte, Apreciere – îndemn,
Armele culturale, O lacrimã pe
sânul mãr i i sau Puterea
eternitãþii – DARUL, Despre
credinþã (pãrerea unui om simplu),
Regurgitarea limbajului de lemn,
Despre poezie, Cãmaºa fudulã,
Citrice, De unde eternul?,
Libertatea, Continuare la libertate,
Apãrarea lui Eminescu, Iisus s-a
cutremurat (Sã calci pe urmele
Lui!), Mitologiile lui Ioan Miclãu,
Grãdinile Naþionale Rhododendron
din Munþii Dandenongului ºi
Festivalul cireºilor înfloriþi,
Violenþa pentru laºi, Pãstrãm
spaþiul mioritic vorbind limba
românã, Ecoul spaþiului mioritic
în exi l , Nea Toduþ ,  Nu
compromite!, Privesc înainte ºi
sper (Comentarii la rãzboiul Israel-
Gaza), Blândul înþelept, Profesorii
mei din Liceul Real Oraviþa
( seral ) , SOS pãs trarea
patrimoniului naþional, Ciuda-
noviþa, cetatea vocilor stinse,
Sprijiniþi ziarul local!, Civilizaþia
ideologiilor, Privilegiu, Canonizare,
Clipe care te urmãresc o viaþã,
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Sporeascã iubirea pentru valorile
neamului!, O „bucãþicã” de þarã
a murit, Câmpuri magnetice,
Croazierã, Despre George Anca,
S-a dus ºi Sava.

Spovedanii din Ciudanoviþa
copilãriei pânã la Festivalul
înfloririi cireºilor din Grãdina
Naþionalã Rhododendron, la
Madonna în show cu David
Letterman, la Anthony Hopkins.

Frãmântãri existenþiale, de
la spaþiului mioritic la geneza
conºtientului, la civilizaþia
ideologiilor.

Falii culturale, de la
Eminescu la limbajul de lemn,
la hipnoza gãinilor, la cãmãºile
fudule, Louis Vuitton.

Melancolic obituar, de la
nenea Toduþ, Sava la Sergiu
Nicolaescu, la George Anca.

Ben Todicã a fost ºi a rãmas
optimistul incurabil al izbãvirii
spirituale, al naþiei, al libertãþii.

Stimaþi cititori, aprindeþi
becul ºi intraþi în taina cãrþii,
aflând cine este ºi ce cautã aici Ben
Todicã ºi cine suntem, unde
mergem ºi de ce?

Ben Todicã, îþi dedic aceste
gânduri:

Nu eºti tu
aºa cum crezi,
ci aºa cum te observ,
cum te nasc
în sinea mea.
Procreez
iubire
din uri
de întuneric visceral,
luminã
din botniþe
de gânduri ucigaºe,
speranþe
din colcãit de moarte
printre nãpârci înveninate.
Universul
se genereazã în mine,
zel,
spiritual,
solar.

Constanþa – Doina SPILCA

 La raftul cu cãrþi

Personalitate complexã a
vieþii culturale timiºorene ºi nu
numai, fie cã abordeazã poezia,
romanul, literatura pentru copii,
eseul sau critica literarã, Daniel
Luca dovedeºte de fiecare datã
cã este un profesionist al scrisului.
Ceea ce nu ne mirã absolut deloc!

Mai mult ,  am putea
afirma, fãrã sã greºim, cã
plãcerea autorului de a trãi
printre ºi pentru cãrþi, stimulatã
pesemne ºi de profesia de
bibliotecar, nu este depãºitã decât
de bucuria de a trãi printre ºi
pentru oameni.

În calitate de critic literar,
Daniel Luca a început de câþiva
ani o profundã ºi mai mult
cartografiere a fenomenului
literar contemporan, adunându-ºi
cronicile literare despre cãrþile
apãrute în „imediata noastrã
apropiere” într-o carte de criticã,
intitulatã sugestiv „Raftul de la
colþ” din care au apãrut deja 2
volume pânã în prezent.

ªi în aceastã nouã culegere
de cronici – a treia la numãr,
iatã! – Daniel Luca face un
adevãrat tur de forþã, reuºind sã
surprindã esenþialul celor peste
o sutã de cãrþi (re)citite. O micã
bibliotecã, aºadar, spre care
cititorul este îndrumat de critic
cu bucuria ºi cu nãdejdea cã va
mai fi câºtigat un pariu literar.
Cu sine ºi cu posteritatea!

Prestigiul criticului este
conferit în special de erudiþia sa,
de capacitatea de a pune corect
în context o carte sau de a intra
în subtextul acesteia, respectiv
de veridicul critic din final care
face ordine în haos, propunând o
ierarhie axiologicã, de care este
atâta nevoie.

Cristian Gabriel MORARU

(din Postfaþa la volumul
„Raftul de la colþ” (III) de Daniel
Luca, volum apãrut la editura
castrum de Thymes din Giroc,
în 2020)

Maria Niþu
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RADU THEODORU

CALEA ROBILOR
– roman –

SPRE COTU-CHITAIULUI

Jupâneasa Maria Bârlãdeanu se face cã
moþãie. Careta cuscrului nu este aºezatã pe leagãn
de curele, e cam veche, cu tapiþeria de marochin
albastru roasã, ºleaul neted o apãrã de hurducãturi,
ascultã ce spune Zamfira asta a ei pe care-o
iubeºte, vãzându-ºi în ea fericirea ºi apucãturile ei
de nevastã tânãrã cãreia Ilie, sã-l apere Domnul
de furtuni, de valuri ºi de tâlharii mãrilor, Ilie i-a
încredinþat cinstea lui ºi casa ºi copiii.

- Domnia ta Radule uite în ce rai te-ai
desfãtat, îi spune Zamfira lui Radu Decusearã care
nu s-a dezlipit de carâtã cât caii au mers la trap
spornic, acum îndãluind la pas, el venind lângã
uºiþã… Eu am crescut în alt rai. Cam închis între
ziduri înalte. Bântuit de spaima haremurilor. Aici,
cât vezi cu ochii, pânã-n zarea zãrilor nici o
opreliºte.

- Decât opreliºtile de noi înºine ridicate,
jupâniþã Zamfiro.

- Domnia ta þi-ai ridicat asemenea opreliºti?
- Mi-am ridicat.
- Filosoficeºti ?
Jupâneasa Maria cunoaºte subþirimea ascuþitã

a întrebãrilor Zamfirei. Acum îl ia la descusut pe
acest bãrbat frumos, aºezat, cumpãnit ºi ce-i pasã
diavoliþei de opreliºtile lui sau ale altora, când ea
însãºi de prea puþine opreliºti a þinut seamã ? ªi
care-ar fi raiul de pânã-n zarea zãrilor ? Deschide
ochii. Cerceteazã cuprinsul învãluit într-un strat
subþire de colb auriu. Plin de behãitul turmelor de
oi pornite nu se ºtie unde e la târgul Chiliei. Mii
de oi, vãlãtuci ºi valuri de blãni albe ºi negre,
povãþuite de dulãi fioroºi cu ragile le grumaz
aricite de cuiele lungi ºi ascuþite sã-i apere de
muºcãtura lupilor. Mãgari purtând pe samare saricile
ciobanilor. Ciobani ºi iarãºi ciobani ; chibitci tãtãreºti,
sprintene, trase în goanã de cai flocoºi, care se
duc spre zarea apusului; harabale tot de-ale tãtarilor,
cu polog, pline de tãtarce tinere ºi bãtrâne cu
þânci ºi plozi mai mãricei, ele în beniºuri ºi
feregele verzi ºi albastre, tãtari bãtrâni, unii
încãlãraþi pe cãmile care pãºesc parcã în silã, caii
de la carâtã fornãie nesuferindu-le duhoarea. Nici
ea nu suferã duhoarea de cãmilã.

- Te-ai trezit mãicuþã, se alintã Zamfira care-o
þine în poalã pe Flora ºi Flora se uitã dintr-o
laturã, cu un fel de lehamite…

- Doamne ce de oi, se bucurã ªana de pe
bãncuþa ei …Mai multe de câte avem noi toþi la
ªupuþel…

- Uite cã atâtea tamazlâcuri n-am vãzut,
mãicuþã.

În dreapta ºleahului, abia o urmã prin câmpia
netedã, boii, sute de boi albi sau fumurii, cu
coarne lungi, calcã înþelepþeºte, strãjuiþi de boari
cãlãri. De la chervanul boarilor, vine la galop
mãrunt boierul Ion Decusearã. Roºu la faþã. Îºi
trage calul la carâtã. Îl joacã în loc:

- Jupâneasã Marie, iatã boii de care þi-am
vorbit. Îþi plac?

- Când eram la Cahul, am fost cu tãtuþa la
Pârâul Sãrat sã tocmeascã asemenea boi, spune
cântat jupâneasa Bârlãdeanu.

- Radule, spus-ai Cosânzenelor pe ce
meleaguri umblãm? Spune-le sã ºtie. Pe mine mã
iertaþi, cã m-a chemat socrul domniei tale jupâneasã
Marie… Da n-o vãd pe Smãrãndiþa ?

Boierul se ridicã în scãriþã, cu mâna
streaºinã…

- Aha !
Pune pinteni ºi se duce.
- Suntem între lacurile Chitai ºi Conduc.

Mai aproape de Chitai, unde vedeþi învolburarea
de pãsãri albe, acolo pe stânga. Cam într-un ceas
ajungem la ailul Chitai, chiar în malul lacului.
Din capãtul lui de miazãnoapte treceam Chirchizele
ºi-n alt ceas ajungem la Cotu Chitaiului …Sunteþi
ostenite? Vã este sete?

- Nici ostenite !  Nici însetate! Vreau sã vãd
lacul, care pare-ar fi o mare, domnia-ta Radule…
Mulþãmim de învãþãtura geograficeascã… Chiar!
Unde o fi Smãrãndiþa?

- La telega pãrintelui nostru. ªi lângã Moºul
nostru, spune Radu Decusearã.

Se grãbeºte, gândeºte jupâneasa Maria, când
se aud plesnind harapnicile ºi caii odihniþi de
mersul la pas, o pornesc la trap mare, fãcând sã
sune obezile carâtei…

- Bunul ºi sfântul Dumnezeu dezmiardã lumea
asta a Buceagului cu mãtasea morþilor ºi cere sã-l
bei ºi zare necuprinsã, domnia ta cãpitane Mârzeo,
spune rãzãºul Vãsãlie Cucu, trãgându-ºi murgul
scarã la scarã.

Mi se umple sufletul de-o duioºie fãrã margini.
Al  doilea rãzãº, Dumitru Maftei i se alãturã

din stânga. Acestuia i se alãturã al treilea rãzãº,
Anton Nefir, care tace ºi se leagãnã în ºa, zâmbind
depãrtãrilor.

- Dac-ai deschis sfat Vãsãlie, se cuvine sã
mãrturiseºti domniei sale cãpitanului, întâmpinãrile
noastre.

Dumitru Maftei, deºirat în ºa, chior, cu
mustãþile cãzându-i pe la colþurile gurii ofteazã ºi
împunge cerul cu arãtãtorul stângii, ca ºi când
l-ar lua martor la acele întâmplãri.

De când am ieºit la Bugeac sunt altul, îºi
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spune Mârzea. Mai curând încep sã fiu eu însumi.
Elisaveta Sofia l-a ars. Cenuºã l-a fãcut pe cel de
odinioarã. Ascultã întâmplãrile mãrturisite de
Vãsãlie Cucu, în vreme ce se înmulþeºte pe el cu
o lãcomie sãlbatecã. Cuprinde câmpia în nesfârºirea
ei aurie, cu pânzele subþiri de colb, cu behãitul
stins al turmelor rãmase undeva dincolo de Movila
Tursanului. Cu cerul boltit albastru, cu vârtejurile
albe ale egretelor, stârcilor ºi pescãruºilor deasupra
lacului tivit de stufãriºuri ºi trestiiºuri care trag o
dungã verde pe zare. Ahmet cãlãreºte singur în
faþa lor. Dincolo de el, abia se zãreºte harabaua
jupânului Mikolaj Bodnarenko. Aue zgomotele
chervanului cãruia îi face straja dinainte. Þãcãnitul
potcoavelor, scârþâitul osiilor. Clempãnitul obezilor.
Când se întoarce în ºa, vede teleguþa celor doi
Bârlãdeni : tatãl ºi fiul. Acolo, cãlãreºte Smaranda.
Este ciudat cum îl încearcã o bucurie nespusã, ca
ºi când cerul, câmpia, lãrgimile fãrã margini,
aromele crude de ierburi, þistuitul prepeliþelor,
fuga mãruntã a hârciogilor n-ar veni din afara lui,
ci din sine însuºi. Ca ºi când el însuºi ar fi într-
un fel cer ºi câmpie. Vãzduh strãlimpee ºi nesfârºire.
O altã faþã a lui necunoscutã, pânã-n clipa asta
când se cuprinde în Bugeac ºi-n care cuprinde
Bugeacul în sine este dorinþa nãpraznicã de a o
supune pe Smaranda. Astfel ºi altcum decât pe
Elisaveta Sofia. Ibovnicã ºi soaþã. Stãpânã de casã.
De mult tânjeºte Hârtopul Tigheciului dupã glas
de jupâneasã. Dupã bãtutul rãzboiului ºi chiotele
copiilor. Dupã sãrbãtori tihnite cu toate ale lor din
veac.

- Aºa cã sãtui noi de baltã ºi de peºte ºi de
þânþari, de lotci ºi de pescari, i-am dat mulþãmita
noastrã jupânului staroste Paisie Bâcu pentru
ocrotirea lui. I-am lãsat în grijã muierile þi copii
pânã ne rostuim iarãºi la plug ºi la hole ºi la
prisãci, domnia ta cãpitane. Cã fãrã sã simþim
mirozna de brazdã, nu suntem oameni domnia-ta.

- Vã-ntoarceþi în ghiarele dãbilarilor?
- Ba ! Am þinut sfat cu domniile-lor de peste

Nistru, care tot Moldova se chiamã, de-i zice U-
craina tãtãreascã. Jupânul Dimitrie Bosii are o
moarã, un vad cu o moºioarã, arãtor, livede, un
pâlc de pãdure de la Balta spre Bug. Le-au pustiit
nohaii acu-s trei ani. Oamenii care-au scãpat de
robie, s-au pustiit. S-au cãzãcit. Ni le dã în
devãlmãºie pe zece ani, cu decimã dreaptã. Dupã
10 ani le putem rãscumpãra. Îi facem ºi slujbã la
oaste, când are trebuinþã. ªi strajã la acel va.

- Ne-am învoit a purcede sã vedem cu ochii.
Mãria-sa sãrarul ne-a dat slobod.

- Adevãr grãit-a fratele Maftei, rãsare din
picotealã Anton Nefir.

- De aceea v-aþi înþolit nici cãzãceºte, nici
leºeºte ?

- ªi de aceea, cãpitane Mârzea. Poruncã
avem sã te strãjuim pânã la Hârtopu Tigheciului.
Apoi, slobozi suntem s-o tãiem la Soroca. ªi mai

departe spre acea altã baºtinã a noastrã, dacã în
rãzãºia din moºi suntem scoºi de ticãloasa domnie.

Vãsãlie Cucu se ridicã în scãri. Pune mâna
streaºinã. De pe linia trestiiºului se ridicã un
vârtej de colb. Omul de oaste Ahme vine la galop
mic.

-  Tãtari estem!
Mârzea numãrã mogâldeþele care cresc cu

repeziciune, învãluindu-se în vârtej de colb.
- Lãsaþi sãbiile….Sunt numai zece.
În clipa când Mârzea se ridicã în scãri sã

cerceteze câmpul, Smaranda þâºneºte pe lângã ei,
vânturându-ºi sabia.

Pe loc, strigã Mârzea, punând pinteni.
ªeitan se dezlãnþuie într-un galop turbat.

Ce-i va fi venit Smaranei sã iasã înaintea
ceamburaºului cu sabia, se-ntreabã Mârzea, culcat
pe oblânc, se lasã uºor pe greabãnul armãsarului,
o ajunge pe fatã ºi cu o miºcare scurtã prinde
frâul de sub zãbalã, strunindu-i calul. Smaranda
rãmâne o clipã cu sabia ridicatã. Se-nroºeºte pânã-n
vârful urechilor. Gâfâie aþâþatã de goanã.

- Lasã-mi frâul ºuierã.
- Vârã-þi sabia în teacã, jupâniþã.
- N-ai am da porunci.
- Am a-þi da porunci. Chervanul, cu oameni,

trãgãtori ºi avere se aflã sub privegherea mea.
- Þi-ai lãsat cneaghina pe mâna tãtarilor,

viteazule.
- Vãd cã hãlãduieºte în pace.
- Lasã-mi frâul.
- Þi-l las când îþi trece fierbinþeala. Ce voiai

cu sabia ?
- Voiam ce voiam.
- Sã strici pacea zilei. Te prindeau tãtarii cu

arcanele.
- Avea cine sã mã scape.
Caii joacã pe loc. Ropotul cãlãreþilor tãtari

care-i înconjoarã în clipã. N-au suliþe. Nici arcuri.
Doar sãbiile. Mârzea lasã frâul. Se alege tãtãraºul
Mambet care râde, împingându-ºi fugarul spre ei.
O ameninþã pe Smaranda cu biciuºca. Spune pre
rumânie :

- Smaranda nu bun vrei taie Mambet. Mambet
iubeºtem Smaranda.

Tãtarii stau gheboºaþi în ºei, cu trãgãtorile
scãriþelor scurtate mult dupã obiceiul lor. Se apropie
la trep uºor cei trei rãzeºi. Se apropie teleguþele
ºi rãvanul de sub pologul cãruia se aratã faþa
îmbujoratã a Zamfirei. Tãtãraþul Mambet, într-un
beniº albastru, cu calpac din soboli îºi roteºte
calul flocos pe loc, apropiindu-l de rãdvan. Râde,
arãtându-ºi dinþii :

- Seberpare hatun, Membet iubeºtem… Iece!
Vedem mama !

- Piei diavole, se burzuluieºte jupâneasa
Maria, ameninþându-l cu dãsãguþa cu care-l croise
în târg, la Chilia. Auzi-l afurisitul, îþi zice „doamna
Bucatã de zahãr”.
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Cãpitanul Mârzea curmã scurt jocul
tãtãraºului.

- Habar bar-ma ? îl întreabã… Ce veºti aduci?
- Bar habar bic iacºi, rãspunde Mambet…Veºtile

sunt foarte bune.
Se pleacã în ºa.
- Mârzea baatur este poftit de Gazan baatur

celebi sã-i cinsteascã otacul.
- De unde-a ºtiut Gazan baatur celebi, cã

însoþesc acest chervan ?
Mambet se veseleºte din nou. Îi place cum

vorbeºte tãtara acest viteaz care-i este rudã prin
Gazan baatur celebi. Îi plac ºi mai mult cele douã
fete. Peste un an va trece în rândul mârzacilor.
Va avea oile, caii, slugile, rãzboinicii ºi robii pe
care-i va agonisi, dacã tatã lui nu-l va sili sã plece
la Bagdad sau la Damasc pentru învãþãturã. Iatã
din pricina cui n-are slobod sã-ºi arunce ochii în
harabaua cu poleacele. Tatãl ºi unchiul lui sunt în
bunã pace cu afurisitul de Mikolaj. Fac negoþ bun
cu el. Dar mai ales cu acest bãtrân care seamãnã
cu Allah, Morun effendi sunt ei într-o frãþie. ªi de
negoþ. Dar mai ales o frãþie de tainã. A uitat sã-l
pofteascã pe bãtrân, dupã poruncã. Îl pofteºte
acum. Gazan celebi i-a pregãtit naiurile. ªi asta a
uitat sã i-o spunã lui Mârzea baatur. Prieteniile
astea ale pãrintelui ºi unchiului îi stricã plãcerea
de a hãitui din când în când oamenii boierului
Decusearã.

- Când aþi ajuns la Chitai, îl întreabã Mârzea.
În varã vã pãºteþi turmele pe la Deljiler.

- Au trecut multe zile ºi multe nopþi de
atunci, baatur.

- Hurrem este cu voi?
- Hurrem este cu noi!
- Atunci, Allah cu tine. Aºteptaþi-ne!
Hurrem, vesela, îi este ºi un fel de rubedenie.

Veselã ºi înþeleaptã. Ce viteaz va fi luat-o în
haremul lui? Mambet scoate un Ieee ascuþit. Pleacã
în goanã urmat de rãzboinicii lui. Unii purtând
cojoace fãrã mâneci cu miþa în afarã puse pe
pielea goalã. Pe þestele rase, calpace din blãnuri.

Chervanul îºi reia tocmeala de drum. Mârzea
simte apropierea Smarandei ca pe-o vãpaie.

(va urma)

Titus Suciu

Îngerii... nu
îngenuncheazã

1.

Pentru el a existat,  un timp imperial -
aparte,

un Univers al gesturilor exaltante,
stângace mai tot timpul,
de regula inopinate.
Inopinate…
cu toate astea încãrcate de sfiiciune,
ºi de copleºitoarea sa naivitate.
Numai cã seninãtatea sa,
candoarea din momentele acelea faste,
s-au risipit atuncea când,
lângã tulpina unui vechi platan,
pe prund,
a dat de-un obiect,
pe care l-a ridicat ºi,
mergînd spre sat agale,
s-a angrenat într-o discuþie cu...
 Cu nu se ºtie cine.
Pânã la urmã…
poate,
cu nimeni altul,
ci cu sine.
Cu sine…
ori cu cele câteva zvârlugi,
 ce-aterizaserã pe-un snop de rugi,
luând apoi de bun ceea ce i-au spus,
în felul lor,
ciripind de pe crenguþe cinci,
ba parcã ºase vrãbiuþe…   
  
De mic fusese fiinþa spaþiilor deschise, a

pajiºtilor din marginea satului, a pãdurii din
apropiere. Nu trebuia sã i se spunã de douã ori sã
meargã cu caprele ori vaca la pãºune, se oferea
singur.

-  Tata, pot mere la iarbã cu marhãle?...
-  Da’… cu lecþiile cum stãi?...
-  Bine, le-am gãtat… Pot mere, ha?...
-  Apãi de le-ai gãtat…
-  Mulþam, tata, mulþam fain…
ªi ieºea din curte în cel mai scurt timp fãrã

sã fie chestionat în adevãratul sens al cuvântului
niciodatã.

Un astfel de dialog s-a purtat doar doi ani
de zile, atât timp cât Ilie Clarinet – prenume real,
nume… zãmislit în timp datoritã unui har, acestuia
ori poate cã nu numai lui! –  umblase la ºcoalã.



BOCªA CULTURALÃ ½ 29

MARIUS CÃRBUNESCU

Condamnat sã trãiesc
(fragment de roman în lucru)

Dupã aceea n-a mai fost nevoie de astfel de vorbe
sau schimburi de replici asemãnãtoare. Adicã de
atunci între tainicele sale trãiri sufleteteºti ºi
nevoile familiei, acordul a fost perfect.

Fie cã era cu animalele la pãscut singur ori
cu alþi copii, în afara satului ori în preajma
pãdurii, în îmbrãþiºarea foºnetelor produse de frunze
parcã pentru el anume, Ilie se simþea mai bine ca
oricând. Dacã era singur se întindea în iarbã ºi,
dupã ce alegea câte un nor nãrãvaº ,
îl înºeua hoinãrind apoi pe unde nu mai ajunsese,
nicicând, nici o altã fiinþã din sat, din judeþ, din
întreaga Românie. În schimb, dacã avea companie…
Ei – atunci nãzdrãvãnii, fel ºi fel de nãzdrãvãnii,
tot felul de jocuri iar spre searã… De când se
însera - foc din vreascuri! Foc din vreascuri ºi
poveºti… Poveºti nemaipomenite, nemaiauzite,
încãrcate de fel ºi fel de taine, de tot felul de
mistere…

Poate cã finalul ar fi fost acelaºi, doar cã
s-ar fi ajuns la el mai târziu. Vrem nu vrem,
întâmplarea – cuvânt indefinit, folosit ori de câte
ori ceea ce trãim e altceva decât ceea ce prevãzusem
pentru momentul respectiv – face parte din existenþa
noastrã, întâmplãrile fiind, de fapt, punctele nodale
al traiectoriei acesteia. Zile, luni, ani la rând,
evoluþia noastrã e liniarã, prin ceea ce facem
apropiindu-ne tot mai mult de obiectivul propus
cine ºtie când. Însã, la un moment dat, ca de
atâtea ºi atâtea ori… întâmplarea! Filosofic,
metafizic vorbind, nu aceasta e cea mai potrivitã
vocabulã. O folosim însã pentru tot ceea ce trãim
pe neaºteptate: bunãoarã întîlnirea cu o persoanã
ce ne schimbã felul de a gîndi… un accident cu
urmãri grave… decesul unei fiinþe apropiate…

Or de atunci, ceea ce ni s-a pãrut ani de zile
raþiune a existenþei, a modului în care urmãream
realizarea unuia ori a altuia dintre obiectivele
propuse, nu mai reprezintã nimic. Ne fixãm,
resemnaþi, încrâncenaþi ori stãpâniþi de un entuziasm
spontan, alt scop, ne mobilizãm capacitãþile pentru
realizarea altui
obiectiv.

Pen t r u
Il ie, întâm-
plarea ce i-a
s c h i m b a t
t r a i e c t o r i a
vieþii – ori
poate cã ,
dimpotrivã, l-a
aºezat pe cea
f ireascã, cu
a d e v ã r a t
proprie lui –
s-a concretizat
î n t r - u n …
fluier!

(va urma)

IV
Mutilarea n-a reprezentat niciodatão soluþie

rezonabilã pentru mine, aºa cum bãnuiesc cã a
considerat mandarinul. O fi el psiholog, dar nu se
pricepe la oameni. E adevãrat cãalþi deþinuþi ar fi
dat orice sã facã rost de vreun ac sau vreo lamã
cu care sã-ºi înþepe te miri ce bucãþi din trup
pentru a încãpea pe mâna infirmierelor de la
spitalul penitenciar. Nici în cele mai cumplite
momente de disperare n-aº fi putut sã concep aºa
ceva. Nu mi-au plãcut jumãtãþile de mãsurã.
Moartea, da. Are în ea o aurã de demnitate. În
plus, alimentarea obsesiilor mele mã flagela suficient
pe interior ca sã-mi mai doresc hãcuirea ºi la
suprafaþã. Aveam deja infirmiera mea pe care o
visam noapte de noapte.

Se dãduse stingerea demult în celula
supraaglomeratã. Saltelele deºelate atârnau ca niºte
hamace prinse doar la colþuri, sub greutatea
locatarilor paturilor suprapuse. Un sforãit baritonal
îºi gãsise ecou într-un alt colþ al camerei. Nimeni
nu mai arunca cu obiecte în membrii duetului.
Era inutil. Cei care o fãcuserã la început se
resemnaserã ºi se obiºnuiserã aºa. Notele muzicale
nocturne aparþineau de decor. Deºi mã detaºasem
complet de mediul înconjurãtor, pentru mine se
consuma cel mai neplãcut moment al zilei. Mã
foiam când pe-o parte, când pe alta. Pentru a nu
ºtiu câta oarã încercam sã închid ochii obosiþi.
Cum dãdea de întunericul de sub pleoape, apãrea
ea. În halatul ei alb, se îndrepta glonþ spre patul
cu muºama maronie pe care stãteam eu, culcat pe
burtã, cu pantalonii suflecaþi sub fund. Þinea în
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mânã un ac pe care-l arunca de la distanþã, ca la
un concurs de darts, direct în fesa mea. Atingerea
þintei mã fãcea sã deschid ochii instantaneu, sã
cambrez ºi sã pipãi pulpa piciorului care începuse
sã amorþeascã. Aceastã scenã se repeta când la
stângul, când la dreptul, dupã cum un rotisor
ceresc cãuta sã mã perpeleascã, întorcându-mã pe
toate pãrþile. Pânã la urmã reuºeam sã adorm
epuizat ºi îngrozit de duhul asistentei de gardã la
palatul obsesiilor mele.

Dimineaþa, când gongul a sunat de trei ori,
ca la teatru, m-am trezit cu o teribilã amorþealã
a coapsei. Cobora cu furnicãturi fine spre genunchi,
gambe, trecea de fluierul piciorului ºi se oprea la
degetul cel mic. Piciorul se miºca anevoie, de
parcã un ghips imens îl cuprinsese dintr-o datã. În
somn, o ghearã metalicã mã apucase de fesã ºi
nu-mi mai dãdea drumul, în timp ce un ac teºit la
vârf pãtrundea dezinvolt prin muºchiul contractat,
risipind fungi de penicillinum ge printre þesuturile
jupuite de pe os, sub formã de fâºii. Prin pâcla
dimineþii un halat alb se depãrta de patul meu în
zgomot de tocuri. Voiam sã-l urmãresc, sã vãd ce
face ºi levitam împreunã cu el. A pãrãsit încãperea
în care mã aflam ºi s-a îndreptat spre o cãmãruþã
minusculã unde încãpeau doar un aragaz cu douã
ochiuri, veºnic murdar de cafea datã în fiert, ºi o
butelie. De data asta, deasupra flãcãrii albãstrui
bolborosea o crãticioarã plinã cu apã în care se
scufundase ceva nedefinit. Douã mâini dibace au
luat un cleºte ºi au scos din apa fierbinte o cutie
metalicã, încã aburindã, de formã dreptunghiularã.
Metalul se albise ºi se deformase pe alocuri de la
atâta fiert în bain marie. Cutia se calcinase ºi
aproape cã nu se mai deschidea. A fost nevoie de
o daltã ºi un ciocãnel care au luat la þintã cantul
cutiei pânã capacul a cãzut. Înãuntru se gãseau,
învelite într-un tifon, piesele unei arme sterile.
Rând pe rând au ieºit la ivealã un piston, un
cilindru de sticlã cu multiple gradaþii, un capac
metalic care fixa cilindrul ºi multe, multe ace cu
vârful teºit ºi terminate cu o protuberanþã metalicã
de dimensiunile unei piuliþe. În cele din urmã,
acul este adãugat la ceea ce arãta, asamblatã, ca
o seringã gata de a intra în acþiune.

Un întreg proces ritualic se desfãºura sub
ochii mei pentru a face deznodãmântul previzibil ºi
mai chinuitor. O pilã micã tãia gâtul îngust al fiolei
de ser fiziologic, care se rupea apoi cu un pocnet
surd. Acul montat la seringã extrãgea lichidul
incolor ºi-l deºerta peste pudra din sticluþa de
penicilinã. Se agita bine atât sticluþa, dar mai ales
ochii minþii care urmãreau miºcarea impulsivã.
Dopul de cauciuc era înþepat din nou pentru a
extrage amestecul rezultat, iar pistonul urma traseul
invers pânã când o picãturã de substanþã se prelingea
pe vârful acului. Toate aceste operaþiuni se efectuau
cu maximã dexteritate pentru ca lichidul din seringã
sã nu precipite pe ac. Ei bine, în acel moment al
supliciului procedura se risipea, întrând în joc fantezia
asistentei care niciodatã nu folosea acelaºi truc

pentru a strãpunge pielea, ca a doi obrãjiori pistruiaþi
ºi tumefiaþi pe alocuri, cu bucata de pantalon
rulatã sub fund. Uneori înfigea acul de la distanþã
pentru a-l monta mai apoi la seringa, alteori seringa
cu totul, dar cel mai des îmi croia câteva dosuri de
palmã peste dosul meu ºi abia când mã aºteptam
mai puþin venea ºi împusãtura ca de suliþã. O
astfel de varietate era bunã doar pentru aburit
mintea, cãci efectul se arãta întotdeauna acelaºi:
amorþirea piciorului de la coapsã în jos; strângerea
sa cu o ghearã de oþel. Senzaþia se perpetua la
nesfârºit atunci când încercam sã închid ochii în
intimitatea saltelei mele ca un hamac ºi doar
oboseala extremã reuºea sã mã scape de ea. Iar
când mã trezeam, o luam de la capãt.

Aceastã obsesie mã bântuie de mult, dinainte
sã ajung la Simpang Renggam. Astfel de secvenþe
au marcat copilãria unei generaþii. Eu încã n-am
avut de pãtimit chiar atât de mult, decât la
nivelul fricii ºi spaimei care cu timpul s-au
transformat în psihozã. Iar acum îmi întunecã
visele. Alþi copii, ai cãror pãrinþi cu dare de mânã
ºtiau ce-i mai bine pentru odraslele lor, fãceau
injecþiile preventiv, ca sã fie feriþi de boli.
Sãptãmânal îºi luau fiola de Moldamin în buzunar
ºi mergeau la dispensar de unde se întorceau cu
piciorul anchilozat. Dacã cumva uitau sã ajungã la
dispensar sau aruncau fiola în primul coº de gunoi
întâlnit în cale, riscau sã rãmânã cu ambele
picioare anchilozate. Tratamentul dura de la ºase
luni pânã la un an, iar pentru a-l prescrie medicii
mai primeau ºi câte un pachet de kent sau cutie
de ness din partea pãrinþilor grijulii. În drum spre
ºcoalã, târâind ghiozdanele grele, jumãtate dintre
colegi ºchiopãtau uºor.

ION ªERBAN DRINCEA

REVELAÞIE

Pare o ciudãþenie
luaþi-o cum vreþi
eu comunic cu florile
vorbesc cu ele privindu-le
nu am ºtiut asta
totul a fost o revelaþie
când muºcatele
m-au simþit lângã ele
în cutremurarea frunzelor
le-am privit îndelung
desluºindu-le neliniºtea cã vor pleca
vor vieþui în altã parte
de la fereastra lor
ºi seva li s-a ridicat în frunze
transformatã în ochi
am înþeles umezeala ochilor
venind din rãdãcini
ºi le-am dat dreptate
simþindu-le despãrþirea
ca o durere
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OVIDIU BADESCU

Visul unei teoreme
(part.1)

Azi noapte am visat cã eram o teoremã, iar
elevii mi-au scris aºa de urât enunþul. Cã de fapt
ei scriau mecanic ºi nu înþelgeau ceea ce vroiam
eu sã le transmit. Cã la demonstraþia mea, mai
mulþi profi de mate au dat note mici elevilor. ªi
minusurile se adunau, ºtiþi visele acelea în care
cazi într-o groapã fãrã fund, ºi te trezeºti þipând?
Am deschis ochii ºi m-am bucurat de razele soarelui
ce adiau în fereastrã. ªi mi-am pus întrebarea:
dacã nici în posturã de teoremã nu am fericit pe
cei care mã foloseau, cum aº putea face asta eu,
ca prof de mate, predând teoreme? ªi am decis sã
visez, ºi sã fac TOT CEEA CE DEPINDE DE
MINE ca visele cu ochii deschiºi sã se realizeze.

1) Visez la o lume în care noi, profesorii, sã
facilitãm învãþarea, sã coordonãm elevii ºi, dacã e
posibil, sã îi inspirãm.

2) Sã dãm criterii clare de evaluare, sã
lãsãm elevii sã se autocorecteze ºi sã intervenim
doar dacã sunt prea stricþi cu ei înºiºi.

3) Sã îi ajutãm sã descopere cã rolul
(auto)evaluãrii e doar de a descoperi punctele
unde pot adãuga plus-valoare pentru a deveni cea
mai bunã versiune a lor.

4) Sã nu îi învãþãm ceea ce credem noi cã
e bine, ci sã ne lãsãm duºi în povestea lor
descoperind împreunã cum putem contribui la o
lume mai bunã.

5) Sã îi ajutãm sã gãseascã frumosul chiar
dacã în jur e mocirlã, sã îi învãþãm sã fie nuferii
care cresc într-o baltã cu noroi.

6) Sã îi provocãm sã încerce, sã le arãtãm
cã eºecul ºi greºeala sunt fireºti în drumul spre
succes.

 7) Sã le oferim încredere, iar dacã încredere
ne e înºelatã, sã cãutãm motivul pentru care au
procedat aºa ºi sã le-o reoferim.

8) Sã îi ajutãm sã descopere în jur oameni
pozitivi, ºi astfel vor deveni ºi ei pozitivi, sã le
arãtãm cã cele mai multe bãtãlii se câºtigã atunci
când nu intri în ele.

9) Sã fim de acord cu ei cã VIAÞA NU E
CORECTÃ, dar cã important nu e ceea ce le oferã
viaþa lor, ci ceea ce oferã ei vieþii celor din jur.

10) Sã afirme în fiecare moment, aºa cum o
fac eu, cã VIAÞA E FRUMOASÃ! ºi cã, oricâþi
nori sunt pe cer, dacã ne înãlþãm deasupra lor, va
fi în jurul nostru doar soare.

Cine mi se alãturã?
(va urma)

      SIGRID MARTIN

Anna...
Anna s-a nãscut în 1911. A fost cea mai

mare din cei 5 copii ai Angelei Holici ºi-a lui
Andreas Wattmann. A mers doar 6 ani la ºcoala
germanã din
oraºul bãnãþean
în care a
crescut, apoi a
intrat ucenicã la
douã suror i
evreice, unde
timp de doi ani
a însãilat, a
fãcut butoniere,
a brodat, ºi
abia dupã aceea
a fost consi-
deratã aptã de
a învãþa me-
seria de croi-
toreasã.

Tatãl ei
m u r i s e
d e v r e m e .
F u s e s e
electrocutat la
locul de muncã.
Dupã accident, acel om blând, soþ ºi tatã iubitor,
devenise un tiran. Îºi lega nevasta, bãtea ferestrele
în cuie, pe tãlpile pantofilor fiicelor fãcea semne
cu cretã pentru a verifica dacã plecau de acasã. În
nebunia lui s-a spânzurat.

Apoi a apãrut în viaþa ei Josef Burosch,
chipeº, mai tânãr decât ea, care a curtat-o asiduu.
Timp de câþiva ani i-a tot fãcut cadouri, astfel,
Anna a fost prima din mica urbe care a avut
ciorapi de mãtase aduºi de la Paris ºi pãlãrie
florentinã. A durat ceva pânã ca Anna sã îi
accepte cererea. Când s-au cãsãtorit, lucrurile pãreau
sã se aºeze. Aveau o prãvãlie frumoasã ºi prosperã
într-un sat din zonã, pãmânturi, o fatã în casã
care ajuta în gospodãrie, erau respectaþi.

ªi totuºi nu a avut o cãsnicie fericitã. Soþul
o înºela.

A venit rãzboiul.
Între timp era mamã a trei fiice, mezina

nãscându-se în ’44.
Au urmat dezproprietãririle.
Dupã rãzboi, Josef a ales sã rãmânã în

Germania, unde ºi-a întemeiat o altã familie.
Anna a strâns tot ce era transportabil în ºaisprezece
care ºi s-a întors în oraºul natal.

Mare parte din familie, douã surori, fratele,
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cumnatul, fuseserã deportaþi în URSS.
Pe sora ei cea mai micã a reuºit sã
o ascundã luni în ºir într-o pivniþã.

Din cele salvate, multe lucruri
au fost furate. Din ce a rãmas, vindea
sau schimba pe mâncare.

S-a angajat muncitor necalificat
la uzina din Reºiþa, mergând cu
Marinicã, cum era poreclit trenul
navetiºtilor, despre care se spune cã
mergea atât de încet, încât puteai
urca sau coborî fãrã ca el sã opreascã.
Lucra în ture. Noaptea cosea.

A fost o mamã exigentã. Fiica
ei cea mai mare, Grete, n-a avut
copilãrie. A trebuit sã aibã grijã de
surorile mai mici, sã þinã casa în
ordine, sã coase cot la cot cu Anna.

A fost o mamã iubitoare. Când
nu aveau mâncare suficientã, ea nu
mânca, ca sã poatã împãrþi puþinul
fiicelor. O felie de pâine uscatã muiatã
în apã ºi presãratã cu câteva cristale
de zahãr era un deliciu.

Fiind foarte îndemânaticã,
pentru serbãri le fãcea rochii din
hârtie creponatã.

A refuzat cererile în cãsãtorie argumentând
cã nu are nevoie de soþ, ci de un tatã pentru fiice,
ºi niciunul dintre pretendenþi nu a vrut sã îºi
asume rolul. Aºa cã a rãmas singurã.

Fiicele, câteºitrele, s-au mãritat devreme.
Fiecare a avut câte un copil. Dine, fiica cea mai
micã, a rãmas aproape.

Anna a fost bunica mea, eu sunt fiica lui
Dine. Am petrecut nenumãrate ore lângã ea ºi
maºina ei de cusut. Mi-a povestit multe, lucruri
despre care nici fiicele ei nu au aflat.

Oma vorbea fluent gemana ºi maghiara.
Româneºte vorbea cu accent. Râdeam de ea când
spunea „puine” în loc de „pâine”. Când mergeam
cu ea pe stradã ºi întâlneam pe careva, mã
strângea discret de mânã, ca sã ºtiu dacã sã dau
bunã ziua în nemþeºte sau în ungureºte, dupã caz.
În sertarul de la noptierã, printre medicamente,
pãstra câteva poze vechi cu artiºti. Aºa am aflat
de Greta Garbo ºi Marlene Dietrich.

Pe Josef Burosch, bunicul meu matern, l-
am cunoscut când aveam 11 sau 12 ani. Ea nu l-
a revãzut. O viaþã întreagã a pãstrat fotografia de
la nuntã agãþatã pe perete. Acum e la mine.

Am emigrat împreunã în 1982. Primul lucru
pe care ºi l-a cumpãrat în Germania a fost o
maºinã de cusut.

Anna Burosch, nãscutã Wattmann, a murit
pe 10 februarie 1996.

Ediþia a 24-a a manifestãrii ,,Zilele Presei
Bãnãþene” din cauza pendemiei de corona virus
nu s-a putut þine, dar organizatorul S.L.A.
,,Tibiscus” a conferit tradiþionalele premii care
se acordã la aceastã unicã manifestare a
slujitorilor presei româneºti din Banat.

Premiul de Excelenþa al Jurnalismului
românesc din Banat care poarta numele
regretatului scriitor timiºorean Aurel Turcuº
(1943-2012), personalitate marcantã a literaturii
ºi jurnalismului românesc a fost conferit doamnei
Ada Botezan, redactoare la Radio Reºiþa.

Premiul ,,Silvius Bata Miclea” pentru
contribuþii deosebite în publicistica româneasca
din Banat a fost acordat: doamnei Carmen Neda
(Televiziunea Voivodinei), domnului Ovidiu Babolea
(Radio Reºiþa), redacþiilor ,,Foaia Sãcãlazului”,
,,Almãjul” (ªopotul Vechi), ,,Suflet Nou” (Comloºu
Mare) ºi ,,Maramorac”, doamnei Delia Muntean
(Baia Mare), Domnului Mircea Anghel (Lugoj),
domnului Valeriu Grosu (Uzdin), domnului Pavel
Sever Smadu (Bãile Herculane), domnului Lucian
Marina (Novi Sad), doamnei Anca Bica (Radio
Reºiþa), domnului Iancu Murarescu (Sãrcia),
domnului Ioan Traia (Timiºoara), domnului Florin
Humiþa (Radio Reºiþa), domnului Vasile Linþia
(Timiºoara), domniºoarei Eleonora Miclea (Seleuº),
domnului Ioan Baba (Novi Sad), doamnei Gabriela
ªerban (Bocºa) ºi domnului Nicu Scheianu (Baia
Mare).

(A anunþat Vasile Barbu, preºedintele S.L.
A. „Tibiscus” la 1 februarie 2021)
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MARIA NIÞU
Brazii din pridvor
Casa ei e la rãscruce de drumuri ºi la hotar

de douã sate, de fapt, nici nu trebuie sã ajungi la
rãscruce ºi la tãbliile inscripþionate cu numele
satelor, ca s-o recunoºti, cã o ghiceºti cu mult
dinainte, indiferent dacã am uitat sã-þi spun cã e
pe stânga sau dreapta, prin cei  doi brazi din  faþa
casei, nu mai are nimeni brazi pe toatã mahalaua,
ºi sunt mari, dar nu bãtrâni, trecuþi totuºi de a
doua tinereþe,  au cam la 50 de ani.

Nu s-a gândit la nimic când i-a adus bãrbatu-su
de atunci, de pe unde lucrase, prin Valea Jiului,
dar acum, când a  rãmas singurã ºi fie-sa, singurul
copil,  îi spune rãspicat cã ea nu se-ntoarce în sat,
îi vede ca pe o cobe: „Era o vorbã,  cã unde sunt
brazi, casa se va pustii ºi uite cã avea dreptate
mã-ta mare”. Tot ce-ºi aminteºte acum, în memoria
ei e învãluit în vorbele mamei sale, dada Floarea.

Ca sã se rãzvrãteascã împotriva sorþii, gândea
sã-i taie, dar crescuserã prea mari ºi s-ar fi
rãsturnat peste gardul Fiicãi, vecina, ori peste
propria ei vie din faþa casei, deºi via cu pricina
nu mai prindea de mult rod bogat la umbrã de
brazi. Trebuia cineva sã-i taie bucatã cu bucatã,
începând din vârf, cu drujba ºi nu se bãga nimeni
din sat, e drept cã nici nu prea umblase dupã om
la lucru: „O sã vãd mai întâi cine ar avea nevoie
de lemn de brad, pentru blãni, lapãtul ori la orice
altceva, eu gândisem cã o sã-i facem fie polatã, fie
gard, fie pãtul din scânduri de brad pentru porumbii
din grãdinã, dar dacã nu mai vii acasã, cine sã
facã, vezi cã pe mine m-au lãsat puterile, ce sã fac
mai repede singurã, nu mai pot sã fac mare lucru,
o sã se aleagã praful de  toate, de toatã munculiþa
mea, cã aºa mi-a fost sortit, amãrâtã ºi chinuitã la
tinereþe, ºi la fel muncitã la bãtrâneþe, mãcar sã
vinzi dupã ce mor eu, sã nu vãd eu  cum se alege
praful de munculuþa mea de-o viaþã! ªi sã ai unde
veni pânã mã îngropi, pânã sã-mi faci ºi mie
pomenile, sã nu te râdã satul. Avea dreptate Mitu
când mi-a râs în faþã: «Se bucurau toþi cã o sã se
aleagã praful de casa noastrã» ºi chiar aºa ziseserã
toþi, cã ºi eu ziceam aºa dupã ce pe taicã-su l-au
omorât tot ei, cã i-au spart capul, maicã-sa a
murit arsã în casa care a luat foc, ei erau dinainte
imprãºtiaþi care-ncotro, prin þarã, toþi ziceau cã o
sã se omoare fraþii între ei pe case, cã au douã,
dar uite cã s-au înþeles, chiar dacã tot n-au fãcut
succesiunea, au pus fiecare ºi au reparat casa, o
minunãþie, nici nu zici cã a fost arsã,  ºi aºa mi-
a strigat Mitu, ce of mi-o fi fost mie când l-am
auzit aºa?! «Vezi cã nu s-a ales praful?! Dar de
casa lu’ matale chiar o sã se aleagã praful, cã fie-
ta cu care te mândreai cã e la Facultate  ºi noi
nu, nu mai vine. ªi ce-a fãcut?! Cine e ea pe
acolo? N-ai habar, nu ºtii nimic!» ªi avea dreptate,

cã ce ºtiu eu ce faci singurã pe acolo în strãinãtãþuri,
pe la oraº, cu cine te-oi fi înhãitat, de nu mai vrei
sã vii acasã, cã puteai veni profesoarã în sat, cum
au venit atâþia, ºi Ancuþa ºi al lui Tiþa ºi fraþii
Bartoº…

Tu dacã nu mai vii acasã, nici cruce n-o
sã-mi pui,  nici la mormânt n-o sã mai calci tocmai
de acolo din Timiºoara, o sã creascã bojii peste
mine, sã fiu de râs dupã ce mor! Degeaba m-am
chinuit o viaþã-ntreagã sã fiu cu cinste în sat!”

ªi rãmãsese cu ochii la brazi: „O sã-i tai!
Neapãrat! Mãcar sã nu-i vãd eu mereu în faþa
ochilor, cucuvele a pustiu! Vara ºi toamna se
strâng în ei toþi graurii ºi dau iama în vii! Fiica
a stârnit toþi vecinii de pe mahala contra mea, cã
graurii mei le mânâncã lor  toþi strugurii! Sã vinã
ea sã taie brazii, sã vedem, poate?! Sã vezi cum
mai iese Tudor, din casa de peste drum, înjurând
ºi bãtând în tinichele «hia, hia»!  Mitu pune
panglici din alea foºnitoare, care se miºcã mereu
ºi nu se duc graurii acolo! Lenuþa a umplut via cu
sperietori ºi cu sticle de plastic în vârf de par, cã
e mai în spate, nu aºa la ºosea, ca a mea, chiar
la asfalt, nu pot pune orice. Sã-mi aduci ºi tu la
fel panglici, cicã de la casete vechi de casetofonn
ori magnetofon, stricate, pe cine or avea pe acolo,de
unde fac rost, nu ºtiu!  Când ies mereu ºi bat
tigaia «hia, hia!» îºi iau zborul din brazi puhoi, de
e negru  cerul ºi pãmântul!

Dar dupã ce se culeg viile ºi-ncep nunþile,
brazii mei sunt fala satului. Trebuie brad împodobit
la nuntã ºi vin sã mã roage sã taie o creacã, ia
acolo o cetinã de brad,  ºi atunci sã vezi spectacol,
mi-e de tot dragul, vin cu scara, cã s-a înãlþat
mult pânã la prima creacã, de când tot se taie la
ele, cu vãtaful cu prosop la brâu, cu ploscã, cu
mireasa, cu lãutari ºi joacã hora în faþa porþii, în
drum, ºi e sãrãbãtoare atunci în curtea ºi la
poarta mea, de mai multe ori chiar e nuntã la
mine, dacã tu te-ai dus la capãtul pãmântului, nu
mi-ai fãcut nuntã în bãtãturã, sã te mãriþi în sat,
cã ºi moaºa te-a vrut ca norã, n-o sã uit asta, cum
ai dat cu piciorul norocului!

Apoi când vine Crãciunul! La fel, cer sã taie
câte o cetinã, sã facã brad nepoþilor, cã suntem la
câmpie, nu la munte, iar bãrânii sunt sãraci, n-au
bani de brad ºi nici nu ajung pânã la Craiova dupã
brad, nici nu ºtiau ce-nseamnã, n-au pomenit aºa
împodobealã la vremea lor, de Crãciun, dar dacã a
apãrut moda asta, vãd la televizor ºi ce sã mai
zicã þâncilor?!  Nu li se pot împotrivi! Iar unii
copii vãd pe fereastrã brazi la alþii mai bogaþi,
seara licurind luminiþele, cã unii oameni sunt
sãrmani,  cu câte cinci  copii la casa omului, dar
tot tânjesc dupã brad în sãrãcia lor.

ªi atunci, când taie pentru ei, ºtiu cã taie ºi
pentru tine, deºi nu pricep la ce-þi trebuie ºi þie sã
faci brad, cã îi pui mereu sã-þi taie ºi þie o creacã,
n-ai copii, n-ai nepoþi, doar aºa sã te fandoseºti ºi
tu, cã vii de la oraº!”
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ªi Domnica rãmase cu privirile spre brazi, ºi abia dupã ceva
timp, când fata îºi trase puternic rãsuflarea, neºtiind ce trebuie sã-i
spunã maicã-sii, sã n-o supere, o auzi continuând: „Asta  a fost în
urmã! Acum, dacã s-au tot tãiat creci din ei, ar trebui o scarã de
pompieri ori cum vãd la ãia de la telefoane, la stâlpul de telegraf,
ca sã ajungã la una mai acãtãrii! Ultima datã unul s-a urcat singur,
cã mi-a fost ºi fricã sã nu cadã, proptindu-se din ciot în ciot cu
picioarele ºi cu mîinile in jurul trunchiului, dar puþini mai au
curajul ãsta. Acum nici nu mai vin, au apãrut la magazine de toate,
ºi brazi de orice mãrime, nu mai e nimeni sãrac, trec cu plasa cu
sucuri, portocale, Pepsi, Cola, dulciuri de tot felul , iar nunþile se
fac la oraº, se duc la restaurant ºi nu se mai împodobeºte bradul.

Era o melodie „Împodobeºte, mamã, bradul”, nu ºtiu pentru
cine o mai cântã, cã mamele în zadar îºi mai aºteaptã pruncii
acasã.

Aºa cã într-adevãr, de acum e curtea pustie, nu mai sunt
nunþi, Crãciunuri în sat, e tot mai gol, bãtrânii mor unul câte
unul, de parcã s-ar lua unii dupã alþii, nepoþii care au crescut cu
brad au plecat, cei care se mai nasc nu mai vin la þarã …”

„Las’, mamã, în varã caut pe cineva sã-i taie, sã te liniºteºti!”
Femeia îi priveºte cu drag, mai cã s-ar duce sã-i îmbrãþiºeze,

cum îi îmbrãþiºa flãcãul de se suise într-unul dintre brazi fãrã
crampoane, doar cu braþele ºi picioarele încruciºate pe trunchi.
Erau jumãtate din viaþa ei, din tinereþea ei: „Nuu! Lasã-i acolo!
Mãcar sã nu plec pustiitã de tot! Tot n-am avut eu brad la nuntã,
cã tata m-a dat repede în altã casã, dupã avere, ºi pânã sã fac
nunta am ºi plecat de acolo! Acum sã am ºi eu brad la capul meu,
când mã vei scoate cu picioarele înainte din casã! Mãcar asta sã
faci! Sã nu vinzi casa pânã nu mor eu în ea! Casa mea cu  doi
brazi falnici, de se vãd din capãtul celuilalt sat! ªi chiar când o fi
sã nu mai pot, de la azil ori de la capãtul pãmântului, sã mã aduci
sã mor în casa mea!“

COSTEL STANCU

           * * *
Nimeni nu ºtia cum apãruse în oraº. Îl vedeam,
în zori, plimbîndu-se pe strãzi, cu o linguriþã
de argint în buzunarul de la piept. Îl credeam nebun,
însã cu toþii am fi vrut sã ºtim trecutul acelei misterioase
linguriþe. Unii spun cã bãtrînul a fost în rãzboi
ºi nepreþuitul obiect i-ar fi salvat viaþa, oprind un
glonte sã îi adoarmã inima. Prea banal! Ce Dumnezeu,
nu sîntem lipsiþi de imaginaþie! Sã cãutãm altceva,
au zis într-un glas înþelepþii ºi proºtii. Unii, mai sadici,
s-au gîndit dacã nu cumva cu ea i s-ar fi turnat plumb
topit în gîtlej atunci cînd niºte firimituri din trupul lui tînãr
au fost gãsite în patul de nuntã al altui bãrbat. Doar vedeþi
cã e mut, au motivat ei. Nu, nu! s-a opus
mulþimea, puteau pur ºi simplu sã îl castreze.
Poate e o linguriþã de impãrtãºanie, furatã din vreo bisericã,
au opinat preoþii. Huooo, tîlharilor! Imediat aþi revendica-o voi!
au ameninþat ateii. Alchimiºtii îºi rîdeau în barbã,
pãreau cã ar deþine secretul. Ocultiºtii, la fel. Timpul trecea,
iar oamenii nu se puneau de acord nicicum. Ne pîndea anarhia.
Într-o zi, bãtrînul a dispãrut, la fel de ciudat cum apãruse.
Linguriþa de argint a fost gãsitã tocmai de nebunul oraºului.
O poartã în buzunarul de la piept pe nesfîrºitele-i drumuri.

VICTOR CONSTANTIN
MÃRUÞOIU

Poem nordic

pe umerii serii scandinave
îngerul de nord pogoarã
seraficele cuvinte
ale Învierii

Nordic Poem

on the shoulders of the
Scandinavian evening
the northern angel descends
the seraphic eords
of the Resurrection

Apus

se înfiripau nocturne izvoare
în atingerile tale
iubito
ca-ntr-o primãvarã
cu albatroºi

seminþe de arbori
în luna dintre cele trei rostiri
ale apusului Silvaniei

anotimpurile noastre
adulmecau umbre

Sunset

nocturnal st reams were
blossoming
in your touches
my love
as in a spring
with albatrosses

tree seeds
in the month between the three
speeches
of the Silvanian sunset

our seasons
were sensing shadows

(poeme din volumul Vitralii
cu greieri = Stained Glass
Windows with Crickets.
Braºov: Libris, 2020)
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Rubricã de Prof. Stela Boulescu
Liceul Teoretic „Tata Oancea”

„Limba este însãºi floarea sufletului etnic al românimii.” scria Mihai
Eminescu. Fiecare popor îºi cinsteºte limba pe care a moºtenit-o de la
strãbuni. De-a lungul timpului unele norme se schimbã, dar rãmâne veºnicã
datoria fiecãruia de a-ºi respecta graiul, folosindu-l corect atât în scris cât ºi
în vorbire. Existã nenumãrate deosebiri între limbile ce se vorbesc astãzi în
lume. Cele care au strãmoº comun au ºi unele asemãnãri. Vorbim despre
limbile romanice, slave, germanice etc. Sunt ºi câteva aspecte întâlnite în
aproape toate limbile de pe glob. Unul dintre acestea este palindromul.

Un palindrom este un ºir de caractere (de obicei cuvinte, fraze sau
numere) care citit de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga
rãmâne neschimbat. Termenul „palindrom” a fost introdus de scriitorul
englez Ben Jonson (1572-1637) ºi provine de la cuvintele  greceºti  palin (înapoi)
ºi dromos (drum, direcþie). Propoziþiile sau frazele palindromice se mai
numesc anaciclice, retrograde, recurente sau sotadice (dupã Sotades care se
spune cã le-a inventat).

În mod tradiþional primele palindromuri sunt atribuite lui Sotades din
Maronea (c. 276 î. Hr.), un poet grec care a trãit în Egipt în timpul lui

Ptolemeu Philadelphul. Legenda spune cã Sotades a scris o satirã veninoasã la adresa conducãtorului
sãu, iar Ptolemeu, înfuriat, a ordonat ca Sotades sã fie închis într-o cutie ºi aruncat în mare. Din
poemele lui Sotades nu s-au pãstrat decât fragmente, însã acestea nu conþineau niciun palindrom.

 Din Grecia anticã ne-a rãmas palindromul Nispon anomimata mi monan opsin ce apãrea pe
fântânile publice ºi care se traduce prin „Sã te speli de pãcate, nu numai pe faþã”. Acest palindrom a
rãmas celebru ºi mai târziu, deºi scris diferit (Niyon anomhmata, mh monan oyin) ºi a fost gãsit gravat
pe un bazin din faþa bazilicii Sfânta Sofia din Istanbul, Turcia. Inscripþia dateazã din sec. 6 d. Hr.

ªi romanii cunoºteau palindromul, de exemplu, In girum imus nocte et consumimur igni („Intrãm
noaptea în cerc ºi suntem consumaþi de foc”), care se spune cã descria acþiunea moliilor.

Celebrul palindrom latin Sator Arepo tenet opera rotas a fost descoperit sub forma unui pãtrat
magic în timpul sãpãturilor de la Pompei, în Italia, care fusese îngropat de erupþia vulcanului Vezuviu
în anul 79. Acelaºi pãtrat magic a fost descoperit ºi în ºantiere arheologice din Anglia ºi Mesopotamia,
precum ºi pe o amuletã gãsitã la Lyon. Dupã unele interpretãri s-ar traduce prin „Cultivatorul Arepo
þine lucrul pe roatã”. Textul a fost gãsit ca formulã magicã inscripþionatã pe numeroase pietre funerare,
pe obiecte de uz personal (sãbii, pumnale, cupe) ºi de podoabã (broºe, medalioane).

Poetul roman Sidonius Apollinaris (sec. al V-lea) a devenit celebru în vremea lui, prin poeziile
sale care se puteau citi în ambele sensuri, aºa-numitele - „versus recurrentes”.

În limba românã se întâlnesc numeroase palindromuri scurte formate din trei litere (bob, coc,
cuc, dud, rar, sos, sus etc), din cinci litere (caiac, cojoc, etate, minim, potop, rever etc.), din ºapte litere
(etajate, etalate, rotitor etc.), din nouã litere (calabalac, aerisirea etc.) sau chiar din unsprezece litere:
elenofonele (elenofon-vorbitor de limbã elenã).

Dacã nu þinem cont de diacritice, numãrul polidromurilor creºte. Acest joc de cuvinte se
întâlneºte ºi în propoziþii: Ele ne seduc cu desenele. Au o nava noua. Sa nu iei un as. Alina m-a luat
sa stau la Manila. Era o tipa rapitoare! Ene purta patru pene. Ele fac cafele. El o sa faca fasole. Ion
a luat luni vinul tau la noi. Ai ramas acasa, Maria! Era sa pozez o pasare.

Alte exemple de polidromuri: localitãþi româneºti: Anina, Dud, Sebes, Ses etc.; prenume: Ada,
Ana, Ava, Ene, Otto etc.; numele palindromic al unei sportive (maratoniste) românce: Anuta Catuna.

Printre scriitorii în opera cãrora apar palindromuri se numãrã Nichita Stãnescu, ªerban Foarþã
sau Mircea Cãrtãrescu.

Din lumea jocurilor de cuvinte fac parte: anagrama, calamburul sau mai puþin cunoscutele
lipograma, pangrama, holorima ori ambigrama. Despre ele vom vorbi într-un alt articol. Pânã atunci
sã reflectãm la versurile lui Grigore Vieru

 „În al limbilor tezaur
 Pururea o sã rãmânã
 Limba doinelor de aur,
 Limba noastrã cea românã. “
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    Câlnic, 2 februarie 2016
     (Ziua Ursului)

Ilustrisimã Gabi,

Nu exagerez, nu bravez, nu frizez ridicolul
etc. adresându-mã astfel. Ca lingvist (cine spune
cã nu sunt, de vreme ce Înaltul Forum Academic
zice cã am fost de folos la întocmirea celor douã
volume ale DTR. Muntenia ºi cã lucrãrile mele,
mai ales cele trei volume de Contribuþii se gãsesc
pe ºantierul celor care au început sã fãureascã
Dicþionarul  tezaur al limbii române). ªi apoi, cine
mã poate opri sã folosesc definiþia pe care o dã
DEX extinzând superlativul, din partea primã a
definiþiei pentru ilustru, ºi anume „vestit prin
calitãþile sale deosebite”. ªi apoi, ºtiut este cã
stilul epistolar dispune de libertãþi suplimentare.
ªi încã o datã apoi: când vei avea vârsta mea, cea
pe care voi împlini-o în ajunul Bunei Vestiri, 84
de ani, datã pe care cu voia ta, Gabi, o pot socoti
(pe 24 martie) „buna vestire” a „Bunei Vestiri”.
Când vei avea tu 84 de ani, eu voi folosi valabilã
întreaga definiþie a dicþionarului. Ai sã vezi!

Nu pot trece mai departe fiind serios în
ceea ce scriu ºi-þi voi scrie o anecdotã apropos de
ceea ce zisei mai înainte... Un reporter de jurnal
s-a adresat vestitului om de stat Winston Churchill
când acesta împlinea 90 de ani cu urmãtoarele
cuvinte: „Sire, aº vrea sã vã iau interviul pentru
jurnalul nostru ºi la cea de-a o suta aniversare...”
„Buldogul” l-a mãsurat de sus ºi pânã jos ºi l-a

VASILE C. IONIÞÃ

O SCRISOARE asigurat cã aratã destul de bine, ceea ce e posibil
sã-i ia tot el interviul aniversar.

Mã felicit ºi nu încerc nicio clipã regretul cã
am încredinþat iubitele cãrþi din biblioteca mea,
Bibliotecii care poartã numele „ãlui mai tare om
din Banat”, gospodãritã de sãrbãtorita Gabi, în
cadrul unor strãlucite manifestãri culturale.

Douã obiective mi-am pus în planul acestui
an: sã-mi sap, seamãn, plivesc ºi sã culeg roadele
grãdinii mele din care ºi acum mã înfrupt din câte
ceva; apoi mi-am pus în gând sã nu las zilele verii
sã treacã, iar eu sã nu fac drumul spre „Templul
din T. Vladimirescu 11".

Mã angajez solemn cã pânã voi împlini cele
douã obiective gospodãreºti sã scriu de douã ori
câte o filã în fiecare lunã, începând cu aceasta.
Dupã cât de mult doresc eu sã fiinþaþi, asigur
colaborarea mea ºi postum, mãcar pentru vreo
cinci ani de azi încolo.

Nu-þi cunosc celadul (bocºenii zic aºa?).
Vrednicã cum te ºtiu, plinã de viaþã, sunt sigur cã
eºti o bunã gospodinã ºi dupã ce pleci de la
Bibliotecã. Sã-þi dea Dumnezeu mulþi ani cu
sãnãtate, sã te bucuri pãstorindu-þi cea mai mândrã
dintre turme. Toþi cei care îþi sunt dragi þie sã
înfloreascã ºi sã te iubeascã. Cu regretul cã nu
sunt alãturi de voi la aceastã zi de sãrbãtoare,

Moº Ioniþã de pe Nergãniþã, alias

La o expoziþie de carte
Constantin Gruescu
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MIA ROGOBETE

Consemn la frontiera
anotimpurilor

Ultimele zile de iarnã, primele zile de
primãvarã, întotdeauna paºii noºtri semneazã
intrãrile ºi ieºirile unor clipe bãtrâne, tinere,
unele abia nãscute. Întâia zi de martie marcheazã
debutul primãverii calendaristice, dar asta nu
înseamnã cã zãpada nu îºi mai face apariþia, sau
cã atmosfera de iarnã s-a dus dintr-odatã.

Dar cine este aceastã Iarnã? O femeie cochetã,
pãrãsitã de iubit, cu inima rece, însã foarte
puternicã, se ºtie cã nimeni nu a putut sã-i mai
cucereascã sufletul de la despãrþire, iar adevãratul
prieten al ei este Gerul, singurul cu care se mai
întâlneºte atunci când este supãratã. Aceastã
prinþesã cu haine mereu albe poate fi ºi generoasã,
dar o face pentru a-ºi arãta puterea, complotând
cu razele de soare, aduce de multe ori cãldurã pe
pãmânt, dar dupã zilele frumoase trimite zãpada,
viscolul ºi gerul, aceasta este Iarna, prietena noastrã
din copilãrie. Sunt momente în care îmi spun cã
Iarna a îmbãtrânit, sau poate forþa i s-a slãbit, nu
ºtiu ce sã mai cred, totul era odatã special, troieni
de zãpadã, ninsori care nu se mai terminau, atât
de purã acea pãturã groasã de fulgi lipiþi, atât de
liniºtitã, de graþioasã, de strãlucitoare, Doamne
Dumnezeule, atât de magicã! Trãiam o poveste în
fiecare an al copilãriei, o poveste în care Moº
Crãciun avea glasul bunicii mele sau al vecinului…

România ºi comunismul ei sufocant, dar
cine mai þinea cont de restricþii când era vorba de
balurile din luna Decembrie, cu mic, cu mare
intram în Cãminul Cultural din sat, sã prindem
loc pe scaune bunicilor ºi pãrinþilor noºtri, dupã
care ne pierdeam prin mulþimea de oameni, care
nu mai simþeau frigul, jocul îi transforma, erau
cei mai fericiþi, acesta a fost românul copilãriei,
acestea erau iernile de altãdatã. În fiecare zi a
lunii Decembrie simt mirosul de portocale, sunt
fructele copilãriei mele, ºi le primeam în seara de
ajun, însã mirosul lor stãtea pitit printre haine,
de multe zile… Sãrbãtorile era sãrbãtori, foarte
respectate, pline de prãjituri, fripturi, distracþii,
cadouri, împãcãri, iubiri, cine mai þinea cont de
faptul cã nu aveam dreptul la cuvânt, cine se mai
vãita de statul la coadã cu orele pentru pâine,
carne, mezeluri, cine se mai supãra pe Ceauºescu
pentru lipsa de cãldurã ºi curent? Nimeni nu mai
avea treaba comuniºtilor, atunci eram toþi fraþi,
þuica, vinul fiert, porcul, cozonacii, toate erau la
fel pentru oameni, toate aveau acelaºi gust. Eram
român în România mea!

Haide, apropie-te  primãvarã, te aºtept. Þi-am
deschis toate porþile sufletului meu, ferestrele

casei strãlucesc de bucurie, adu-mi dimineþile acelea
pline de cântece înfrunzite, adu-mi amiezile
liniºtitoare, înmiresmate, adu-mi dupã amiezile cu
gust de iarbã fragedã ºi clipe calde, adu-mi serile
rãcoroase, cu miros de pãdure pieptãnatã, adu-mi
nopþile confortabile, acelea care sorb vinul din
pahare de cristal. Haide, dragã prietenã, lasã
pãmântul sã se scuture, lasã pãsãrile sã cânte,
prinde seninul cerului în ochi ºi parfumeazã-l cu
vântul ce bate revigorant, priveºte în jur, nu vezi
arhitectul din coaja de copac, fiecare respiraþie a
naturii dã naºtere la flori, frunze, la tot ce rãsare
din pãmântul globului zurliu pe care pãºim.

Cine eºti tu Primãvarã? Ai fost ºi vei rãmâne
anotimpul bucuriei tuturor vieþuitoarelor, ai fost
ºi vei rãmâne anotimpul noilor începuturi, Doamne,
atâtea ne-ai dat nouã, pãmântenilor, dar cel mai
frumos cadou cred cã este aceastã nobilã renaºtere
a tuturor timpurilor, - Primãvara -, femeia strop
de ploaie, femeia sãmânþã, femeia rãdãcinã, femeia
cântec, femeia care aduce cãldurã în toate trupurile,
sufletele, inimile…

Mai sunt câteva zile geroase, rãbdãm, suntem
eroi, dar vin ele zilele de primãvarã ºi încep sã se
audã zumzete de albine, foºnete de pãsãri harnice
care îºi regãsesc cuiburile sau îºi reclãdesc altele,
soarele îºi trimite razele dezmorþite pe pãmânt,
un fel de artificii uitate de Crãciun, dar cu mult
mai multã cãldurã ºi strãlucire, covorul verde se
întinde în fiecare secundã pe pãmânt, vântul îºi
face de cap împrãºtiind mirosul florilor peste tot,
ura, rãutatea, tristeþea ºi duºmãnia îºi pierd sufletul,
pãmântul renaºte, alte nume, alte voci, alte fericiri!

Acum, în 2021, lumea se zbate între viaþã ºi
moarte, între fricã ºi speranþã, între dragoste ºi
urã, iubim viaþa mai mult ca niciodatã, însã urâm
nebunia creatã de ciudatul virus apãrut de nicãieri.
Un virus care face ca oamenii sã respire greu
purtând mascã, în acelaºi timp ajutã pãmântul sã
respire mai uºor, poate cã este un lucru totuºi
bun pentru cã acest glob pãmântesc avea nevoie
de aer mai mult ca oricând, îºi dorea sã respire
iar pe noi acest lucru nu ne interesa ºi deodatã:
bum! Totul s-a cutremurat, pandemia apãrutã a
distrus mersul vieþii oamenilor, însã a dat câteva
lecþii importante care nu se vor uita niciodatã,
iatã cum vorbele lui C. S. Lewis sunt atât de vii
în gândurile noastre astãzi:

„Nu poþi sã te întorci ºi sã schimbi începutul,
dar poþi sã începi de acolo de unde te afli ºi sã schimbi
sfârºitul”.

Trãim o istorie cruntã, ºi ºtim cu toþii acest
lucru, ne confruntãm cu o crizã care ºi-a multiplicat
clipele instabilitãþii, sãnãtatea noastrã este afectatã,
dar mintea are un rol hotãrâtor în aceste momente
ale istoriei, o nebunã cu picioare lungi, cu mâini
tip ghearã, ca sã poatã arunca frici pe pãmânt.
Toate continentele sunt în rãzboi cu aceastã
pandemie, spre norocul nostru avem cea mai
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modernã armã ºi anume  sãnãtatea mintalã, care
ne ajutã sã rezistãm ºi sã supravieþuim crizei. Al
Treilea Rãzboi Mondial, de care s-a tot povestit a
sosit, oamenii de pe întreaga planetã se luptã cu
necunoscutul, dar nu cu arme chimice, nici cu
sabia sau arcul, nici cu lupta corp la corp, ci cu
tratamente cu medicamente ºi vaccinuri, cu
echilibrarea gândirii, ne apãrãm sãnãtatea ºi nu
graniþele þãrii, contracarãm fenomene prin fel ºi
fel de modalitãþi eficace în care creierul nostru
este arma cea mai puternicã, el ne ghideazã, ne
ajutã sã câºtigãm rãzboiul cu necunoscutul inamic,
de fapt ne þine de mânã pentru a traversa în
siguranþã aceastã perioadã periculoasã, într-adevãr
trãim clipe unice, scriem ºi citim în acelaºi timp
istoria lumii.

O parte din cei care supravieþuiesc acestui
rãzboi inedit, vor fi afectaþi de anxietate, stres,
vulnerabilitate, devastare, dezumanizare, ºi vor fi
trataþi toatã viaþa, de aceea trebuie sã avem
speranþã, multã speranþã, doar ea mai are curajul
sã iese din buncãrele lunilor de crizã ºi sã se
lupte cu nemilosul virus, care ºi-a desfãcut aripile
în 2020, lãsând foc ºi cãrbuni încinºi în viaþa
multora. Sigur cã ne vom lupta mai departe noi
de noi, bolile fizice ºi psihice nu se vor da duse
din aceastã lume îngenuncheatã ºi de febra
politicului, dar faptul cã noi de noi ne putem
înveli în speranþe, noi de noi ne putem acoperi cu
pãturi creative, astfel cã ajutându-ne unii pe alþii
vom crea empatia de care are nevoie întreaga
omenire.

Vom câºtiga rãzboiul ºi vom deveni o generaþie
de ataºament în care speranþa are rolul de a
construi relaþii puternice între oameni.

Vom supravieþui acestui virus inamic ºi vom
deveni o lume mai puternicã, o lume care va
stãpâni necunoscutul din cauza cãruia suferim
astãzi, vom fi braþ la braþ cu speranþa care ne
permite sã gestionãm temerile.

Vom fi cei mai inteligenþi supravieþuitori,
un exemplu pentru viitoarele generaþii, vom inspira
celor din viitor ce înseamnã sã rãmâi calm ºi sã
gãseºti soluþii de ieºire din impas în situaþii dificile.

Vom fi liberi ºi sãnãtoºi pentru cã va  veni
femeia cu rochie verde, pe numele ei de fatã,
Primãvara. Acest anotimp oferã lumii întregi
spiritualitatea de care este atâta nevoie, ne vom
simþi aproape de naturã, vom prinde curaj sã
extragem protecþie, îmbrãþiºare, sãrut ºi putere,
dragoste de viaþã, vom fi lumina cãlãuzitoare
pentru cei care vin dupã noi, vom da un consemn
la frontiera tuturor anotimpurilor ºi vom spune cã
am câºtigat cel mai greu rãzboi, suntem liberi,
suntem fericiþi, nimic fãrã Dumnezeu! Primãvara
este pe drum.

Rãmas bun, Viorel Coþoiu!

„Pentru mine pictura este o chemare”.
(mãrturisea Viorel Coþoiu în reportajul realizat

de Vasile Bogdan în 2008)

Din pãcate, luna februarie a anului 2021
începe cu o veste tristã pentru arta ºi cultura
cãrãºeanã: artistul plastic bocºean, Viorel Coþoiu,
s-a stins! Am pierdut o valoare, am pierdut un
coleg, am pierdut un prieten!...

Viorel Coþoiu s-a nãscut la 19 septembrie
1962 în Reºiþa. Locuieºte în Bocºa Românã împreunã
cu familia fiind necãsãtorit.

În Bocºa urmeazã ºcoala generalã apoi liceul
ºi studiazã desenul cu prof. Petru Kneipp.
Frecventeazã ªcoala Popularã de Arte.

Studii de picturã bisericeascã cu profesorii
Gheorghe Coºtiurin, Andrei Rãileanu ºi Dan Caceu.

Absolvent al Academiei de Arte Timiºoara –
clasa de picturã a prof. Romul Nuþiu, promoþia
1996. Participã la saloanele studenþeºti de picturã
(1991-1996). În 1992 obþine Premiul I la Festivalul
Artei Studenþeºti.

În 1996 debuteazã cu o expoziþie personalã
la Galeria ART din Timiºoara. Pânã în anul 2000
verniseazã 4 expoziþii personale la Timiºoara ºi
Reºiþa, dar participã la foarte multe expoziþii de
grup, precum ºi la saloane de artã plasticã naþionale
ºi internaþionale. Este membru  titular al Filialei
UAP Reºiþa.

Prima expoziþie la Bocºa, oraºul sãu natal,
se desfãºoarã la Biblioteca Orãºeneascã „Tata
Oancea”, la iniþiativa bocºeanului Dumitru Jacotã,
în anul 1997. De atunci, Viorel Coþoiu începe o
bunã colaborare cu aceastã instituþie ºi cu
managerul ei, iar expoziþiile continuã: fie personale,
fie de grup. De asemenea, biblioteca bocºanã este
cea care se ocupã de promovarea muncii artistului
Viorel Coþoiu, organizându-i vernisaje în diferite
oraºe: Reºiþa, Lugoj etc.
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EDITH GUIP- COBILANSCHI

Timiºoara, acum o
jumãtate de secol ºi

astãzi
Se vedeau strãzile din Fabric; erau deosebit

de frumoase : strada Domnilor (de aici numele),
strada Tigrului, strada Mãtãsarilor (una din cele
mai vechi strãzi ale oraºului nostru) ºi foarte
liniºtita stradã a Mistralului. Astãzi strãzile
Domnilor ºi Mãtãsarilor au devenit strãzi ale
þiganilor…

Dacã pedestraºul schimbã direcþia (noi
pedestraºii ne împuþinãm pe zi ce trece), ajunge
la Viile Fabric; cartier vestit odinioarã pentru
întinsele sale grãdini, pentru care ne-ar fi invidiat
orice occidental, pentru aerul sãu proaspãt, pentru
cã aceastã parte a oraºului se afla în imediata
apropiere a Pãdurii Verzi, cunoscut pentru îngrijitele
case de varã, construite cu mulþi ani în urmã, din
dorinþa patricienilor timiºoreni de a-ºi gãsi un
refugiu în timpul lunilor toride de varã.

În Viile Fabric se aflau Vila Motschony,
Prohaska, Marschall, Persuer, Kimmel – toate
purtând numele unor nobili domni, care au îmbogãþit
istoria oraºului nostru. Câteva din aceste vile mai
existã ºi astãzi, pentru cã mulþimea gãlãgioasã,
care trãia în blocuri, construite de mâini nepricepute
ºi lipsite de dragoste, într-un interval de 4 ani
pentru aºa ziºii 20.000 de „ muncitori”, avea copii,
care se îmbolnãveau des, vilele ºi spaþioasele grãdini
s-au transformat în grãdiniþe ºi ambulatorii. Din
pãcate nici acestea nu mai existã….

Aici (în cartierul Mehala) vecinii se respectau
ca ºi în Fabric ºi ca ºi în altã parte, aºa încât în
timpul toamnei, când se pleca la þarã, pentru a-ºi
ajuta rudele de acolo la strângerea recoltei, câte
un proprietar încrezãtor avea pânã la 10 chei
într-o legãturã pentru a îngriji locuinþa, curtea,
animalele ºi grãdina multor case fãrã stãpân.
Nimeni nu-i fura vecinului nici mãcar 3 boabe de
porumb sau 2 nuci în prezenþa acestuia. Ce vremuri!
Ce vremuri!

Cu tramvaiul se ajungea în centrul oraºului
ºi cu aceastã ocazie lumea se îmbrãca elegant.
Elegant însemna ºi cu mult timp dupã rãzboi,
costumul croit dupã moda vienezã, moºtenit de la
mama sau mãtuºa, bluza de mãtase cu dantelã,
brodatã de mâna dibace a unei „Godi” (naºe),
pantofi cu toc pentru domniºoare ºi doamne, pãlãrie
ºi cravatã pentru domnii în vârstã ºi pentru cei
tineri deopotrivã; foarte des ºi un baston cu mâner
de argint ºi cu batista de mãtase cu monogramã,
în buzunarul de sus  din partea stângã a hainei,
completau vestimentaþia.

Dupã cum afirmau specialiºtii, Viorel Coþoiu
a pictat ºi restaurat artã bisericeascã, având o
formulã laicã a subiectelor bisericeºti în pictura de
ºevalet, iar atunci când se afla în faþa peisajului,
era dominat de subiect, fidel acestuia prin culoare
localã ºi imagine.

De asemenea, are lucrãri de graficã „realizate
într-o formulã proprie, folosind drept limbaj o linie
sinuoasã, barocã”. Pictorul Ion Bobeicã spune:

„Viorel Coþoiu este un pictor al stãrilor sale
psihologice…Asemenea unui actor care se confundã
cu rolul sãu, artistul se suprapune cu pictura sa
pânã la uitarea de sine. Este un pictor sincer,
adevãrat ºi pictura sa are viaþã.”

„Este semnificativ faptul cã mulþi artiºti tineri
se îndepãrteazã de soluþiile artei abstracte ºi revenind
la figurativ se apropie de valorile sacre. Unul dintre
aceºti artiºti este Viorel Coþoiu”, afirmã criticul Deliu
Petroiu.

Criticul Corneliu Antim scrie: „O plãcutã
descoperire este picture lui Viorel Coþoiu. Un artist
în care par sã vegeteze miraculoase plãsmuiri ale
omenirii aºa cum ni s-au transmis prin frescele
Orientului ºi Occidentului. Un efect vizual de vestigiu
mural, obþinut prin agitaþia pãienjeniºului de linii pe
fonduri de albastruri sinilii ori ocruri aurii ºi roºuri
patinate, din care se iþesc ca dintr-o mreajã de mistere,
chipuri ºi siluete humaniforme sau animaliere, ca în
icoanele bucovinene, dar ºi în maniera picturii profane
ensoriene.”

Coþoiu este unul din artiºtii adevãraþi care,
având încredere în opera sa, a ales sã locuiascã în
localitatea natalã, unde , evident nu gãseºte loc.
Pe vremuri era considerat un pictor de viitor.
Colegii rosteau cu urã amicalã, fireascã ,,se dã
geniu’’. Expoziþiile sale de la subsolul operei, cu
sute de lucrãri de mari dimensiuni, au uimit
publicul din Timiºoara. Florile sale sunt embleme
ale statutului simbolic al florii. Existã prin culoarea
ce transmite forþa sângelui. Existã într-o aºezare
plasticã ineditã. Sunt tulburãtoare. Fascineazã.
(Cãlin Chincea)

Referinþe despre artistul Viorel Coþoiu gãsim
în multe lucrãri de specialitate, dar ºi în câteva
volume ale locului:  Bocºa din inimã/ Vasile Bogdan.
Reºiþa. TIM. 2008; Întâlniri cu destine: interviuri/
Adalbert Gyuris. Cluj-Napoca. Grinta. 2012; Cãrãºeni
de neuitat XVIII/ Petru Ciurea ºi Constantin
Falcã.Timiºoara: Eurostampa, 2012; Biblioteca, între
datorie ºi pasiune. 60 de ani de lecturã ºi bibliotecã
publicã la Bocºa/Gabriela ªerban.-Reºiþa: TIM, 2013
(Bocºa- istorie ºi culturã; 30); revista Bocºa
culturalã.

Din pãcate, în dimineaþa zilei de 3 februarie
2021, pictorul bocºean Viorel Coþoiu se stinge în
urma unui infarct în casa pãrinteascã din Bocºa
Românã. Sincere condoleanþe mamei lui Viorel!

Rãmas bun, Viorel! Dumnezeu sã te
odihneascã în pace ºi luminã!

Gabriela ªerban
ºi echipa revistei „Bocºa culturalã”
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Lumea se învârtea prin faþa Lloydului, mai
târziu numit Corso, ca pãunii din parcul Schönbrunn
de la ora 17 la ora 20 seara iar doamnele ºi
domniºoarele se lãsau complimentate de tinerii
domni ºi din partea celor mai în vârstã primeau
sãrutãri de mânã.

Când clopotele bisericilor tuturor naþiunilor
sunau la ora vecerniei asupra oraºului monden,
care era aºa de occidental, în ciuda sãrãciei postbelice
ºi concurau cu parfumurile Parcului Rozelor, în
care înfloreau nu mai puþin de 200 de specii de
trandafiri, fiecare domniºoarã cuviincioasã ºtia cã
trebuie sã se întoarcã acasã, chiar ºi cele mai
emancipate, adicã studentele timiºorene ale acelor
ani.

Astãzi se urmãreºte readucerea forþatã a
atmosferei Micii Viene. Însã lipseºte tipul de om
al acelor ani…

Lipseºte bonjurismul român, charmeurul
austriac, galantul ungur cu scrisoare de la vreun
nobil în buzunar (chiar dacã de mult îºi pierduse
valabilitatea), sârbul înfocat, polonezul, bulgarul,
care toþi suspinau în limba lor maternã dupã
graþioasele, încântãtoarele, inocentele cu decolteul
adânc ºi trandafiri prinºi la piept, dupã
provocatoarele „Mädel” timiºorene…

Asta trebuie sã fi fost ! Nu clãdirile baroce
au creat Timiºoara ºi nici þâºnitura fântânii din
Piaþa Unirii, nici dãngãtul Bisericii Millenium ºi
nici curgerea leneºã a canalului Bega, pentru cã
toate acestea mai existã ºi astãzi. Omul, care în
bogãþia sau în sãrãcia lui, în vanitatea ºi umilinþa
lui, în eleganþa sa burghezo–vienezã sau în curãþenia
ºi pedanteria hainei sale de muncitor, iubind ºi
onorând acest oraº, care i-a aºezat pe tâmple
coroana strãlucirii, care însã pãli încet dar sigur,
odatã cu pieirea acelor oameni. Noi, cei ce am
mai rãmas din Vechea Timiºoarã, am devenit
ceara (de lumânare) în mâinile Domnului.

          Traducerea:  Bianca Demetrovici

Material din antologia 2 „Timiºoara între
parabolã ºi paradigmã” sub conducerea dr. prof.
univ. Eleonora Pascu

MIRCEA RUSNAC

La Buziaº

La 17 noiembrie 2018 am revãzut staþiunea
Buziaº. Parcul dendrologic, în suprafaþã de 20 ha,
aºezat pe malul pârâului Salcia sau Forotic, era
pustiu în momentul acela. Pãrea chiar pãrãsit,
deºi vestita colonadã, recent restauratã, aratã bine.
În lungime de 533 m, ea a fost construitã în anul
1875 din dispoziþia împãratului Franz Iosif pentru
soþia sa Sissi ºi leagã o serie de obiective precum
Izvorul Joseph (acum secat), Hotelul Phönix (acum
în paraginã), Bazarul ºi Cazinoul (în aceeaºi situaþie).
Practic toate clãdirile vechi ale staþiunii sunt
distruse ºi abandonate: Vila Imperialã (cãtre capãtul
colonadei), Bãile 1 ºi 2, Sala de gimnasticã, diverse
alte vile, Muzeul staþiunii, Casa de odihnã nr. 9 de
pe strada Avram Iancu, situatã în spatele parcului
etc.

Imaginea actualã a staþiunii, cu clãdiri
distruse, izvoare secate ºi fântâni arteziene
nefuncþionale, este dezolantã. Nici mãcar vreo
veveriþã nu s-a putut vedea în acea zi. Doar
busturile lui Eminescu, Caragiale ºi Bãlcescu, care
n-au fost niciodatã la Buziaº, se mai gãsesc prin
parc. Trebuie totuºi menþionat cã aleile ºi bãncile
acestuia sunt întreþinute. În parc existã chiar ºi
un ceas cu cadran solar. Vila Stil Diwal, cu ieºirea
spre colonadã, este parþial întreþinutã, deºi la 17
noiembrie 2018 acolo nu se vedea niciun om. O
inscripþie atrage atenþia asupra unui platan din
apropierea colonadei: Platanus X Acerifolia Wild
(platan hibrid), specie exoticã aparþinând familiei
Platanacee, care se aflã acolo din anul 1812. Existã
ºi alþi arbori impresionanþi în parc, însã ei nu se
bucurã, din pãcate, de menþiuni asemãnãtoare.

Am mai putut gãsi în staþiune douã izvoare
funcþionale. Unul dintre acestea, Izvorul „Fenix”
(sic!), se aflã în spatele parcului, între Hotelurile
Parc ºi Timiº, ridicate în perioada comunistã
(ultimul era închis). Iar Izvorul „Moº Bâzieº”, de
la marginea parcului, mai pãstreazã pe o tãbliþã
roasã de timp ºi aproape ilizibilã, legenda acestui
mitic întemeietor al localitãþii, de la care ea ºi-a
luat probabil ºi numele, motiv pentru care o ºi
redãm în cele ce urmeazã:

„E mult de atunci. Pe locurile acestea trãia
liniºtit Moº Bâzieº. El a fost stãpân ºi peste locul cu
buturuga, bãtrânã ºi ea, din care sãrea apa spumegând.
Toþi locuitorii din apropiere ºi depãrtãri veneau sã-ºi
astâmpere setea cu apa rãcoritoare.

Frunþi brãzdate de gânduri, griji, dureri ºi
zbuciumãri sufleteºti, toate-toate îºi gãsesc leacul în
înþelepciunea ºi în izvorul lui Moº Bâzieº.

În tainã se ºoptea cã Moº Bâzieº a rãsãrit din
spuma izvorului ºi tot aºa nimeni nu ºtie sã spunã
când s-a sfârºit…”

Revista „Vatra
veche”, coordonatã
de Nicolae Bãciuþ,
aduce în paginile

primului numãr din
20121 un interviu cu

Gheorghe Jurma,
realizat de Adalbert
Gyuris ºi un portret

al graficienei
Adriana Jurma, cu
care se ilustreazã

acest numãr.
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A plecat dintre noi scriitoarea 
MARIA BOLOGA 

      
Poetã, prozatoare, critic literar ºi eseistã,

MARIA MIRIAM BOLOGA s-a nãscut la 6
februarie 1951, la Tincova, judeþul Caraº Severin.
A urmat cursurile Liceului Real-Uman nr. 2,
actualul „C.D. Loga”, din Caransebeº, absolvindu-
l în 1969, ºi Facultatea de filologie a Universitãþii
Timiºoara (1973). A fost repartizatã ca profesoarã
în judeþul Vâlcea, de unde a revenit, ulterior,
din 1975, în Caransebeº, la Liceul „Traian Doda”
(românã ºi francezã) ºi la Liceul „C.D. Loga”(limba
românã).   A debutat publicistic, în 1971, în
revista ”Orizont” ºi a colaborat la numeroase
publicaþii culturale: „Jurnal”, „Semenicul”,
„Orizont”, „Banat”, „Orient Latin”, „Actualitatea
literarã”, „Reflex” º.a.   A fost Redactor la
Radio 11 Plus ºi la revistele „Banat” ºi „Actualitatea
literarã”,  membru fondator al Festivalului
Naþional de Poezie „Gheorghe Pituþ” – Beiuº –
Stâna de Vale, Organizator al Festivalului
Internaþional de Poezie „Nichita Stãnescu”,
Belgrad – Reºiþa – Caransebeº.  Membrã a
Uniunii Scriitorilor din România din 2017.

A publicat nouã volume de versuri: Poeme
pentru o noapte sumerianã (1997),  Spiegelgasse
(1999), ªarpele Amurgului (2003), Orchestra de
sub ape (2005),  Luna în care pãsãrile au murit,
(2006), Un vas fãrã nume (2010), Lumina din
ochii insomniilor (2016), Râu hrãnit de mâna ta
(2018) ºi Pãsãri uranice (2019), precum ºi volumul
de eseuri Sunetul muntelui sãlbatec (2007). Creaþia
ºi activitatea sa au fost distinse cu importante
premii: Premiul „Tudor Arghezi”, Târgu-Jiu”,
1982, pentru poezie; Premiul revistei „Familia”,
poezie, 1983, la Festivalul Naþional de Poezie
Piteºti; Premiul de excelenþã al Fundaþiei „Orient
Latin”, Timiºoara, pentru poezie ºi jurnalism
literar, 2008.  

Fiinþã delicatã ºi discretã, dar cu o
personalitate puternicã ºi intransigentã, MARIA
BOLOGA a trãit întreaga viaþã într-un regim
auster de autoimpusã izolare, ca reacþie la
diformitãþile morale ºi etice ale lumii din jur.
Prin plecarea dintre noi a MARIEI BOLOGA,
comunitatea literarã timiºoreanã pierde o poetã
importantã, ºi o voce liricã originalã ºi
inconfundabilã.   Dumnezeu sã  o odihneascã
în pace!

Marian Odangiu

La monumentul lui Eminescu de la Buziaº

Antologii literare în care putem citi texte de
Gabriela ªerban ºi alþi autori din Banat
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ROXANA NOVACOVICI

Cuvântul, scarã spre Cer
„ªi când L-am vãzut, am cãzut la picioarele Lui ca un mort. ªi El a pus mâna dreaptã peste

mine, zicând: «Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi ºi Cel de pe urmã, ºi Cel ce sunt viu. Am fost mort,
ºi, iatã, sunt viu, în vecii vecilor, ºi am cheile morþii ºi ale iadului.»” (Apocalipsa 1:17-18).

Sãrbãtori pe potecile Cerului
- dupã o poveste adevãratã -

Simt ºi acum vântul ce-mi mângâia uºor obrazul brãzdat de lacrimi, jucându-se nestingherit
printre firele de iarbã ce-mi þeseau veºmânt de smarald. Totul era îmbrãcat în luminã, o luminã cum
nu mai întâlnisem pânã atunci, o luminã dãtãtoare de viaþã. Tumultul temerii ºi al întunericului ce
m-au cuprins în ultimele zile dispãruse. Regãsisem pacea. Unde eram? Nu ºtiu. Tot ce ºtiu e cã mã
simþeam bine ºi puteam respira într-un fel în care nu am fãcut-o poate niciodatã. Cu siguranþã, nu în
ultimele zile.

Tot ce îmi amintesc din ultimele zile petrecute, conºtient fiind, în spital, este sentimentul de
neputinþã ºi deznãdejde care te cuprinde atunci când nu mai poþi respira. Atunci când ghearele morþii
te înhaþã cu sete, totul se întunecã. Îi vezi pe cei din jurul tãu, doctori ºi asistente dedicate, cum luptã
cu acele gheare invizibile, cum îþi strigã sã lupþi, sã nu renunþi, dar tu simþi cã nu mai ai putere. Auzi
parcã ºi rugãciunile celor care nu pot fi lângã tine, simþi lacrimile ºi speranþa lor. Le simþi pe toate
ca un scut împotriva acelor gheare nemiloase cu care teribilul inamic îþi rãpeºte suflarea, dar eºti lipsit
de putere ºi apãrare, ºi simþi cum te pierzi în genunea durerii.

Numele meu este Cosmin ºi vã invit sã petreceþi, alãturi de mine, prin lecturã, „Sãrbãtori pe
potecile Cerului”, drumul meu de la Betleemul Naºterii Domnului nostru Iisus Hristos, la Golgota
propriei rãstigniri pe crucea celui mai nemilos inamic al societãþii noastre în prezent, COVID-19.

Totul a început cu câteva zile înainte de Crãciun, când oboseala fizicã se accentuase. Am pus-o
pe seama activitãþilor desfãºurate la locul de muncã, însã ulterior au apãrut durerile de gât, tusea ºi
chiar o uºoarã insuficienþã respiratorie. Deºi am crezut cã e o simplã rãcealã, atât testul pozitiv, cât
ºi ceea ce urma sã se întâmple mi-au demonstrat cã nu era aºa.

La început, mi s-a prescris tratament, însoþit de multã odihnã, la domiciliu. Asta îmi oferea
ocazia sã comunic mai mult cu familia ºi cu prietenii din România, þara pe care o purtam mereu în
gând, în suflet ºi în rugãciuni, dorul de România mea ºi de cei dragi fiind cu atât mai mare cu cât
se apropia sãrbãtoarea familiei, iar eu eram departe de ei, bolnav. Mã simþeam al nimãnui, descurajat,
pãrãsit. Simþeam cã începe dealul Golgotei, iar crucea îmi era tare apãsãtoare. Febra creºtea, oboseala
persista, durerile de gât ºi musculare se accentuau, iar capacitatea mea de a respira scãdea alarmant.
ªtiam cã nu mai pot evita internarea, dar nu m-aº fi gândit nicio clipã cã voi trece prin experienþele
urmãtoare, dar sunt recunoscãtor pentru toate, întrucât ceea ce a urmat m-a adus mai aproape de
Dumnezeu.

În 21 decembrie, am fost internat. Am refuzat sã plec la spital fãrã icoana Sfântului mult iubit
de mine, Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoº, Ocrotitorul Banatului. În absenþa familiei sau a altor
oameni dragi care sã îmi fie alãturi în acele clipe de grea tulburare, Sfântul a fost prietenul trimis de
Dumnezeu sã îmi fie alãturi, sã îmi întãreascã credinþa ºi sã îmi mângâie sufletul încercat. De fapt,
relaþia mea cu Sfântul Iosif a început demult, din copilãrie, când mergeam la fiecare hram al Catedralei
Mitropolitane din Timiºoara, unde participam ºi la slujbele de priveghere închinate lui. Vizitasem, în
repetate rânduri, ºi Mãnãstirea Partoº, acolo unde a fost înmormântat Sfântul, dar ºi Catedrala
Episcopalã din Caransebeº, acolo unde se aflã o pãrticicã din moaºtele sale. Eram legat sufleteºte de
Sfântul Ierarh Iosif de multã vreme ºi, în sufletul meu, l-am simþit aproape în fiecare clipã a grelei
suferinþe ce a urmat.

Speram sã pot ieºi repede din spital, astfel încât sãrbãtorile sã le pot petrece la domiciliu, ºi nu
pe patul de spital, însã nu degeaba Sfânta Scripturã ne spune cã planurile noastre nu sunt întotdeauna
ºi planurile lui Dumnezeu, dar ale Sale cu siguranþã sunt mai bune. Citind ceea ce va urma, poate mã
veþi întreba cum pot afirma cã aceastã experienþã a fost mai bunã decât ceea ce îmi doream eu, însã
vã scriu cã boala ºi suferinþele permise de Dumnezeu nu sunt spre nimicirea noastrã, ci spre
consolidarea credinþei, înmulþirea rugãciunii ºi preþuirea fiecãrei clipe de viaþã ºi sãnãtate primite din
mâna Sa.

Timp de 5 zile, mi s-au administrat antibiotice ºi am purtat masca de oxigen. Aveam febrã ºi
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simþeam cum viaþa mi se scurgea treptat. Nu încetam sã mã rog, îmbrãþiºând, cu ultimele puteri,
icoana prietenului meu, implorându-l sã mijloceascã pentru mine la Dumnezeu. Îmi doream mãcar
vizita unui preot, pentru a mã spovedi ºi a pleca cu sufletul curat în veºnicie. Dar, parcã, nicio rugã
nu-mi era ascultatã ºi, odatã cu întârzierea rãspunsului, scãdea capacitatea mea de a respira. Auzeam
în jurul meu glasul doctorilor ºi al asistentelor care spuneau cã este momentul sã mã intubeze. Urlam
în sinea mea, Îl strigam pe Dumnezeu, deznãdãjduit... simþeam cã nu mã voi mai trezi niciodatã ºi cã
voi muri, singur ºi departe de casã...

Dar, m-am trezit. Nu în spitalul în care adormisem, ci într-un loc în care totul era îmbrãcat în
luminã, o luminã cum nu mai întâlnisem pânã atunci, o luminã dãtãtoare de viaþã. Tumultul temerii
ºi al întunericului ce m-au cuprins în ultimele zile dispãruse. Regãsisem pacea. ªi cum stãteam eu
întins pe veºmântul de smarald, rãsfãþat de razele acelea minunate ºi de vântul lin care parcã,
împreunã, îmi mângâiau obrazul cu dragoste, printre sclipirile aurii revãrsate peste întreaga câmpie am
zãrit un bãtrânel, cu chip blând ºi barbã ninsã, ce pãrea cã vine din alte vremuri. Buzele i se miºcau
necontenit, dar nu înþelegeam nimic din cele ce ºoptea. Mâinile îi erau unite, de parcã se ruga. Abia
dupã ce l-am privit cu luare aminte, am realizat cine sta, cu chip smerit ºi blând, cu buze ºi inimã
rugãtoare, înaintea mea, ºi l-am strigat:

„O, sfinte Iosife! Eºti chiar tu?!”
Îmbrãcat cu un stihar, peste care se zãreau sacosul roºu, omoforul verde, bederniþa legatã cu un

ºnur dupã gât, atârnând pe genunchiul drept, ºi Crucea pectoralã, purtatã de ierarhi ca semn al
mãrturisirii lor pe Hristos, având pe cap mitra, ºi în mâini, cârja, bãtrânelul din faþa mea îl înfãþiºa
deplin pe Sfântul Iosif, cel din icoana pe care o aveam în pat, alãturi de mine, la spital.

- Da, Cosmin! Sunt chiar eu. M-ai chemat ºi am venit. Rugãciunile þi-au fost auzite, iar Dumnezeu m-
a trimis sã îþi arãt calea pe care trebuie sã porneºti acum.

- Mã iei împreunã cu tine?
- Nu, Cosmin. Nu e momentul sã vii acum în Împãrãþia Tatãlui. Rugãciunea ta, dar ºi rugãciunile

celor care te iubesc, s-au suit la  Mântuitorul, care, auzindu-le, a spus: „Aceastã boalã nu este spre
moarte, ci pentru slava lui Dumnezeu, ca, prin ea, Fiul lui Dumnezeu sã Se slãveascã.”

Grãind acestea, mi-a întins mâna, m-a ridicat ºi mi-a arãtat o potecã. Deznãdãjduit cã trebuie sã
îl pãrãsesc ºi neºtiind ce va urma în continuare, am ezitat. Dar Sfântul a ridicat cârja ºi a îndreptat-
o spre potecã, spunându-mi:

- Nu te teme. Nu eºti singur. Du-te ºi mãrturiseºte lumii cât bine þi-a fãcut þie Domnul!
ªi am pornit. În armonia cântecelor ce rãsunau (sã fi fost îngerii sau doar cântecul pãsãrilor, nu

ºtiu), pãºeam de parcã mã þinea de mânã Însuºi Dumnezeu, întorcând din când în când capul spre
Sfântul Iosif, care zâmbea blând ºi mã încuraja sã-mi continui drumul pe potecã. ªi alergam, respirând
uºor, încrezãtor, plin de pace ºi fericire. Toate rãnile, suferinþele, neputinþele erau pierdute. Îl aveam
în inimã, bine ancorat, pe Dumnezeu. Nu ºtiu dacã ajunsesem chiar în Rai, dar ºtiu cã am strãbãtut
poteci ale Cerului, unde Mântuitorul Hristos l-a trimis pe Sfântul Iosif cel mult iubit de mine sã îmi
transmitã cã timpul meu pe Pãmânt nu s-a sfârºit, ci cã boala mea va fi spre slava Sa.

ªi m-am trezit. Aveam sã aflu cã eram deja în anul 2021. Mã întorsesem dupã Boboteazã, ca
experienþa pe care o trãisem sã fie pentru mine un fel de nou Botez, care îmi arãtase cã sunt un copil
mult iubit de Dumnezeu, experienþã din care ieºisem ºi mai încrezãtor în El. Totodatã, aflasem cã
multe dintre cunoºtinþele mele din locul în care mã aflam au pierdut lupta cu boala. O, ce binecuvântat
sunt sã fiu aici ºi sã pot povesti experienþa mea, pentru ca toþi cei care citesc sã nu rãmânã nepãsãtori
la tot ceea ce înseamnã credinþa, rugãciunea, Biserica, Dumnezeu!

Dacã mai existase, pânã atunci, un sâmbure de necredinþã, cred cu tãrie cã acela se nãruise cu
totul, în lumina potecilor divine pe care pãºisem. De atunci, Îl slãvesc pe Dumnezeu cu tot sufletul
pentru cã a îngãduit sã mã lipsesc o vreme de aer, pentru ca, astfel, Hristos sã îmi devinã respiraþia
sufletului pentru totdeauna. Îl slãvesc pentru cã mi-a trimis ca mesager pe Sfântul Iosif, sfântul
copilãriei mele. Îl slãvesc pentru cã pot transforma experienþa mea, dupã cum Domnul nostru Iisus
Hristos o doreºte, în scarã spre Cer pentru cei ce o aud sau o citesc.

La începutul anului 2020, nu aº fi crezut cã sãrbãtorile de iarnã îmi vor aduce un asemenea
cadou. Sã nu ne mai plângem de lucrurile materiale care ne lipsesc, ci sã preþuim fiecare clipã de viaþã
ºi sãnãtate, bucurându-ne de tot ceea ce avem. Sã facem din vieþile noastre jertfe de recunoºtinþã ºi
slavã pentru Hristos, Cel alãturi de care nu trebuie sã ne temem nici în boli, nici în lipsuri, nici în
întuneric, nici în singurãtate, nici în Golgota vieþii noastre, cãci Golgota Lui a transformat Golgota
noastrã în altarul unde s-a scris Iubirea, unde a biruit Lumina, iar El, astãzi,  ne spune tuturor:

„Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi ºi Cel de pe urmã, ºi Cel ce sunt viu. Am fost mort, ºi, iatã,
sunt viu, în vecii vecilor, ºi am cheile morþii ºi ale iadului” (Apocalipsa 1:18).
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Asociaþia Sportivã ªcolarã Star Berzovia

Asociaþia Sportivã ªcolarã Star Berzovia a luat naºtere în anul 2013 la iniþiativa a doi tineri din
Berzovia, care au dorit ºi reuºit sã „miºte din loc” societatea din comuna cãrãºeanã ºi sã încurajeze
tinerii localnici sã se îndrepte cãtre sport. Tinerii din Berzovia au avut parte de un proiect sportiv pe
termen lung, pentru cã activitatea sportivã a început efectiv în toamna anului 2013, odatã cu înscrierea
echipei de fotbal juniori U11 în campionatul judeþean. Ca un proiect bine gândit pe concepte sãnãtoase,
ASª Star Berzovia le-a oferit tinerilor elevi ai Liceului Tehnologic din Berzovia sã se îndrepte cãtre
sportul rege. Dupã participarea în ediþia de campionat 2013-2014 a juniorilor E, echipa din Berzovia a
evoluat pentru urmãtoarele douã ediþii de campionat pe urmãtorul palier de vârstã al juniorilor D. A
urmat cum era ºi firesc evoluþia în campionatul 2015-2016 al juniorilor D, pentru ca dupã numai un
an, echipa de fotbal a copiilor din Berzovia sã devinã una de tradiþie, sã participe  în campionatele de
juniori 2016/2017 ºi 2017/2018 la nivel de juniori U17. Cu alte cuvinte, copiii de ieri ai Berzoviei au
devenit juni în toatã firea, au crescut frumos  ºi ceea ce era firesc sã se întâmple s-a realizat în
campionatul 2018-2019, când ASª Star Berzovia a devenit o echipã de temut, iar în prezent a fost
angrenatã în lupta pentru titlu.  Secretul performanþei la Berzovia a þinut ºi de numirea la echipã a
antrenorului principal Bogdan Bosioc, care ne-a povestit despre aceºti minunaþi copii din comunã.

„În anul ºcolar 2017-2018 am reuºit sã mã transfer  profesor titular pe catedra de educaþie fizicã ºi
sport la Liceul Tehnologic din Berzovia. Am gãsit aici ºi o asociaþie sportivã serioasã,  ASª Star Berzovia un
proiect despre care mi-au vorbit preºedintele ei, dl. Liviu Brumar ºi dl. Director al ºcolii prof. Dan Miholcea ºi
am acceptat pe loc propunerea de a pregãti echipa de fotbal. Îmi amintesc cã echipa era înscrisã în  campionatul
judeþean U17, în primul sezon competiþional am reuºit sã termin campionatul pe locul trei cu ASª Star
Berzovia. De trei ani de când sunt profesor în scoala de la Berzovia,  am participat cu secþia de fotbal în
campionatul judeþean organizat de AJF CS, la grupele U17 ºi U19, iar acum în sezonul 2019-2020 odatã cu
venirea pandemiei mai aveam de disputat un joc restanþã, în condiþiile în care am terminat pe locul doi ºi
aºteptãm  sã vedem ceea ce se mai întâmplã în continuare, ce decizii vor lua forurilor judeþene în problema
aceasta a pandemiei. Tot în sezonul 2019-2020, am reuºit împreunã cu conducerea sã accesãm proiecte de
susþinere a tineretului, cu finanþare de la Consiliul Judeþean Caraº-Severin.  Pe baza programului de pregãtire,
am dus copiii în cantonament centralizat la Buziaº, în vara anului trecut ºi zic eu cã este un lucru mare
pentru o echipã de juniori din judeþ. La noi la echipã lucrurile sunt fãcute serios, copiii dispun de condiþii
bune de pregãtire, iar cu sprijinul d-lui Liviu Brumar, copiii dispun de masã caldã la toate meciurile, indiferent
cã jucãm acasã sau în deplasare. Pe Certificatul de Identitate Sportivã de la  ASª Star Berzovia am participat
ºi la mai multe competiþii ºcolare din cadrul Olimpiadei Naþionale a Sportului ªcolar, pentru cã aºa prevede
regulamentul. Sper sã fie totul în regulã ºi sã ne reluãm activitatea din toamnã. Eu personal mi-aº dori sã
înscriem ASª Star Berzovia ºi în campionatul judeþean U15, mai ales cã în campionatul 2016-2017, echipa
din comunã a participat la Trofeul  „Gheorghe Ola”. Eu am propriul meu club, ACS Golden Kids Bocºa unde
funcþioneazã secþia de handbal atât la feminin, cât ºi la masculin, dar pot face faþã la ambele provocãri din
handbal ºi fotbal, Le voi face cât mai bine posibil, pentru cã asta presupune menirea mea de dascãl de
sport”, ne-a spus antrenorul echipei din Berzovia, prof. Bogdan Bosioc.

Prof.  Dan Alexandru Miholcea
Director Liceul Tehnologic Berzovia


