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Spring Time... Summer Time...
Aºezând pe coperta acestui numãr al revistei noastre

aceastã fotografie, se cuvine sã deschidem revista cu o poveste,
cu o explicaþie sau cu mai multe explicaþii.

„Spring Time Reºiþa” este un proiect al administraþiei
locale reºiþene gândit în cadrul amplului proiect dedicat celor
250 de ani de industrie reºiþeanã, un proiect prin care, la
început de primãvarã, Centrul Civic a fost decorat cu aranjamente
florale, vestitoare ale primãverii, un boom de frumos ºi culoare
intitulat sugestiv Spring Time!

Astfel, fântâna cineticã realizatã de sculptorul bocºean
Constantin Lucaci în anul 1984 a fost cu mãiestrie împodobitã
ºi, alãturi de locomotiva amplasatã în centru ºi ornatã, de
asemenea, cu iscusinþã, s-au situat între cele mai apreciate ºi
fotografiate instantanee.

Evident, noi, bocºenii, n-am putut rata aceste frumuseþi care au dat culoare ºi parfum sãrbãtorii
Floriilor ortodoxe!

Cu gândul la maestrul Lucaci, sculptorul luminii, ºi cu gândul la cele trei secole de industrie
bocºeanã împlinite în anul 2019, evident cã am savurat proiectul „Spring Time Reºiþa” ºi am transmis
binemeritate felicitãri organizatorilor.

ªi, dacã vorbim despre marcarea unor evenimente speciale, voi aminti lansarea volumului „Trei
secole de metalurgie pe Valea Bârzavei 1719 – 2019” (Reºiþa: TIM, 2020; seria „Bocºa, istorie ºi
culturã”; 52), carte realizatã de ing. Victor Creangã ºi prezentatã în 7 septembrie 2020 la Centrul
German „Alexander Tietz” din Reºiþa, la invitaþia colegului Erwin Josef Þigla, apoi în data de 26 mai
2021 în  sala de ºedinþe a Oraºului Bocºa, în organizarea Bibliotecii Orãºeneºti „Tata Oancea”.

De asemenea, gândul ne zboarã la o seamã de evenimente care meritã o atenþie deosebitã în
acest an, amintind doar cei 140 de ani de la naºterea protopopului ºi scriitorului Mihail Gaºpar, cei 5 ani de
la moartea istoricului Nicolae Bocºan ºi cei 140 de ani de la naºterea neobositului Tata Oancea. Sunt evenimente
pe care, într-un fel sau altul, ne-am strãduit ºi ne strãduim sã le aducem în atenþia bocºenilor prin
diverse activitãþi culturale.

Cea mai la-ndemânã omagiere a unei personalitãþi ne este organizarea de expoziþii de carte.
Astfel, un numãr de pasionaþi de carte ºi lecturã, de regulã cei care trec pragul bibliotecii, au
posibilitatea sã rãsfoiascã volumele scrise de sau despre persoana omagiatã. Astfel de expoziþii
sãptãmânale de carte aduc în atenþia publicului oameni ºi cãrþi importante pentru cultura Banatului ºi
nu numai.

Deoarece suntem într-un soi de relaxare în cadrul pandemiei, apelãm ºi la întâlniri cu autori ºi
cãrþi, deºi într-un numãr restrâns ºi supuºi unor restricþii în desfãºurarea evenimentelor.

Aºadar, cei 5 ani de la plecarea „în lumea cea fãrã de dor” a istoricului Nicolae Bocºan a fost
marcatã printr-un eveniment public, desfãºurat în aer liber (Parcul „Pescãruº” din Bocºa Românã), în
data de 19 ºi 20 iunie 2021.

Sâmbãtã, 19 iunie (sâmbãta morþilor – moºii de varã, în calendarul ortodox), chiar în ziua în care
prof. univ. dr. Nicolae Bocºan s-a stins, a fost oficiat un parastas de pomenire de cãtre pr.dr. Silviu
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Ferciug, la care au participat, alãturi de membrii
familiei, ºi o seamã de apropiaþi.

Duminicã, 20 iunie, de Sfânta Sãrbãtoare
a Rusaliilor, dupã oficierea Sfintei Liturghii,
administraþia localã, dimpreunã cu Biblioteca
Orãºeneascã „Tata Oancea” ºi Biserica „Sf.
Nicolae” Bocºa Românã au pregãtit un
eveniment In Memoriam Nicolae Bocºan prin
prezentarea celor douã volume realizate în
seria „Bocºa – istorie ºi culturã” de cãtre
Gabriela ªerban ºi Silviu Ferciug: „In memoriam
Nicolae Bocºan” (Reºiþa: TIM, 2016) ºi
„Supremum vale Nicolae Bocºan” (Timiºoara:
Nepsis, 2017).

Încet, încet, pe nesimþite, am ieºit din
primãvarã ºi am trecut în varã... Vacanþã,
concediu... Summer Time!...Vã dorim o varã
frumoasã! ªi nu uitaþi: fiecare varã are o
poveste! Aºteptãm sã ne-o spuneþi...

Întâlnirea Centrelor de tineret ºi
catehetice din zona Bocºa -

moment de rugãciune ºi cugetare

„A venit acum vremea, tinere, sã auzi un glas
care te cheamã. Un glas pe care nu l-ai mai auzit;
sau poate da, dar pe care nu l-ai înþeles ºi nu l-ai
ascultat. Este glasul lui Iisus! Nu tresãri, nu te mira,
nu zâmbi neîncrezãtor, tânãrul meu prieten! Glasul
care te cheamã nu este al unui mort, ci al unui
înviat. El nu te strigã din istorie, ci din adâncul
propriei tale fiinþe...”

Astfel ºi-a început pãrintele inspector Mihai Ciucur
cuvântul cãtre tinerii din zona Bocºa, propunându-le o
lecturã ºi citindu-le din cele „7 cuvinte cãtre tineri” ale
pãrintelui Gheorghe Calciu-Dumitreasa.

Joi, 15 aprilie 2021, cu binecuvântarea
Preasfinþitului Pãrinte Lucian, Episcopul Caranse-
beºului, la Bocºa, în Biserica Ortodoxã cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” din Bocºa Românã, a
avut loc întâlnirea anualã a Centrelor de tineret ºi
Catehetice de pe raza oraºului Bocºa, gazdã fiind
preotul Valentin Costea, ajutat cu generozitate de
pãrintele inspector Mihai Ciucur.

Dupã citirea Canonului de pocãinþã ºi a unor
rugãciuni de mulþumire, pãrintele inspector a propus
tinerilor o temã de discuþie, un subiect care a stârnit
ºi zâmbet, ºi sfialã, dar, în final, a fost tratat cu
seriozitate. Tema a pornit de la cartea „De ce meritã sã
aºtepþi” de Rob B. Kowalski, un îndrumar, de altfel,
pentru tineri, cu sfaturi utile în evitarea capcanelor
frecvente în care cad mulþi tineri când este vorba de
sex, o carte cu poveþe ºi sfaturi practice privind
întâlnirile romantice ºi clãdirea relaþiilor. Un subiect
de actualitate, pe care ºi tinerii din zona Bocºa ºi
Berzovia l-au abordat cu responsabilitate, dar ºi cu
multe momente de haz ºi glume.

La eveniment au participat aproximativ 40 de
adolescenþi cu vârste între 12 ºi 19 ani de la Centrele
catehetice ºi de tineret: „Mugurii Ortodoxiei” ºi „Sf.
Cuv. Stelian” din Bocºa Românã, Vasiova ºi „Berzobis”
din Berzovia, alãturi de coordonatorii lor.

Întâlnirea de la Bocºa se înscrie în ºirul serilor
duhovniceºti pentru tineri, intitulate generic „Tinereþe
în Cuvânt”, desfãºurate de cãtre Departamentul de
Tineret al Episcopiei Caransebeºului în scopul
intensificãrii pastoraþiei tinerilor din parohii – una
dintre prioritãþile eparhiei Banatului de Munte.

ªi voi încheia tot cu un citat din cele „7
cuvinte cãtre tineri” propuse de pãrintele inspector
Mihai Ciucur, o lecturã obligatorie pentru orice om la
orice vârstã: „Cuvintele acestea, rostite ºi scrise aici,
sunt din strãfundurile tale, pe care nu þi le cunoºti.
Þi-a fost poate ruºine sau teamã sã cobori în adâncul
tãu ºi sã le descoperi. Ai crezut cã în tine zace o
fiarã, un mormânt al instinctelor din care se ridicã
strigoii înspãimântãtori ai patimilor, ºi nu þi-ai vãzut
faþa de înger, cãci tu înger eºti.”

GABRIELA ªERBAN

„Cinste þie copilãrie”: Douã
expoziþii la

Biblioteca Germanã
„Alexander Tietz”

Luni, 31 mai 2021, Biblioteca
Judeþeanã „Paul Iorgovici” Caraº-Severin
împreunã cu Forumul Democratic al
Germanilor din judeþul Caraº-Severin (FDG
C-S) ºi cu Asociaþia Germanã de Culturã
ºi Educaþie a Adulþilor Reºiþa a organizat
la Biblioteca Germanã „Alexander Tietz”
din Reºiþa douã expoziþii dedicate zilei de
1 iunie.

Prima expoziþie a fost cea a Nataliei
Georgia Pojar, elevã în clasa a IV-a,
Secþia germanã / Colegiul Naþional
„Diaconovici - Tietz” din Reºiþa, membrã
atât a Cercului de picturã „Deutsche Kunst
Reschitza”, cât ºi a Formaþiei de dansuri
populare germane „Enzian / Genþiana”,
ambele ale FDG C-S. Natalia este la a
doua expoziþie personalã, dupã cea din
iunie anul trecut. Între timp, anul acesta,
Natalia Georgia Pojar a luat premiul al
III-lea în cadrul Salonului de Picturã
„Arte Mici” - 2021, organizat la Motru, în
judeþul Gorj.

Cea de-a doua expoziþie reprezintã
finalizarea proiectului „Cinste þie, copilãrie!“
- 2021  (ediþia a XIV-a). Aceastã
manifestare dedicatã zilei de 1 iunie, a
fost, de data aceasta, mai extinsã,
implicând o parte din teritoriul Banatului

(Continuare în pag. 4)
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De 1 iunie, la Bocºa,
au fost premiate cele

mai frumoase
„Gânduri cãtre

Dumnezeu”!

Cea de-a XIV-a ediþie a
Concursului Judeþean de Creaþii
Literar-Artistice „Gânduri cãtre
Dumnezeu” s-a finalizat în luna
martie a acestui an. S-a încheiat
ºi jurizarea, iar marþi, cu prilejul
sãrbãtorii de 1 Iunie – Ziua
copilului -, la Casa Orãºeneascã
de Culturã Bocºa a avut loc
festivitatea de premiere a celor
89 de participanþi înscriºi în
aceastã ediþie.

Ca de obicei, premierea s-a
desfãºurat pe cele douã secþiuni:
literarã ºi artisticã ºi pe cicluri
de învãþãmânt: preºcolar, primar,
gimnazial, liceal, precum ºi o
secþiune dedicatã studenþilor.

Se ºtie cã proiectul Concurs
Judeþean de Creaþii Literar-
Art i s t i ce „Gândur i cãtre
Dumnezeu” se aflã la cea de-a
XIV-a ediþie, cã este iniþiat de
Biblioteca Orãºeneascã „Tata
Oancea” Bocºa ºi se desfãºoarã
în colaborare cu instituþiile ºcolare
din oraº ºi din judeþ, cu Biblioteca
Judeþeanã „Paul Iorgovici” ºi
ANBPR Filiala Caraº-Severin, cu
Episcopia Caransebeºului ºi
Direcþia pentru Culturã Caraº-
Severin.

Aºadar ºi premiile au fost
susþinute de cãtre autoritãþile
locale – Primãria ºi Consiliul
Local Bocºa, prin Biblioteca
publicã (manag. Gabriela ªerban
ºi vicepreºedinte ANBPR Caraº-
Severin), de cãtre Biblioteca
Judeþeanã „Paul Iorgovici” ºi
ANBPR Filiala Caraº-Severin
(manager Clara Maria Constantin)
º i de cãtre Ep i scopia
Caransebeºului (prin pr. insp.

Mihai Ciucur, membru al juriului,
precum ºi preoþii de pe raza
oraºului Bocºa, de asemenea,
membri ai juriului).

ªi aceastã a XIV-a ediþie a
beneficiat de un juriu profesionist,
voluntar ºi inimos, condus de
prof. Stela Boulescu, domnia sa
îndeplinind nu doar rolul de
preºedinte al juriului, ci ºi acela
de prefaþator al cãrþii: prof. dr.
Liana Ferciug, prof. Manuel
Laþcu, prof. Adrian Sperneac, pr.
Valentin Costea, pr. insp. Mihai
Ciucur, pr. dr. Silviu Ferciug, pr.
dr. Daniel Crecan, ieromonah
Ioanichie de la Vasiova, artist
plastic Nik Potocean, director
Ionel Pau (TransProtector) ºi
manager Clara Maria Constantin
(Biblioteca Judeþeanã „Paul
Iorgovici” ºi preºedinte ANBPR
Filiala Caraº-Severin).

Se cuvine sã precizez cã
cele mai reuºite lucrãri ale acestei
ediþii vor fi publicate în revista
„Bocºa culturalã”, precum ºi în
volumul XIV al cãrþii „Gânduri
cãtre Dumnezeu”, volum lansat
în data de 6 decembrie 2021, de
sãrbãtoarea Sf. Nicolae, sfântul
copiilor, cu prilejul hramului
Bisericii din Bocºa Românã
pãstoritã de pr.dr. Silviu Ferciug,

ca un dar oferit copiilor în prag
de sãrbãtori de iarnã.

Festivitatea de premiere a
Concursului Judeþean de Creaþii
Literar-Artistice „Gânduri cãtre
Dumnezeu” ed. a XIV-a a
beneficiat de binecuvântarea
Preasfinþitului Pãrinte Lucian,
Episcopul Caransebeºului, s-a
bucurat de prezenþa unui numãr
însemnat de participanþi – copii,
tineri, dascãli ºi preoþi din Bocºa
ºi din alte localitãþi cãrãºene,
precum ºi de prezenþa
autoritãþilor locale: a domnului
primar interimar Sorin Perian
ºi a domnului viceprimar dr. Mirel
Pascu, acesta ºi în calitate de
factor de decizie la înfiinþarea
concursului cu 14 ani în urmã.

Aºadar, de 1 Iunie 2021,
Biblioteca Orãºeneascã „Tata
Oancea” - cu sprijinul Primãriei
ºi Consiliului Local al Oraºului
Bocºa ºi cu sprijinul tuturor
partenerilor – a premiat cele mai
f rumoase „Gândur i cãtre
Dumnezeu” oferite de copii ºi
tineri talentaþi ºi curajoºi.

Îi felicitãm pe toþi ºi
adresãm alese mulþumiri tuturor
celor implicaþi în acest proiect
de suflet care dureazã ºi continuã
la Bocºa de 14 ani! Copii, tineri,
pãrinþi, dascãli, preoþi, autoritãþi
locale, oameni de bine, cu toþii
meritã mulþumirile ºi preþuirea
noastrã!

Sãrbãtoarea organizatã în
acest an la Bocºa cu prilejul
Zilei de 1 Iunie a fost dedicatã
talentelor ºi s-a încheiat cu un
extraordinar program artistic
oferit de ansamblul de dansuri
folclorice „Bocºana” coordonat de
coregrafii Ilie Ciurcea ºi Octavian
Peptenar.

La mulþi ani tuturor
copiilor, dar ºi tuturor celor cu
suflet de copil!
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Ziua Bibliotecarului în anul 2021
Stimaþi Parteneri,
Începând cu 1995, an de an, în data de 23 aprilie se sãrbãtoreºte de cãtre UNESCO Ziua

Internaþionalã a Cãrþii ºi a Drepturilor de Autor, aducându-ne aminte de trecerea în eternitate a
marilor scriitori William Shakespeare ºi Miguel de Cervantes, personalitãþi de prim rang ale culturii
universale. Totodatã, prin Hotãrârea de Guvern nr. 293 din 14 aprilie 2005, în aceeaºi zi de 23 aprilie
a fost decisã celebrarea Zilei Bibliotecarului din România. La Chiºinãu, printr-un Decret al Preºedintelui
Republicii Moldova, nr. 1.774 - II din 21 noiembrie 2000, a fost instituitã sãrbãtoarea profesionalã Ziua
Bibliotecarului din Republica Moldova la aceeaºi data de 23 aprilie. În aceeaºi zi, creºtinãtatea îl
sãrbãtoreºte pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtãtorul de biruinþã.

Biblioteca Judeþeanã „Paul Iorgovici” Caraº-Severin invitã Biblioteca Municipalã „B.P. Hasdeu” din
Chiºinãu (Republica Moldova), Societatea Literar-Artisticã „Tibiscus” din Uzdin (Serbia) ºi Biblioteca
Orãºeneascã „Tata Oancea” Bocºa sã participe la o întâlnire de suflet, online, în data de 23
aprilie începând cu ora 12.00 (ora României), în cadrul cãreia fiecare dintre partenerii acestei
manifestãri transfrontaliere sã vorbeascã câteva minute despre rolul cãrþii ºi al bibliotecarului în
localitatea unde îºi desfãºoarã activitatea instituþia / asociaþia de culturã respectivã ºi sã faciliteze o
scurtã intervenþie literarã (de preferat poeticã) din partea locului.

Întâlnirea se doreºte a fi realizatã / moderatã prin skype din mini-studioul amenajat în Biblioteca
Germanã „Alexander Tietz” din Reºiþa.

Cu stimã ºi consideraþie,
Erwin Josef Þigla

istoric: România (jud. Caraº-
Severin) ºi Serbia (Banatul de
Nord, Banatul Central ºi Banatul
de Sud). Biblioteca Judeþeanã
„Paul Iorgovici” Caraº-Severin,
Comisia de Femei în cadrul Ligii
Judeþene a Pensionarilor Caraº-

Severin, Biblioteca Orãºeneascã
„Tata Oancea” Bocºa, Forumul
Democratic al Germanilor din
judeþul Caraº-Severin ºi Asociaþia

 Germanã de Culturã ºi Educaþie
a Adulþilor Reºiþa (România)
precum ºi Casa de Presã ºi
Editurã „Libertatea” din Panciova
(Serbia) împreunã cu ªcoala
Elementarã „3 Octombrie” din
Lokve/Sân-Mihai, Serbia ºi
Biblioteca Germanã „Alexander

Tietz” din Reºiþa au
iniþiat un concurs de
desene în creion sau
acuarelã sub genericul
„Banatul meu drag”,
la care au participat
copii din Banatul
istoric. Au participat
copii între 7 ºi 10 ani,
iar un juriu format
din Mihaela Mohan,
profesor de desen,
ªcoala Elementarã „3
Octombrie” Sân-Mihai
/ Serbia, dr. Ada
Cruceanu-Chisãliþã,

„Cinste þie copilãrie”

Urmare din pag. 2

critic de artã, ºi Livia Frunzã,
artist plastic, ambele din Reºiþa,
a desemnat câºtigãtorii, care au
fost anunþaþi în cadrul vernisajelor
celor douã expoziþii. La reuºita
proiectului transfrontalier au
contribuit prof. Maria Radu-Nowak
din Reºiþa precum þi Mãdãlina
Mihailov & Mãrioara Gean
Muntean, ambele din Sân-Mihai
/ Serbia.

Erwin Josef Þigla
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Legendarul manager al
CMB, Victor Creangã,

la taifas cu istoria
metalurgiei bocºene

Emoþie, nostalgie, rafinament intelectual ºi
umor de calitate la Bocºa! Victor Creangã, cunoscut
dintr-o dublã ipostazã, aceea de manager al uzinei
Construcþii Metalice Bocºa ºi cea de primar al
oraºului în mandatul 1996 – 2000, ºi-a prezentat
ieri, în sala de ºedinþe a Consiliului Local Bocºa,
volumul dedicat metalurgiei bocºene, „Trei secole
de metalurgie pe Valea Bârzavei 1719 – 2019“.

Evenimentul organizat de Biblioteca
Orãºeneascã Tata Oancea, cu sprijinul  Primãriei
ºi al Consiliul Local al Oraºului Bocºa, a fost din
toate punctele de vedere o reuºitã la care ºi-au
adus contribuþia omul de culturã Gabriela ªerban,
criticul literar Gheorghe Jurma, primarul interimar
Sorin Perian, viceprimarul interimar Mirel Patriciu
Pascu ºi o serie de foºti angajaþi ai Întreprinderii
de Construcþii Metalice Bocºa ºi subalterni ai
emblematicului director general de la Bocºa.

Ceea ce a impresionat în cel mai sincer mod
cu putinþã a fost expozeul autorului Creangã în
faþa auditoriului, o înºiruire de întâmplãri povestite
de parcã s-ar fi întâmplat ieri, o tinereþe a spiritului
care nu are nicio legãturã cu vârsta seniorului
care a „mâncat“ industrie pe pâine. O minte
sclipitoare la cei „doar“ 87 de ani ai domnului

Victor Creangã, dar o inteligenþã antrenatã în
urma unui studiu livresc profund, aºa cum rar ne
este dat sã mai vedem astãzi. Impresionant! Am
avut revelaþia reîntâlnirii unui înþelept de care
naþiunea asta duce o acutã lipsã, astãzi.

Ceea ce bucurã realmente este faptul cã
Victor Creangã, în lungul sãu drum în care s-a
ºlefuit, dovedind o bogãþie intelectualã nedisimulatã
ºtie sã rãmânã umil, autodefinindu-se vertical:
„sunt un þãran parvenit“, declaraþie care poate
ºoca la auzul ei, dar care vine din fiinþa unui
bocºean care nu mai are ce pierde. Toþi îl invidiazã
pentru legenda pe care ºi-a creat-o ºi fiecare, în
felul sãu, are o percepþie diferitã despre fostul
lider al CMB-ului. Cu certitudine, Creangã a fost
un factor decizional de o importanþã covârºitoare
pe piaþa industrialã româneascã, atunci când aceastã
þarã ºi acest judeþ contau în piaþã iar bocºenii sau
reºiþenii aveau cuvinte ca tehnologie, ansamble
sudate, stas, industrie, metalurgie pe buzele lor, zi
de zi. Astãzi totul e doar istorie despre ceva ce
am trãit odatã, dar o istorie pe care Victor Creangã,
cel care apeleazã inspirat ºi la filonul sãu nostalgic,
a dorit ca prin lucrarea dedicatã celor „Trei secole
de Metalurgie pe Valea Bârzavei“ sã o lase
posteritãþii, ca un tribut adus anilor ce i-au întors
nemãsurate satisfacþii profesionale. Prin urmare,
vi-o spun de la obraz, domnule Creangã: Felicitãri,
mare om al Bocºei de ieri ºi de azi!

Nu pot încheia fãrã a o felicita pentru tot
ceea ce face ºi se vede cã o face foarte bine, pe
Gabriela ªerban, cea care a þinut aprinsã, indiferent
de vremuri, flacãra culturii bocºene  în ultimele
mai bine de douã decenii ºi mai ales pentru
aceastã apariþie editorialã, borna 52 pentru Biblioteca
Orãºeneascã „Tata Oancea“ condusã de neobosita

„Gabi“ din seria volumelor de istorie ºi
culturã dedicatã Bocºei, aºa cum prin
strãdania „eminescologului“ Gheorghe
Jurma acesta rãmâne o pavãzã a culturii
bãnãþene.

Pentru amatorii de culturã
industrialã, un volum ce meritã trecut
în revistã, pentru cei care au bãtut
jetonul la CMB în schimburile 1, 2 ºi
3 o carte existenþialã ce va crea emoþie,
regãsind în paginile ei o serie de
realizãri ale uzinei, de la sapã, grapã
ºi tãvãlug reversibil, la utilaje gigant
pentru industria metalurgicã sau diverse
echipamente hidromecanice.

http://reper24.ro/legendarul-manager-al-cmb-
victor-creanga-la-taifas-cu-istoria-
metalurgiei-bocsene/
?fbclid=IwAR2iFseaNMVxIwMmKE1FasG0acf1WRQ
LASiXAN4 SB2MtELNXPLJt0N6Liz4
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EDITH GUIP - COBILANSCHI

Jurnal
pandemic
În tinereþea noastrã când

rãzvrãtitã, când liniºtitã ºi
romanticã þineam jurnale zilnice
sau sãptãmânale pline de
cugetãri, aforisme ºi poezii, pe
când acum notãri pe fugã – triste,
unele hazlii lipsite de consistenþã.
Dar grãitoare!

De ex.: 5 Mai 2021: ªcoala
îºi reia activitatea. Anul ºcolar
se încheie în 25 iunie; Cele mai
multe împrumuturi la bãnci din
ultimii zece ani.

6 Mai 2021 - Tulpini noi la
Covid (de ex.:brazilianã). Începe
maratonul vaccinãrilor. La
castelul Bran se vaccineazã, la
Timiºoara în Moll; 4.000 de morþi
pe zi în India; Meci cu spectatori
pe 22 Mai la Ploieºti.

7 Mai - Economia la bãnci
mai micã cu 16% decât în 2010.
Noi suntem pe ultimul loc în
U.E. în privinþa creºelor. Un
milion din diaspora s-a întors în
România (din Spania ºi Marea
Britanie). Antrenamente NATO
în 36 poligoane din Europa. La
noi, militari din Estonia, Lituania,
Bulgaria.

 Mai a.c.  - 400 de
motocicliºti s-au adunat în
Timiºoara în cal i tate de
„pasionaþi pe douã roþi”. În 8
Mai se porneºte raliul din Piaþa
Unirii. Ceauºescu ar împlini 103
ani. Primul preºedinte al P.C.R.
din România (stema – secera ºi
ciocanul).

10 Mai - A fost readus
tronul regal la palat în sala
tronului. Din 1866 aveam un
regat pânã în 1945. În 1961
Gagarin zboarã în cosmos;  acum
40 de ani zboarã ºi Prunariu
Dumitru în cosmos. Flancul de
Est al NATO se întâlneºte la
Bucureºti (B9 Summit).

11 Mai - Franþa se încãlzea
cu conducte subterane din sec.
al XVI-lea. La noi, pâinea mai
scumpã, porumbul mai scump cu

30%. Vom exporta. Biden ºi
Johannis s-au întâlnit virtual. În
9 judeþe, centre pentru victime
abuzate sexual. În þara noastrã
(pânã în prezent 4.000 femei
reclamante).

12 Mai - Bucurie! Singura
þarã europeanã unde te poþi
vaccina fãrã programare.

La Pogoanele (jud. Buzãu)
un copil bãtut de mamã (în vârstã
de 2 ani) a decedat, de asemenea
un bebeluº lovit la cap de tatãl
sãu (mama minorã). Rãzboi între
Hamas ºi Israel. 1.000 de rachete
lansate zilnic. Un prinþ din
Lichtenstein l-a împuºcat pe ursul
Arthur. Judeþul Covasna având
trei exemplare deosebite. Nu se
ºtie dacã a fost ursul Arthur –
se cerceteazã. S-au scos la
vânzare avioanele cu care au
zburat Ceauºescu ºi Iliescu. Preþ
de pornire: 25.000 euro.

13 Mai a.c.- Amer ica
vaccineazã copiii, noi vrem sã
renunþãm la mascã. 10.000
basarabeni au trecut Prutul, la
vaccinare. Preºedinta Maia Sandu
se vaccineazã cu Astrazeneca. A
fost studentã în România. Bucurie
la reporterii TVR, pentru cã
strãbunica doamnei Maia Sandu
fãcea cumpãrãturi la Iaºi. Proteste
la ardeleni datoritã celor 7.000
de urºi, care ne populeazã
pãdurile; de 3 ori mai mulþi decât
permite U.E.

14 Mai - Moartea ursului
Arthur este deplânsã ºi în Noua
Zeelandã.

Dupã 1990 au fost exportaþi
30.000 de copii din þarã. Între
1987 -1990- 1.000 copii la preþul
4.500- 10.000 de euro, copilul.

Pandemia a fost declaratã
la 30 ianuarie 2020. Unele
guverne au stat în espectativã
pânã la sfârºitul lunii februarie.

15 Mai - Bucur ie ! ! !
Renunþãm la mãºti pe stradã.
Toate judeþele au culoarea verde
pe harta þãrii. T.V. Timiºoara a
primit premiul (Marele premiu
CIRCOM) pentru filmul „Am trãit
s ingur în pãdure . ” Toate
televiziunile Europei difuzeazã
filmul. Avem singura pãdure
virginã în Europa. În judeþul
Caraº–Severin!

Tristeþe! Academia de
Poliþie închisã definitiv. Toate
tezele de doctorat sunt verificate.
Unii au scris 70 de cãrþi în zece
ani. În Universitãþi, fabrici de
diplome. La Academia S.R.I.,
jumãtate de diplome, plagiate.
Unele nu se mai gãsesc.

16 Mai a.c. - 90 % din elevi
au fost prezenþi la ºcoalã. S-a
permis aducere de flori la cadre.
Dar la testul Pisa, iar suntem în
coada þãrilor. La noi un an ºcolar
are 34 de sãptãmâni, în alte þãri
ale Europei, 42 sãptãmâni.

Bucurie! Roxen cântã la
Eurovision (Amnesy) la Rotterdam.

Se deschid toate restau-
rantele ºi terasele de la 5.00 la
24.00. La spectacole, familii de 4
persoane. În þara noastrã
frumoasã, vor veni turiºti din 76
de þãri. Se poate ajunge ºi în
staþiunea Durãu (judeþul Neamþ).
În Munþii Apuseni, peºterã înaltã
de 74 de metri; în zona Gârda –
Zãpadã veºnicã. 1 kg. de cireºe
(din Grecia ºi Bulgaria) se vinde
cu 60 de lei.

17 Mai a.c.- Gustul roºiilor
noastre nu se gãseºte în nici o
altã þarã. Numãrul maºinilor
electronice a crescut cu 80 % în
România; dar ºi al gunoaielor pe
strãzi, de când s-au întors þiganii.
Dar în Rusia s-a înfiinþat turismul
spaþial pentru persoane private
(un bilet- 20 milioane dolari). Se
va construi un hotel gonflabil.
China are roboþi pe lunã din
2013. România pe primul loc la
decesele noilor nãscuþi; avem
numai 5 aparate în þarã pentru
recuperarea copiilor prematuri.

De astãzi 18 Mai a.c. -
Copiii din Timiºoara la ºcoalã.
De asemenea, un bãrbat din
Dorohoi s-a vaccinat de trei ori,
pentru cã aºa vede ºi aude mai
bine. Inundaþie pe Criº nemai-
trãitã de 100 de ani; grindinã la
Londra; la Moscova caniculã de
plus 30 de grade C. Noi,
timiºorenii, bucuroºi deoarece s-
a capturat cel mai mare transport
de droguri din ultimii 30 de ani –
1,5 tone droguri; la vãmile vestice.
(comercianþii: turci, iranieni,
olandezi ºi români).

ªi iar un loc I într-o
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producþie B.B.C. a doamnei Dite
Dinesz despre un cãtun, Prevecior
(al sãrãciei) sub titlul „Izolaþi în
România” (la graniþa dintre
judeþe le Caraº -Severin º i
Hunedoara,  pe lângã Bouþari).
Personajul filmului: „Plec cãlare
ºi mã întâlnesc cu lupii, urºii ºi
mistreþii; sunt prieten cu ei”.

Þara mea frumoasã, þara
mea de dor... Lansare: Micã enciclopedie rock, realizatã de prof. Constantin Borozan

GABRIELA ªERBAN

Omagiu ºi cinstire la Bocºa,
 la 70 de ani de la începutul

deportãrii în Bãrãgan

În noaptea de Rusalii a anului 1951,
numeroase familii din zona Banatului ºi Olteniei,
aflate în apropierea graniþei cu Iugoslavia, au fost
ridicate ºi duse într-o direcþie necunoscutã lor. Li
s-a spus oamenilor sã-ºi ia strictul necesar ºi sã
nu creadã cã se vor mai întoarce vreodatã acasã.
Peste 40.000 de familii au fost trimise sã trãiascã,
cu Domiciliu Obligatoriu, în deºertul României –
Bãrãgan.

Iatã cã, la 70 de ani de la aceastã tragedie
– deportarea, înstrãinarea forþatã, acel D.O. –
Forumul Democratic al Germanilor Caraº-Severin,
Asociaþia Germanã de Culturã ºi Educaþie a Adulþilor
Reºiþa împreunã cu Asociaþia Foºtilor Deþinuþi
Politici ºi a Victimelor Dictaturii Comuniste din
România, Filiala Caraº-Severin, au propus un amplu
proiect de cinstire ºi comemorare a victimelor
deportãrii în Bãrãgan.

În perioada 10 – 20 iunie 2021, în mai
multe localitãþi din judeþul Caraº-Severin, au fost
întreprinse activitãþi de comemorare ºi cinstire a
victimelor deportãrii în timpul regimului comunist.

Alãturi de Reºiþa, Caransebeº, Oraviþa,
Moldova Nouã, Rãcãºdia s-a aflat ºi oraºul Bocºa,
iar luni, 14 iunie 2021, la Troiþa din Parcul
Central, au fost depuse jerbe de flori ºi rostite
rugãciuni în memoria victimelor deportãrii în
Bãrãgan. Au fost prezenþi ºi au mãrturisit oameni
care au trecut prin acest experiment „Bãrãgan”,
urmaºii unora dintre aceºtia, dar ºi autoritãþi
locale ºi judeþene în calitate de organizatori ai
evenimentului.

În partea a doua a întâlnirii, participanþii
s-au deplasat la sediul Bibliotecii Orãºeneºti „Tata
Oancea” Bocºa pentru prezentarea expoziþiei de
carte organizatã cu acest prilej – „Deportarea
bãnãþenilor în Bãrãgan la 70 de ani de la începutul
ei.” Deºi nu foarte bogatã, expoziþia a reuºit sã
stârneascã interes ºi sã capteze atenþie prin valoarea
documentelor expuse, iar interviul acordat de

regretatul deportat Ion Cocora pentru revista „Bocºa
culturalã” s-a dovedit a fi punctul forte al expoziþiei,
interviu din care au fost citite fragmente cu voce
tare:

„În 18 iunie 1951, în puterea nopþii de Rusalii,
militari ºi poliþiºti or bãtut la uºã ºi ne-or ordonat
îmbarcarea. Nu ne-o anunþat nimeni. Noaptea, pe la
ora 2.00, eram veniþi de la joc, de Rusalii, tata ne-o
zis sã ne culcãm cã dimineaþa trebuie sã ne trezim
devreme, sã ne ducem la sãlaº, cã aveam o slugã la
sãlaº ºi trebuia sã ducem mâncare la omul ãla, ºi, pe
urmã, sã mergem la bisericã, cã aºa era la noi,
dimineaþa la bisericã ºi dupã masa la horã ºi, când sã
ne sculãm, ce sã ne mai sculãm, cã numa, iaca, armata
la poartã. O venit un ofiþer sau ce-o fost ºi ne-o zis cã
putem sã ne luãm doi cai, o vacã, dacã are vaca viþel,
putem sã luãm ºi viþelul, la fel ºi iapa, dacã are mânz,
ºi în trei ore sã fim la garã. Când am ajuns la garã,
erau trase la rampã vagoanele goale, 13 vagoane
pentru 13 familii. Din alea, bou-vagon. Ne-am încãrcat
unii pe alþii...”este un fragment din mãrturiile
bãtrânului Cocora.

La evenimentul de la Bocºa ne-au onorat cu
prezenþa reprezentanþi ai Asociaþiei Foºtilor Deþinuþi
Politici ºi a Victimelor Dictaturii Comuniste din
România, Filiala Caraº-Severin, împreunã cu dna.
preºedinte Cornelia Fetea; de asemenea, membrii
ai Forumului Democratic German Reºiþa ºi Bocºa
în frunte cu preºedintele Erwin Josef Þigla, edilii
oraºului Bocºa – dl. primar interimar Sorin Perian
ºi dl. viceprimar interimar dr. Mirel Patriciu Pascu,
dimpreunã cu reprezentanþi ai partidelor politice
bocºene, precum ºi dl. dr. ªerban Vuia, consilier
judeþean; dar ºi câþiva mãrturisitori ai acelor
vremuri, foºti deportaþi sau urmaºi de deportaþi,
precum ºi istorici care au studiat fenomenul
„Bãrãgan”: dl. Chitescu Velemir, dl. Doru Neda,
dl. prof. Ioan Gladeº, istoricul Ionel Bota, dr.
Martin Olaru, prof. Gheorghe Iosifoni, dna. Alla
Illeº, dna. Helena Rieser, istoricul Mihai Viºan ºi
pr. dr. Daniel Crecan.

Mesajul a fost unanim: 70 de ani de neuitare!
Istoria recentã trebuie „povestitã”, mãrturisitã,
împãrtãºitã tinerilor! Pentru cã deportarea,
înstrãinarea forþatã ºi ruperea legãturii sfinte cu
pãmântul sunt nedreptãþi ºi umilinþe care nu
trebuie uitate niciodatã.
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ACHIM GHERGA

Monografia corurilor
din Bocºa

Începuturile muzicii
corale în Bocºa

(3)
Corurile din Bocºa Montanã ºi Vasiova.

Integrarea lor în activitatea coralã bãnãþeanã

Corul bãrbãtesc de la 1899

În aprilie 1899 vine în Vasiova Coriolan
Zuiac, proaspãt absolvent al Institutului Teologic-
Pedagogic din Caransebeº. Fost elev al lui Antoniu
Sequens, era cunoscãtor al notelor ºi al viorii.
Odatã cu venirea sa în Vasiova, prima grijã a fost
sã reînfiinþeze corul. Era un cor compus numai
din bãrbaþi. Primul început este fãcut în ziua de 8
septembrie când corul vasiovean dã rãspunsul la
Liturghia de Sfânta Marie.1

În primii ani acest cor ºi-a adus activitatea
numai în cadrul bisericii. Se cunoaºte însã cã în
anul 1901 au fost pregãtite ºi piese laice întrucât
ziarul „Drapelul” din Lugoj consemneazã în nr. 18
din 9/22 februarie 1902 urmãtoarele: „Concert în
Vasiova. Plugarii greco-ortodoxi-români din Vasiova
aranjeazã în 2 martie (nou) în sala Cerbul de aur
un concert...Programul
este urmãtorul: 1. „Senin
ºi furtunã” -cor bãrbãtesc-
de I. Vorobchevici; 2.
„Grânele”- cor bãrbãtesc;
3. „Doina, doiniþa” – cor
bãrbãtesc – de I .
Vorobchevici; 4. „Tot þi-
am zis mândro” – cântec
popular de T. Popovici –
cor bãrbãtesc; 5. „Vino
Lele” – cor bãrbãtesc –
de I. Vidu; 6. „Marºul
economi lor” – cor
bãrbãtesc de C.
Porumbescu.”

Ace laº i z iar
consemneazã rezultatele
ºi aprecierile calitative
asupra comportãr i i
corului în acest concert:
„...Plugarii noºtri din

Vasiova au ºi dat numitul concert sub conducerea
bravului ºi harnicului paroh Coriolan Zuiac în 2
martie a.c. care a reuºit peste aºteptare atât
moral cât ºi materialmente. Toate piesele au fost
executate cu cea mai mare preciziune, dar mai cu
seamã în „Senin ºi furtunã” ºi de la „Marºul
economilor” tânãrul nostru cor a secerat numeroase
aplauze aºa încât pãrintele paroh Coriolan Zuiac a
fost necesitat a le repeta de câte trei ori. Tot la
insistenþa publicului au fost repetate ºi celelalte
cântãri... Toate vocile s-au purtat brav, însã tenor
prim ºi bas secund au excelat la care voce a
contribuit ºi cãruntul basist George Mircea.”

Intrã de acum în tradiþia corului ca în
fiecare an sã se prezinte în faþa publicului cu trei-
patru concerte îndeosebi la sãrbãtorile mari. În
anii urmãtori, probabil în urma unor cerinþe din
partea spectatorilor sau a dorinþei de a prezenta
publicului un program cât mai variant, cât datoritã
faptului cã dirijorul Coriolan Zuiac a vãzut  cu
ocazia jubileurilor la care a participat programe
prezentate în public de alte coruri bãnãþene, se
introduce ºi la Vasiova în cadrul spectacolului, pe
lângã muzicã coralã, ºi piesa de teatru alcãtuitã
din diletanþi.

(va urma)

1 Coriolan Zuiac (1865–1942) a fost preot la
Parohia din Vasiova cu hramul „Naºterea Maicii
Domnului” pânã în 24 februarie 1942 când s-a
stins. A fost un vrednic preot, dirijor de cor,
parlamentar român în perioada interbelicã. (nota
red.)

Corul „Societatea Muzicalã”, Bocºa Românã la sfinþirea steagului ºi a
Monumentului eroilor, foto alb-negru, cca. 1935
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MIHAI SURU

Oameni de seamã ai culturii ºi
spiritualitãþii din Banatul Montan

Petru Encovetti Oance - Tata Oancea
140 de ani de la naºtere

Despre Tata Oancea am auzit pentru prima orã în timpul
studenþiei la Timiºoara de la una dintre admiratoarele sale, Doamna
Profesoara Maria Goian, cea care a relizat ºi cele mai cunoscute
tablouri în ulei ale celui omagiat acum.

Dupã stabilirea mea la Reºiþa ºi colaborarea cu Biblioteca
Orãºeneascã care îi poartã numele am aflat mai multe despre Tata
Oancea, motiv pentru care la sãrbãtorirea a 113 ani de la naºterea
sa, am publicat un articol omagial în revista „Bocºa Culturalã”, Anul
V, nr.7-8-9, iulie,august,septembrie 2004.

Iatã cã am prilejul din nou la sãrbãtorirea a 140 de ani de la
naºterea celui care a fost Poet, Scriitor, Ziarist, Bibliofil ºi Sculptor,
sã-l omagiez aºezîndu-l alãturi de alþi  Oameni de Seamã ai Culturii
ºi Spiritualitãþii Româneºti, originari tot din Bocºa, Corneliu Diaconovici,
Mihai Gaºpar, Zeno Vancea, Constantin Lucaci sau Nicolae Florei.

Tata Oancea – Poet ºi Sculptor

Spiritul unui suflet poetic este redat cu absolutã claritate de
cãtre Tata Oancea în evocarea vieþii sale  menþionînd faptul cã „Am
fost hamal, zilier, pãstor, plugar, lemnar, mãsar, rotar, funcþionar de
birou, legãtor de cãrþi, culegãtor de litere, desenator, pictor, o lecuþã
de poet ºi un foarte mare cerºetor.”

În poezia „Cãtre cetitori” regãsim profesiunea de credinþã a
întregii sale opere poetice.

„Pegasul meu nu-i roib arab,
Ca sã mã ducã-n zbor,
Cã-i slab ºi cînd mã sui  pe el
Mã tem sã nu-l omor.
ªi sparta-mi lirã n-are corzi
Cu sunet armonios
Sã pot cînta celor de sus
ªi cînt celor de jos
ªi muza de care mã-nspir
Nu-i vreo mîndrã fatã
Ci e cumplita sãrãcie
Neagrã-nfricoºatã.”

Spre deosebire de alþi reprezentanþi ai poeziei dialectale din
Banat, Tata Oancea evocã în creaþiile sale Târgul mare de la Bocºa
Montanã sau Ruga de la Vasiova, în mod reþinut ºi ponderat  accente
moderate de patriotism local dar ºi sentimentul sãu de tristeþe.
Satira  sa la adresa societãþii este mai evidentã în pamfletele politice
scrise în versuri „Frunzã vergie” sau „ªi bunã sara, pauri”.

Cu toate cã nu avea decît ºase clase, Tata Oancea datoritã
eforturilor de pregãtire, recunoscut fiind faptul cã a fost un autodidact,

Desen ºi picturã de Maria Goian

Desen de Mircea Meilã
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Doamna Stanzel...
În anul 2017 am primit de la dl. Jurma, directorul

editurii TIM din Reºiþa, un volum de poezie semnat Zahara
Onel Stanzel. Volumul se intituleazã „Mã ascund în cuvânt”,
a vãzut lumina tiparului sub atenta supraveghere a dlui.
Jurma ºi are la final, în loc de postfaþã, o discuþie a autoarei
cu filologul Marcu Mihail Deleanu.

La întrebarea dlui. Jurma dacã îmi este cunoscutã
autoarea, am rãspuns mecanic: nu! Dl. Jurma a fãcut ochii
mari ºi mi-a replicat: „E din Bocºa”. M-am uitat cu atenþie
la nume, apoi la fotografia de pe coperta a IV-a ºi am
rãspuns cu nostalgie: Doamna Stanzel...

Nu cred cã existã bocºean din
generaþia mea sã nu fi auzit, mãcar, de
Doamna Stanzel! Directoarea Casei
Pionierilor, pe care, copil fiind, o adoram!
Frecventam cursurile organizate la Casa
Pionierilor, participam la tot felul de
activitãþi: de la dansuri populare
(instructor Licu Goºa ºi încã cineva),
gimnasticã ritmicã (prof. Ioan Mureºan),
cor  ºi grup coral (prof. Aurelia Neda),
chitarã (prof. Ligia Bârdac) la cerc literar
coordonat chiar de Doamna Stanzel. O
admiram ºi-mi doream sã-i semãn! Era
puternicã, era deºteaptã, era sobrã ºi-n
acelaºi timp emana bunãtate ºi
sensibilitate. O simþeam caldã ºi...
preþioasã! ªi, deºi micã la staturã,
impunea un deosebit respect!

M-au bucurat versurile publicate, iatã, târziu, de doamna
Stanzel ºi câteva poeme le-am prezentat ºi în revista „Bocºa
culturalã”. Apoi, am primit cel de-al doilea volum, deja cu
dedicaþie, volum intitulat „Lumini în amurg”, apãrut tot la
editura TIM din Reºiþa în anul 2019. Era cazul sã comunic
serios cu Doamna Stanzel ºi sã pregãtim o prezentare de
cãrþi ºi autor. Din pãcate, pandemia ne-a stricat planurile
sau, mai bine zis, ni le-a amânat.

Mare bucurie mi-a fãcut Doamna Stanzel trimiþându-
mi informaþii ºi fotografii valoroase pentru realizarea unor
materiale cu privire la istoria culturalã a oraºului Bocºa! Mii
de mulþumiri, Doamnã! Am o comoarã aici!

În urmãtorul numãr al revistei „Bocºa culturalã” vom
creiona un portret al Doamnei Stanzel la rubrica „Dascãli de
frunte ai Bocºei” ºi vom descoperi informaþii preþioase despre
oameni ºi locuri de poveste ale micului nostru burg.

Pânã atunci, îi urãm „bun venit” Doamnei Stanzel în
echipa „Bocºa culturalã”!

GABRIELA ªERBAN

a reuºit  sã creeze versuri cu caracter
aparent umoristic  în care se
autopersifla, alãturîndu-se poeþilor
dialectali care  aveau o pregãtire
superioarã ºi stãpîneau bine  limba
literarã românã, am în vedere pe Victor
Vlad Delamarina, Gheorghe Gârda,
Cassian Munteanu, Grigore Bugariu
sau Virgil ªchiopescu.

Tata Oancea s-a remarcat prin
faptul cã  multe dintre poeziile sale
se adresau direct sau indirect cititorilor
foii „Vasiova”, aºa cum au fost „Foaia
Noastrã”, „Alarma”, „Cãtrã al zecilea
ou”.

Folosind umorul de calitate, Tata
Oancea a reuºit în poeziile „Controla”,
„Nãcazuri de pri la sace”, „Frunzã
vierge vai º-amar”, „Cula þiganul  la
domnul prefect” sã îmbine anecdota
cu frumuseþea limbajului dialectal, la
fel cum întîlnim procedeul ºi în restul
poeziilor în grai din Banat, „Ãl mai
tare om  din lume”, „Izãnbanul” sau
„Tot paure-i mai bine”.

În cazul poeziei „Geanta ºi
Straiþa”,Tata Oancea asociazã umorul
cu ironia

„Toatã lumea poartã geantã.
Toata lumea-i gentuitã
ªi numai atunci n-o poartã cînd

e vorba de dat mitã.
Hei atunci, sãracã lume, toþi o

cautã s-o gãseascã
Cãci e mare ºi afundã, straiþa

mîndrã româneascã.”
Aceleaºi mesaje moralizatoare pot

fi regãsite ºi în poeziile „Leneºul”,
„Ne vãitãm”, „La cosit cu ziua”.

Preocupat de situaþia „celor de
jos”, pe care  dureri ºi aspiraþii le-a
trãit personal, atunci cînd se  prezintã
ca un „foarte mare cerºetor” care a
schimbat „sapa- n   condei ºi brazda-
n cãlimarã”.

Tata Oancea a avut meritul de
incontestat de a reuºi  sã imortalizeze
în versurile sale atît viaþa materialã,
dar ºi moral-spiritualã a bãnãþenilor.

(va urma)
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Corespondenþã. Mãrturisiri.
Timiºoara – 24 XI 2020

Dragã Gabi,

Mã prefac sã nu observ trecerea ireversibilã a timpului ºi sunt conºtientã de faptul cã,
încercând uneori sã zbor, am prea mult plumb în aripi... Momentul când tu, Gabi, ai sunat, a coincis
cu gândurile mele nostalgice despre Bocºa ºi oamenii sãi, nostalgie provocatã de emisiunea „Piper pe
limbã” a lui Robert ªerban, pe care o urmãresc de fiecare datã. El nu a fost de acord cu interlocutorul
sãu, ing. Mircea Puºcaº (culmea, bocºan!) ºi accentua faptul cã: „la Bocºa existã dna. de la „Biblioteca
Orãºeneascã”, care reuºeºte sã trezeascã mândria de a aparþine acestor locuri prin activitatea diversã
ºi susþinutã pe care o depune”. Cuvintele lui m-au întors la Bocºa – acolo unde ºi eu ºtiam cã te gãsesc
peste tot, pasionatã, profesionistã în tot ceea ce faci, neobositã. Mã simþeam mândrã ºi eu cã te ºtiu,
te admir de atâta timp ºi discut adesea (acum în pandemie) cu colegi bocºeni-timiºoreni despre
literaturã, reviste, citit, preocupãri ce te înalþã sufleteºte. Declar aici cã „de un astfel de om avea
nevoie Bocºa”, care a scos-o din anonimatul în care de multe ori a încercat sã iasã. Acum însã, prin
ceea ce tu, Gabi, faci ºi nu laºi sã treacã nimic neobservat din zona culturalã, Bocºa este mai
cunoscutã, oamenii merituoºi cunoscuþi, de ieri ºi de azi. Eu mã bucur, de aici – ºi ai întreaga mea
admiraþie pentru aria diversã de preocupãri pe care o descopãr din revista „Bocºa culturalã” pe care
o primesc când ºi când. Recunosc, la vârsta mea, în senectute, în acele momente, sufletul meu tresaltã
de frumuseþi pe care tu le aduci oamenilor spre cunoaºtere ºi admiraþie. Atunci mi se pare cã eu pot
atinge stelele cu mâna, mã simt mândrã ºi „mã fãlesc” ca orice bocºan ce s-a nãscut aici!

Prin telefon (cum s-ar putea altfel?) citim, analizãm fapte culturale cu alþi colegi pensionari care
locuiesc la Timiºoara ºi iarãºi eu îmi amintesc de cei 41 de ani petrecuþi aici, în orãºelul de un farmec
aparte, cu locuri frumoase, oameni, la fel!

Îþi trimit alãturat câteva fotografii din unele activitãþi culturale, din activitatea desfãºuratã la
Casa Pionierilor (ce multe lucruri frumoase am trãit, precum ºi câteva reprezentând actorii care au
jucat în piesa de teatru „Nãpasta” de I.L. Caragiale.

Nu-mi place cuvântul „autobiografie”, nu pentru cã ascund ceva din viaþa mea, ci pentru cã de
atâtea ori m-au tracasat, m-au deranjat fapte despre care nu trebuia sã scriu ºi amintindu-le retrãiesc
o oarecare suferinþã. Acestea se referã la faptul  cã, pe nedrept, tata considerat „chiabur”, nu am putut
urma pe drumul direct o facultate ºi am aºteptat mai târziu momentul pe care-l pândeam cu
înfrigurare. Am fãcut-o târziu, în perioada 1964 – 1968.

Al doilea moment greu a fost cã am avut acte de plecare în Austria deoarece o situaþie de familie
o cerea pregnant (întregirea familiei) ºi, deºi nu voiam sã plec, a trebuit, alãturi de soþul meu, pentru
el, s-o fac, iar în perioada cât am fost la Bocºa – 1962 – 1964 – am stat fãrã serviciu. Atunci ºi apoi
am jucat în „Nãpasta”!!!

Am avut forþa necesarã pentru a trece peste unele absurde legi ale timpului, am avut dragoste
ºi pasiune pentru tot ce am realizat. Fãrã aceste „ingrediente” nimic nu reuºeºti în viaþã! Cineva
spunea undeva: „Sunt atâtea de fãcut în viaþã! Fãureºte-le!”

Îþi mulþumesc Gabi pentru cã mi-ai publicat câteva poezii în revista Bocºei. Zilele acestea m-au
cuprins gândurile ºi tristeþea din cauza pandemiei pentru cã
legãtura cu cei apropiaþi, dragi, nu se mai poate face decât
telefonic. Îþi trimit o poezie tristã nu pentru a o publica, ci pentru
a ºti cã pot fi zile mai triste acum ºi oamenii mai sensibili le
trãiesc din plin. ªtiu cã ºi tu simþi asta!

Neavând instrumente de comunicare moderne, scriu ºi-þi
trimit gânduri de sãnãtate ºi aceeaºi putere de muncã!

Te-ndrãgesc ºi te admir!
Cu drag,
                              Zahara Onel Stanzel

În foto: Zahara Stanzel ºi Achim Gherga, 30 ianuarie 1979
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GABRIELA ªERBAN

La mulþi ani, dr.
Florina Cãpitan!

Florina Cãpitan este bocºeancã
ºi es te med ic spec ia l i s t în
neonatologie, medic de familie ºi
medic rezident în specialitatea
chirurgie generalã.

Este unul dintre tinerii
frumoºi ºi deºtepþi ai Bocºei care
se aflã la ceas aniversar – 40!

Bocºeanca Florina Cãpitan este un doctor cu
un CV impresionant, un doctor care, prin studiu
continuu ºi prin multã muncã, a acumulat experienþã
atât în medicinã cât ºi în proiecte de cercetare.

Este o femeie frumoasã ºi foarte curajoasã,
dar, mai ales, este o veritabilã mamã.

S-a nãscut în 18 mai 1981 la Bocºa, este
absolventã a Liceului Teoretic „Tata Oancea”
(promoþia 1999), iar în 2007 a absolvit Facultatea
de Medicinã Generalã din cadrul Universitãþii de
Medicinã ºi Farmacie „Victor Babeº” din Timiºoara.

Dr. Florina Capitan (MD, Ph.D) a obþinut
doctoratul în ªtiinþe Medicale cu cea mai înaltã
distincþie, „Summa cum Laude” în anul 2012. Teza
de doctorat este intitulatã ‘’Metode glicomice moderne
pentru identificarea markerilor moleculari în
diagnosticul prenatal’’. Întreaga activitate de
cercetare s-a desfãºurat în laboratoarele de
spectrometrie de masã conduse de prof. univ. dr.
Alina Zamfir.

Pentru teza sa de doctorat ºi cercetarea
postdoctoralã, dr. Florina Cãpitan a optimizat ºi
aplicat metode de microfluidicã-MS pentru
descoperirea biomarkerului glicoconjugat în creierul
fetal uman ºi comparativ în creierul adult ºi
sãnãtos bolnav ºi lapte uman pentru corelarea
modelului glicolipidelor ºi oligozaharidelor cu stadiile
de dezvoltare ale creierului fetal ºi, cel mai
important, cu patologii prenatale severe ºi patologii
la nou-nãscuþi.

Ea ºi-a publicat rezultatele legate de acest
subiect de cercetare în reviste cu factor de impact
mare, precum aminoacizi, electroforezã, în Jurnalul
Societãþii Americane pentru spectrometrie de masã,
chimie analiticã ºi bioanaliticã etc. 5 (Colecþia Web
of Science Core).

Dr. Florina Cãpitan a fost, de asemenea,
membru al echipei de cercetare în 4 proiecte
acordate grupului dr. Zamfir ºi a diseminat
rezultatele sale la conferinþe internaþionale
proeminente care au avut loc în România, Austria,

Germania, Italia, Polonia,
Ungaria, Grecia ºi SUA. De
asemenea, deþine diplomã de
master în Chimie, din anul
2014. 

În anul 2016, la editura
Eurostampa din Timiºoara, vede
lumina tiparului  volumul
„Metode bioanalitice moderne
pentru analiza compoziþiei laptelui
uman”, volum semnat de Florina
Cãpitan ºi Cristian Cãtãlin
ªchiopu, în colecþia „Pantanassa”
coordonatã de prof. univ. dr.
Mihnea Munteanu ºi prezintã

studii de cercetare ºi rezultate ºtiinþifice în ce
priveºte laptele uman analizat  din punct de vedere
compoziþional.

O carte de cercetare dedicatã mamei „al
cãrui sân a alãptat lumea întreagã. Tot ce este
frumos provine de la razele soarelui ºi de la
laptele mamei; aceasta ne face sã iubim atât de
mult viaþa. Fãrã soare nu existã flori, fãrã dragoste
nu existã fericire, fãrã femei nu existã dragoste,
fãrã mamã nu existã nici poeþi, nici eroi” – este
motto-ul din Maxim Gorki pe care autorii - Florina
Cãpitan ºi Christian Cãtãlin ªchiopu - l-au folosit
„drept ghid în conceperea ºi redactarea acestei
cãrþi”. O carte care, aºa cum scrie în „cuvântul
înainte”, „se vrea una modernã, prin douã studii
ºtiinþifice de mare actualitate, care demonstreazã
calitatea superioarã a laptelui uman, comparativ
cu formule sau laptele de vacã”, autorii argumentând
ºtiinþific importanþa alãptãrii la sân a pruncilor
nou nãscuþi. „Am iniþiat aceastã cercetare pornind
de la ipoteza cã laptele uman este considerat
alimentul ideal pentru sugari, cel puþin în primele
ºase luni de viaþã, un lichid complex, perfect
adaptat nevoilor dietetice ale nou-nãscutului. Acesta
conþine macronutrienþi, imunoglobuline, anticorpi
care pot fi prezentaþi ca ºi particule de aur, pentru
a sublinia rolul lor în dezvoltarea sãnãtoasã a
copilului.”

Astãzi, la ceas aniversar, îi dorim Florinei
multã sãnãtate ºi multe astfel de importante
demersuri în cercetarea medicalã! Îi dorim putere
ºi curaj pentru a depãºi toate impedimentele ivite
în aceastã stranie, dar frumoasã viaþã!

La mulþi ani, dr. Florina Cãpitan! La mulþi
ani, fatã frumoasã ºi deºteaptã!
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IOAN CÃRMÃZAN

Povestiri din Bocºa
1.

ÎNTÂRZIAÞII

Flori. Atmosferã festivã. Bãnci scrijelite ºi scrise cu voluptate de contemporanii noºtri mai tineri,
mult mai nervoºi, impulsivi ºi precoci. Feþele profesorilor aceleaºi, parcã neschimbate, doar lucirea mai
palã, prãfuite de sutele de ochi pe care i-au cântãrit. Noi, þepeni, emoþionaþi – închiºi la toþi nasturii
cãmãºilor cu guler în premierã. Ni se reaminteºte numele profesorilor. Þinem un moment de
reculegere pentru Dãneþ Ana, fosta noastrã dirigintã. Se citeºte catalogul. Fiecare se emoþioneazã
spunându-ºi „ce”-ul agonisit în cei zece ani de viaþã. Dupã vizita la ºcoalã nouã, cu expoziþii, portrete,
panouri ºi surle, unde am bãut cu profesorii þuicã galbenã cu damf de prune, am plecat la cimitir  la
mormântul dirigintei. Pe drum mi-am adus aminte de orele de dirigenþie – „Sã mergeþi pe partea de
stradã, sã ocrotiþi fetele; când  bãiatul se plimbã cu o fatã ºi nu e pe stânga, ãla nu e bãiat”. Sãraca,
acum zace aici, mi-am zis ajungând în cimitirul ortodox cu cruci de marmurã, cu poze ºi texte scrise
cu duioºie. Crucile ºi criptele mai dau astãzi falã ºi demnitate familiilor din Bocºa.

Moment de reculegere. Flori, coroane. Feþe tãcute, pioase. Pe ici, pe colo, câte o lacrimã. Mã
uit, vãd feþele foºtilor mei colegi. Pe crucea criptei trei nume: Gherga Maria, Gherga Ion ºi Gherga
Vasile. Stau ºi mã uit speriat. Întreb gâtuit de emoþie. Mã lãmureºte o colegã. Familia dirigintei a
vândut cripta acum trei ani. Noul proprietar a uitat sã aminteascã cã aici mai zace ºi Dãneþi Ana,
diriginta noastrã, la mormântul cãreia stãm noi, absolvenþii de zece ani ai liceului din Bocºa.

A ieºit un soare roºu prin ceaþã. Ne sfideazã cu paloarea lui. Trece un cal. Zboarã douã gâºte
ºi totul pare brumos, pâclos. Timpul oprit. Ne miºcãm greu ºi parcã aºteptãm ceva.

- Sã mergem – am zis ºi vorbele mele erau nefiresc de goale. Gelu Loga mã invitã la masã. Ne
urcãm în autobuz. Întâlnire cu Tiberiu, soþul uneia din fostele colege, moartã la naºterea celui de-al
doilea copil.

- Ce pãcat cã nu pot sã vin cu voi; dacã era altfel, mergeam ºi eu cu voi acolo!
Acolo, probabil la banchet. Spune asta cu o umbrã de regret! Acasã la Gelu, televizor. Veºnica

poveste. Cântã cineva la vioarã cu o severitate de precupeaþã; vioara sunã duios, iar dupã cântãreaþã
plânge probabil undeva o cratiþã. Copilaºul lui Gelu, pe numele lui adevãrat Raul, mã roagã sã-i „scriu”
un autobuz. Mã întâlnesc cu popa Cernescu.

- S-a popit la bãtrâneþe – ce om ºi ãsta, a lucrat o viaþã întreagã la uzinã ºi acum, la bãtrâneþe,
popã, auzi popã! Îmi spune moº Laie Gîciu ºi dã din cap compãtimitor. Popa mã invitã la el.

- Nuþule, Nuþule!
Tresar, întorc capul ºi de pe motorul de tãiat lemne îmi zâmbeºte prieteneºte Samu. Samu –

porecla. Loga Samuil, numele. Are poezia lui, poezie scrisã de mâna lui:

Sus pe dealul zis Izvor
ªade a lui Loga Ion fecior
Feciorul cel mijlociu
Care-i ºi astãzi viu
Dacã vreþi sã îl vedeþi
La adresa lui veniþi
Colo-n deal unde cucul cântã
Mierla zice:
- Unde-s banii mãi voinice?
- I-am bãut sã nu se strice
Cã de-i da pe mâna ta
Mâine Samu ce mai bea?

Are piciorul umflat cu puroi. I-a cãzut un brad peste el în iarnã la Smida. Râde ºi-mi cere o
þigarã.

Mã gândesc cã în copilãrie eram vecini. Samu avea nevastã, casa lui, venea în fiecare searã beat.
Vecinul lui, un neamþ, ieºea noaptea ºi-l ameninþa:

- Samule, te fac eu om pe tine!
- Tu pe mine? Niciodatã! rãspundea Samu beat de pe marginea ºanþului ºi continua sã cânte.
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Dupã un an ºi-a gonit muierea, ºi-a vândut casa, a cumpãrat motor de tãiat lemne. ªi-a fãcut o colibã
pe deal – sus, singur, de unde ºi poezia lui. De atunci spune : „Numa’ ãla þi-i prieten, care-þi dã banu’
imediat ºi pe loc”. Într-o iarnã s-a apucat sã construiascã din motorul lui de tãiat lemne un avion. Îi
trebuiau douã aripi de uliu ºi, gata, la primãvarã zboarã pânã pe dealul ãlãlalt al Bocºei – povestea
el prin cârciumi, beat. Tot în cârciumã s-a dus la Tibi a lui Secoºan, care-i ºeful electricii din Bocºa,
ºi l-a întrebat:

- Mã Tibi, dacã ai o roatã mare, mare ºi care se învârte mã, se învârte, câte  turaþii face aia
pe minut?

Tibi a început sã râdã. Samu s-a supãrat ºi atunci Tibi, ca sã salveze situaþia:
- Mã Samule, eu am în curte cinci gãini, le dau pe sãptãmânã o mãsurã de cucuruz. Câte ouã

fac ele pe sãptãmânã?
Samu s-a gândit ce s-a gândit:
- Mã Tibi, asta depãºeºte puterea minþii mele! ªi a ieºit din birt trântind uºile.
- Ce faci Samule? îl încerc eu.
- Bine, zâmbeºte Samu.
- Dã ºi mie o þigarã – sare Ionel Odida. Mã ºtie ºi el, am crescut împreunã. El lucreazã acum

cu Samu ºi cu popa Cernescu, sapã gropile la morþi, mai sparge un lemn, unde e nevoie. Locuieºte
cu Samu sus pe deal.

Într-o searã mã întorc acasã pe la cinci, iarnã, frig. Am douã sticle de þuicã ºi câta pitã. Bat la
uºã la Samu sã-mi deschidã. Bat, bat ... Nimic. Mã aºez pe prag ºi aºtept. Adorm. Pe la unsprezece
îmi deschide Samu. Intru în casã îngheþat. Samu, calm, îmi spune:

- Mã, m-am tot gândit, sã-þi deschid sau nu?!
- De atunci îmi coc urechile ºi o sã surzesc, spune Ionel Odida ºi dupã glas trebuie sã-l crezi.
Râdem. Ne aprindem o þigarã.

(fragment din volumul „Povestiri din Bocºa” de Ioan Cãrmãzan, apãrut la Timiºoara: Facla, 1983)

Expoziþie de carte pãrintele Ioanichie

NOTÃ!

Felicitãm doi dintre colaboratorii ºi
prietenii revistei noastre pentru premiile
obþinute la Concursul de manuscrise
„Împlineºte un vis” ed. I (2021), secþiunea
ROMAN, concurs organizat de Editura
Universitarã Bucureºti:

Premiul I a fost obþinut de Marius
Cãrbunescu pentru manuscrisul romanului
„Condamnat sã trãiesc”, iar Premiul al II-lea
i-a revenit reºiþencei Camelia Tamaº pentru
manuscrisul romanului „Portrete interioare”.
FELICITÃRI! Aºteptãm cu interes publicarea
cãrþilor ºi pregãtim o lansare la Bocºa!

Lucrãri premiate în cadrul Concursului
„Gânduri cãtre Dumnezeu”, Bocºa, 2021

Încântare

Doamne,
Este iarãºi primãvarã,
Ce luminã blândã e pe-afarã,
ªi ce cântec, ce splendoare,
Uite, pãpãdii îmbietoare!

Doamne,
Te gãseºti frumos în toate,
Muguri, frunze, flori curate,
Cu lumina Ta cereascã,
Îmi faci sufletul sã creascã!

Doamne,
Cerul, parcã, îmi zâmbeºte,
Lumea toatã o-nveseleºte,
Ce frumos pictezi natura,
Eu ca sã mã dau de-a dura!...

Sãrãþeanu Ana Teodora,
clasa a IV-a B, Liceul de Arte „Sabin

Pãuþa”- Reºiþa,  Coordonator: prof. Cristina
Sãrãþeanu
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Dascãli de frunte

Profesorul Petru Greluº (1923-2008)
        ,,Dascãl de ªcoalã veche”

Personalitatea cadrului didactic, din orice
perspectivã ar fi abordatã, rãmâne una dintre cele
mai distincte din punct de vedere al caracteristicilor
specifice, datoritã rolului atât de însemnat  pe
care îl are în viaþa copilului. Raportul de
interdependenþã dintre personalitate ºi  activitatea
didacticã, educaþie în general, devine fundamental
în scopul optimizãrii acestor activitãþi ºi
al evidenþierii impactului personalitãþii dascã-
lilor asupra elevilor în procesul de învãþãmânt.

Dascãl de vocaþie, profesionist desãvârºit ºi
om de caracter, Petru Greluº a reuºit sã rãmânã
în memoria generaþiilor de elevi pe care i-a educat
ºi îndrumat; nãscut la 1 iulie 1923, la cinci ani
dupã Marea Unire de la 1918, în Ardealul de
Nord, a simþit pe viu toate transformãrile vremii.

,,Sunt de origine ardelean, nãscut în satul
Malin, comuna Nuºeni, judeþul Someº, azi Bistriþa-
Nãsãud, într-o familie de þãrani mijlocaºi care-ºi
munceau pãmântul pe hotar. Îºi asigurau cu greu
hrana de pe un an pe altul. Am fost al cincilea din
cei ºapte copii ai familiei. Copilãria am petrecut-o
în sat, împreunã cu fraþii ºi copiii satului. Am
cunoscut lipsurile ºi greutãþile pe care le aveau
oamenii atunci”, mãrturisea el însuºi, într-un început
de scriere.

În sat erau o ºcoalã româneascã ºi una
maghiarã. ªi ºcoala româneascã din Malin avea o
problemã, ca toate ºcolile române din Ardealul
acelor ani ºi anume, lipsa dascãlilor. În aceastã
situaþie au fost aduse cadre didactice din Vechiul
Regat.

Dupã doi ani (1931-1933) de studii fãcuþi sub
îndrumarea învãþãtorului Iosif Câmpean, în sat a
venit învãþãtorul Florin Micu, un oltean de care
ºcolarul Petru Greluº se ataºeazã. Sub îndrumarea
lui absolvã clasele a III-a ºi a IV-a la ºcoala din
sat.

În 1935, învãþãtorul Micu se cãsãtoreºte ºi
se mutã la Viþa. Îl convinge pe bãtrânul Greluº
ªtefan sã-l lase pe fiul sãu sã-ºi urmeze dascãlul.
La Viþa absolvã clasa a V-a. Totodatã primeºte
acordul înscrierii la ªcoala Normalã din Nãsãud.
Reuºeºte la examen ºi obþine o bursã de studii.

Dupã patru ani de curs inferior la Nãsãud ºi
un examen de Capacitate, în 1939 a fost admis la
ªcoala Normalã din Gherla, pentru a continua
ultimii patru ani de curs superior, aici absolvã
numai anul I. Evenimentele istorice îi erau

potrivnice, de-
oarece o bunã
parte din Ardeal
trecea sub ad-
m i n i s t r a þ i a
maghiarã, iar
ªcoala Normalã
a fost desfiin-
þatã.

Un mo-
ment propice al
vieþii l-a fãcut pe
tânãrul elev sã
treacã munþii ºi
sã ajungã la
Bucureºti, unde
locuia sora cea
mai mare. Cu
ajutorul ei a-
junge la Minis-

terul Culturii Naþionale ºi al Cultelor, de unde
obþine aprobarea pentru a-ºi continua studiile la
Cernãuþi, în Bucovina de Nord, pe atunci parte
din România.

Între anii 1940-1943 urmeazã cursurile ªcolii
din Cernãuþi ºi la 18 septembrie 1943 obþine
Diploma de învãþãtor. În perioada aceasta au fost
doi ani în care nu ºi-a mai vãzut familia, neputându-
se întoarce acasã în teritoriile ocupate. A locuit la
internat, cheltuielile de întreþinere acoperindu-le
din munca depusã la ferma ºcolii, pe timpul vacanþei.

În noul post de învãþãtor nu are prea mult
timp de bucurie, deoarece la 1 ianuarie 1943 era
încorporat în cadrul ªcolii de ofiþeri de infanterie
nr. 6 din Ineu. A participat la luptele de pe frontul
de Vest cu Batalionul 22 Vânãtorii de munte. La
1 iunie 1945 a fost lãsat la vatrã.

Fiind necãsãtorit, fãrã responsabilitatea unei
familii, Petru Greluº începe o activitate de
,,apostolat” în ºcolile Ardealului dupã rãzboi. Timp
de zece ani îndeplineºte munci diverse la cinci
ºcoli: ªcoala Unguraº (18.05.1945-01.09.1947) –
învãþãtor ºi director; ªcoala Elementarã Þântea
(01.09.1947-13.12.1949)- învãþãtor ºi director; ªcoala
Elementarã Sântejude (13.12.1949-15.09.1951)-
învãþãtor ºi director; ªcoala Agriºul Mare
(01.11.1952-11.10.1953)- director; Secþia învãþãmânt
raion Ineu (01.10.1953-01.09.1955)- inspector.

În anul 1954 se cãsãtoreºte cu învãþãtoarea
Maria Mitru ºi împreunã se transferã în apropierea
familiei soþiei, în judeþul Timiº, la ªcoala din
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comuna Sudriaº (actual Traian Vuia). Dumnezeu
le-a dãruit doi copii minunaþi: Septimiu-Mircea ºi
Dana-Silvia. La Sudriaº, Petru Greluº începea o
adevãratã viaþã de dascãl la þarã. Pe plan profesional
a obþinut rezultate foarte bune, având mulþi elevi
care au pornit de la ºcoala din sat ºi au evoluat
profesional realizându-se în viaþã.

Dascãlul Petru Greluº s-a implicat în viaþa
satului ºi prin activitãþi culturale, sportive ºi mai
ales sociale. A fost iniþiatorul unui proiect important
de construire a unei ºcoli noi ºi totodatã a unei
locuinþe pentru cadrele didactice. De asemenea, s-
a implicat activ în dobândirea de fonduri pentru
achiziþionarea materialelor de construcþie, iar munca
pentru edificarea acestora a fost realizatã de
voluntari, oamenii satului ºi cadrele didactice.

În 1961, Petru Greluº a absolvit Institutul
de perfecþionare profesionalã din Timiºoara ºi obþine
Diploma de profesor de istorie-geografie.

Fiind elev cazat în internate de la vârsta de
12 ani, hotãrãºte ca cei doi copii ai sãi, sã nu
trãiascã ºi ei aceleaºi experienþe neplãcute, de
aceea, a luat decizia sã se apropie de oraº unde
existau licee la care puteau învãþa fãrã a fi nevoiþi
sã locuiascã într-un internat. Astfel, familia s-a
mutat la Bocºa, pãrinþii devenind cadre didactice
la ªcoala Generalã nr. 1. Dupã ani, hotãrârea pare
sã fi fost bunã.

Între 1965-1983, Petru Greluº a funcþionat
ca profesor ºi diriginte la ºcoala din Bocºa Românã.
A încercat sã-i facã pe elevi sã îndrãgeascã istoria,
aceasta fiind o disciplinã necesarã formãrii ca
oameni, dar ºi pentru însuºirea cunoºtinþelor de
culturã generalã în vederea evoluþiei lor intelectuale.
Nimic nu trebuia învãþat pe de rost, mecanic, ci
toate evenimentele ºi faptele istorice trebuiau
înþelese logic ºi interpretate.

În toþi a-
ceºti ani, acti-
vitatea la clasã
nu a constituit
singura sa ocu-
paþ i e .  Mul þ i
dintre foºtii elevi
care au parti-
cipat la acti-
vitãþile Cercului
de istorie, din
dorinþa de a
organiza un
punct muzeistic
în cadrul cabi-
netului de istorie
din ºcoalã, pot
c o n f i r m a
p r e o c u pã r i l e
mult ip le ale
i l u s t r u l u i
profesor.

Istoricul Greluº a întreprins o cercetare
despre localitatea în care ºi-a desfãºurat cea mai
mare parte a vieþii, astfel a realizat o ,,Monografie
a Bocºei” care a reprezentat o importantã sursã
documentarã pentru publicaþiile ulterioare. De
asemenea, cu ocazia jubileului celor 200 ani de
existenþã a ªcolii din Bocºa Românã, la 7 octombrie
1976, a elaborat un valoros studiu intitulat
,,Momente semnificative din viaþa ªcolii Generale din
Bocºa”.

La 1 septembrie 1973 a obþinut Gradul didactic
II, iar în perioada 1977-1983 i s-a acordat Gradaþie
de merit, prin aceasta recunoscându-i-se, de cãtre
Inspectoratul ªcolar Judeþean Caraº-Severin,
rezultatele profesionale de excepþie.

Elevii cu performanþe profesionale care s-au
remarcat în singura promoþie pe care a condus-o
ca diriginte timp de patru ani, 1966-1970, sunt:
inginerii Cocoº Francisc, Gyomgyoºi Tiberiu, Greluº
Septimiu, Mureºan Dorel, Oprea Adrian, Mihali
Francisc, Svoboda Ervin, subinginer Tuþã Aurica;
profesor Peter Eva; economist Tiutiucã Rodica. De
asemenea, cu elevul Dan Ioan Liuþ, directorul
Casei Orãºeneºti de Culturã Bocºa ºi preºedinte al
Asociaþiei Scriitorilor în Grai Bãnãþean, s-ar mândri
astãzi profesorul Greluº.

În anul 1968, la împlinirea celor 50 ani de
la Marea Unire, au fost invitaþi la Alba Iulia toþi
participanþii, în viaþã, la evenimentul mãreþ din 1
decembrie 1918. Din Bocºa a fost desemnat Dr.
Gheorghe Vucu, care în calitate de reprezentant
al studenþilor din Banat ºi a localitãþii Bocºa
Românã a fost unul dintre semnatarii actului
Marii Uniri. Profesorul de istorie Greluº l-a însoþit
la Alba Iuia, în 1968, pe Gheorghe Vucu ºi a avut
bucuria sã vadã cu ochii lui semnãtura acestuia pe
actul Unirii. La întoarcere le-a povestit elevilor la
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ºcoalã cã a avut onoarea sã fie
contemporan cu o mare personalitate a
oraºului ºi în acelaºi timp a þãrii.

Alãturi de soþie ºi alte cadre
didactice din ºcoalã a activat la Corul de
pe lângã Clubul Uzinei din Bocºa. A
fãcut parte din colectivele de dascãli care
au participat la alfabetizarea ºi completarea
studiilor a numeroase persoane din
localitate.

 Fiind un caracter neconflictual ºi
cu o mare experienþã de viaþã, a condus
Comisia de judecatã ºi împãciuire de pe
lângã primãrie. Foarte multe persoane
s-au bucurat de medierea unor conflicte,
fiind evitate acþiunile în justiþie.

A part ic ipat cu mater ia le
documentare la comemorarea unor
evenimente ºi personalitãþi ale oraºului.
O activitate deosebitã a avut alãturi de
ceilalþi colegi în Liga Veteranilor de Rãzboi.
Era o încântare sã stai deoparte ºi sã le
asculþi poveºtile ºi întâmplãrile ori de
câteori se întâlneau.

Conturându-se ca o personalitate,
profesorul Petru Greluº a fost apreciat
ºi recunoscut, dovadã stau numeroasele
decoraþii primite cu ocazia unor
evenimente istorice: Medalia ,,Virtutea
ostãºeascã” (1985); Medalia ,,Eliberarea
de sub jugul fascist (1954); Medalia
,,Crucea comemorativã”; Medalia ,,A XX-
a aniversare a eliberãrii patriei” (1964);
Medalia jubiliarã ,,A XX-a aniversare a
zilelor Forþelor Armate ale României”
(1964); Medalia ,,25 de ani de la
Proclamarea Republicii” (1972); Medalia
,,A XXX-a aniversare a Zilei Armatei
Române” (1974); Medalia ,,30 de ani de
la eliberarea României de sub jugul fascist”
(1974).

Dupã ieºirea la pensie, în 1983,
s-a retras la locuinþa din cartierul Bichiºtin
unde a trãit bucuria de bunic a cinci
nepoþi: Andreea, Lucian, Andra, Mircea,
Cezara. Doi dintre nepoþi, Lucian ºi
Andra, au urmat clasele I-IV la Bocºa,
dar în vacanþa mare era înconjurat de
toþi cei cinci nepoþi, care aºteptau cu
nerãbdare sã asculte poveºti dupã poveºti.

La 25 septembrie 2008 s-a mutat
în liniºte, fiind înmormântat la Bocºa, în
cimitirul de sub cetate.

În inima fiecãruia dintre noi, ºcoala
ocupã un loc aparte. Nici nu s-ar putea
altfel, pentru cã în ºcoalã ne-am petrecut
copilãria, adolescenþa ºi o bunã parte din
tinereþe. ªcoala ne-a format, ne-a marcat,
ne-a rãmas în suflet, în special datoritã

unor profesori dedicaþi ºi inimoºi, adevãrate modele, care
ne-au îndrumat paºii, poate chiar ne-au schimbat viaþa. De
aceea, în momentele de împlinire profesionalã ºi umanã, în
clipele de rãgaz ºi mulþumire, avem datoria de onoare sã ne
aducem aminte, cu respectul cuvenit, de cei care au contribuit
la formarea noastrã profesionalã, dar ºi ca oameni.

Mulþumim Familiei Greluº pentru informaþiile oferite!
Preot Dr. Silviu Ionel FERCIUG

Dragã Gabi, am primit azi cu aceeaºi bucurie, noul numãr al revistei.
Un numãr mai complex parcã decât în alte prilejuri, în care s-au cãutat
diverse modalitãþi de reliefare a vieþii culturale, artistice, spirituale din
localitate, dar mult mai departe în jur, în tot spaþiul bãnãþean ºi mai departe
chiar. Simt o anumitã predilecþie de a deveni o revistã culturalã româneascã
în adevãratul sens al cuvântului, lucru simþit de altfel, iatã, ºi de colegii din
Banatul sârbesc, care te-au onorat cu un premiu pentru care te felicit. Pe
lângã toate celelalte. Se acordã acum parcã mai mult spaþiu, însã, creaþiei,
ceea ce este un lucru bun. Sunt valori acolo, dar ºi în alte pãrþi care consunã
cu Bocºa ºi deschiderea ei, astfel cã se anunþã de pe acum cã o revistã în care
ai multe de citit ºi pentru suflet, nu numai pentru aflare. Te felicit încã o datã
pentru bogãþia de idei ºi de materiale, pe Jurma pentru frumuseþea graficã.
La mai multe numere în deplinã sãnãtate! Cu drag,

V a s i l e  B o g d a n .  



18 ½ BOCªA CULTURALÃ

Profesorul, un
„bijutier” altfel

Atunci când lucrezi cu oamenii, constaþi cã,
oricâte cursuri de psihologie ai fi fãcut, tot nu eºti
destul de pregãtit, cu atât mai mult, simþi acest
lucru când ai de-a face cu oamenii în miniaturã -
copiii.

Profesorul este asemeni unui „bijutier”: preia
o „piatrã” preþioasã neºlefuitã (sau parþial ºlefuitã),
cãreia trebuie sã-i dea valoare, prin muncã (multã
muncã!) ºi multã rãbdare.

Mai întâi, educatorii ºi învãþãtorii analizeazã
„diamantul” pe toate pãrþile, observã cât e de
valoros ºi încep „ºlefuitul”. Ei sunt oamenii care
pun creionul în mâna copiilor, îi învaþã sã cânte,
sã deseneze, sã scrie, sã citeascã... sã înveþe, sã
iubeascã munca, punându-ºi propriul suflet pe tavã.

Urmeazã, apoi, profesorii: preiau „piatra”,
„ºlefuitã” pe jumãtate, ºi continuã... pânã când, ies
adevãratele „bijuterii”.

Satisfacþia muncii noastre la catedrã o
reprezintã rezultatele de la examenele finale, dar,
mai existã ceva: ai vãzut un pui de om, crescând.
Era mic ºi neajutorat.  Acum e mare! L-ai învãþat
lucruri interesante la materia pe care i-ai predat-o,
dar, pe lângã acestea, l-ai mai învãþat sã rãzbeascã
în viaþã, sã iubeascã frumosul, sã respecte, pentru
a fi respectat, sã fie om. Bucuria muncii mele
alãturi de copii nu o dau numai aceste rezultate,
ci, mai ales, un simplu MULÞUMESC, spus la
final. Aceasta e marea satisfacþie! Înseamnã cã
am mai format un CARACTER, înseamnã cã am
reuºit sã „ºlefuiesc” DIAMANTUL PERFECT. Ce-i
drept, am avut o concurenþã îngrozitoare:  mass-
media, internetul (pentru cei care nu ºtiu cum ºi
cât sã-l foloseascã!), strada, ceilalþi... toþi cei care
arãtau copiilor alte valori (pseudovalori!). Deci, am
luptat cu mult mai multe piedici decât am crezut
la început, dar, AM REUªIT. Din 50 de copii, 10
mi-au spus, la final, MULÞUMESC! E mult, e
puþin? Atâta timp cât tânãrul „a riscat” sã fie
altfel decât ceilalþi, profesorul e mulþumit. Poate
cã, ºi el, la rândul lui, „a riscat” sã fie altfel, ºi-a
tocit mâinile pânã a reuºit, dar... a reuºit.

Mã-nchin în faþa elevilor care AU ALES SÃ
FIE ALTFEL,  dar ºi în faþa adevãraþilor „bijutieri”
ºi le MULÞUMESC!

      Prof. Carla Florentina Cioca

Printre nori

Dansul umbrelor, sentimente
ce se topesc în distanþa de la inima mea
la inima ta, voalul alb cu zeci de noduri
de la pãmânt la cer se tot lungeºte.
Nimic nu poate opri bucuria,
dar nici tristeþea,
acestea douã ne dirijeazã viaþa.
Ele sunt sentimentele fãrã culoare,
ele trag sforile în casa cu goluri,
înduioºând anotimpurile ploioase.
Încerc sã culeg cireºe din pomii
fãrã frunze, însã mâna stângã
îmi scrie povestea singurãtãþii.
Dumnezeu a lãsat douã fiinþe
pe câmpia cu maci vorbitori,
dar noi ce facem? Ne zidim sufletele,
ne resemnãm, uitãm cã existã
ºi o mânã dreaptã?
Suntem perfecþi numai dacã avem curaj
sã facem cu mâna stelelor,
suntem fericiþi numai dacã vrem
sã fim fericiþi!
Suntem, dacã vrem, ºi cei care iubesc
pe pãmânt, suntem, dacã vrem,
ºi cei care rãtãcesc printre nori,
iubind pe cei care trãiesc pe pãmânt!

  Mia Rogobete

Costel Stancu

***

Scoþi pietre din rîu. Le încãlzeºti la soare
ºi le oferi celorlalþi. În loc de inimi, spui.
Ei rîd, le aruncã înapoi în apã. Te cred nebun,
nu înþeleg cã, încet-încet, viaþa devine
o scufundare primejdioasã în tine însuþi,
legat la ochi. Fiecare ieºire la suprafaþã
cu mîinile goale e o zi pierdutã.
Încep sã te ocoleascã toþi. Fac armistiþii cu timpul,
fãrã sã ºtie cã acestea sunt mai vulnerabile
decît catargele din fire de pãpãdie.
Cum sã-i convingi sã pãstreze,
ascunsã în sîn, o piatrã?
Sã n-o înstrãineze, cãci locul ei
e pîndit, de la începutul lumii, de ºarpe?
Zadarnic îi chemi, te zbaþi -
indiferenþa lor are gustul fîntînilor pãrãsite.
Apune soarele. Te întorci acasã cu
senzaþia stranie cã pãºeºi pe un pod
fãcut din numele tuturor înecaþilor.
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De vorbã cu amintirile...
Paºii copilãriei mã poartã înspre un moment în care, atunci când treceam pe lângã o casã din

Bocºa Montanã, peste drum de fostul sediu al Miliþiei, auzeam întotdeauna sunetele unor instrumente
muzicale sau vedeam pe fereastrã un bãtrânel blând, care mã întreba mereu ce mai fac bunicii sau
pãrinþii mei. Ne cunoºteam de demult, cãci locuise cândva chiar pe strada mea, adicã pe strada
Mãgurii, la nr. 8.

Îi cunoºteam ºi nepoþii, pe Sever ºi Anca, deºi erau cu vreo 10 ani mai mari decât mine.
Omul despre care vreau sã vã povestesc se numeºte RADU TEODOR, cunoscut de toatã lumea

drept nenea Radu, un adevãrat domn al muzicii, pe care o iubea ºi o simþea prin toþi porii fiinþei sale,
mai ales, prin instrumentele muzicale, a cãror tainã o împãrtãºise multor tineri din Bocºa.

Dacã eºti trecut de 30 de ani, e imposibil sã nu-þi aminteºti de nenea Radu.
S-a nãscut în 9 ianuarie 1916, dar nu a apucat sã-ºi cunoascã tatãl, care plecase în rãzboi ºi nu

s-a mai întors; a stat o vreme în Lugoj, dar familia a revenit la locul originii, adicã în Bocºa, pe strada
Mãgurii, acolo unde s-a trudit ºi a construit o casã.

Tânãrul Teodor îºi face studiile în oraº, dar învaþã foarte multe lucruri ºi singur, fiind un
autodidact. Va lucra la C. F. Uzinale, Reºiþa, la Întreprinderea Minierã Bocºa, ca ºef, normator, apoi
la C.M.Bocºa, ca ºef la C.T.C., de unde se va ºi pensiona. În paralel cu aceastã funcþie, ocupã ºi funcþia
de instructor la Casa Pionierului din Bocºa.

S-a cãsãtorit cu o femeie simplã, Persida, ºi au avut împreunã doi copii. Fiica, Stela, actualmente
este pensionarã ºi locuieºte în Doclin, iar fiul, Ioan, a fost profesor universitar la Facultatea de
mecanicã din Timiºoara.

Activitatea culturalã a lui nenea Radu s-a desfãºurat pe mai multe planuri, timp de peste 40 de
ani, în oraºul Bocºa, dar toate au avut un numitor comun: muzica.

Am aflat cu surprindere cã nenea Radu a fost compozitor, opereta sa, în douã acte, intitulatã
ZBUCIUM ªI CREDINÞÃ, fiind jucatã pe scena din Bocºa ºi avându-i ca interpreþi pe Aura Serafin,
Ileana Brebenar, Teofilia Filipaº, director de scenã, Simion Grozav.

În acest timp, activitatea sa culturalã a fost susþinutã ºi prin participarea, ca interpret ºi dirijor,
la ansamblul folcloric „Muncã ºi luminã”, al U.D. Reºiþa.

Dar nenea Radu rãmâne cunoscut bocºenilor, mai ales celor din Bocºa Montanã, datoritã
activitãþii de dirijor al corului bisericii de aici. El a reuºit sã-i conducã pe coriºti timp de mai mulþi
ani, învãþându-i sã cânte dupã partituri, transformându-i într-un cor profesionist, care a participat la
cele mai importante evenimente ale oraºului, pe vremea preoþilor Toldi, Cernescu ºi Nicoarã.

Pânã ºi-a dat ultima suflare, în 30 ianuarie 1997, a avut muzica în suflet, dar a dorit sã o
împãrtãºeascã ºi celorlalþi, prin ore particulare de pian, acordeon ºi vioarã.
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Despre toate aceste activitãþi
mi-a povestit fiica sa, doamna Stela
ªtefan, care îºi aminteºte cu mare
drag de omul blajin, ce ºi-a iubit
nespus de mult familia ºi al cãrui
deziderat era: „Sã- þ i respecþi
întotdeauna cuvântul dat, chiar de-ar
fi sã treci prin apã sau prin foc!” Aºa
i-a învãþat pe copiii ºi pe nepoþii sãi,
dar ºi pe ceilalþi copii cãrora le ºoptea
tainele muzicii ºi ale instrumentelor.

Un om care, sãrac fiind, n-a
avut posibilitatea sã facã prea multã
ºcoalã, a reuºit sã-i determine pe
membrii familiei sale sã înþeleagã cât
de important este sã înveþi ºi a reuºit
din plin.

Astfel, nepoþii din partea fiului,
Daniela ºi Ciprian, au terminat
Facultatea de mecanicã din Timiºoara,
iar nepoþii din partea fiicei, Sever ºi
Anca Dragomir, deºi au învãþat ºi ei
sã cânte la diferite instrumente
muzicale, au terminat Facultatea de
matematicã; Sever este acum profesor
universitar în oraºul Melbourne din
Australia, fiind bunicul a douã fetiþe
frumoase ºi talentate, iar Anca este
profesor de matematicã la o ºcoalã
din Reºiþa, fiul ei, Radu, care poartã
numele bunicului, este psiholog la
Bucureºti.

Un om simplu a ajuns sã le
dea celorlalþi o lecþie de viaþã, a arãtat
cã talentul adevãrat iese la ivealã
oricum, dar, mai ales ne-a demonstrat
tuturor, ce înseamnã SÃ FII OM.

Mulþumesc familiei, în special
doamnei Stela ªtefan, pentru
documentele ºi informaþiile puse la
dispoziþie.

 Prof. Carla Cioca

Articolul a fost fãcut cu acordul fiicei domnului Radu, din colecþia cãreia am primit ºi materialul
foto. 

Poza 1, portretul (pag. 20, stânga), este din februarie, 1980, cele cu copiii, la acordeon, sunt de
la Casa Pionierilor, 1974/1975, iar pozele ca dirijor de cor al bisericii, sunt din august, 1979, toate fiind
din Bocºa. 

Ele aratã participarea la diferite acþiuni, ca dirijor al corului bisericii sau din activitatea ca
profesor instructor la Casa Pionierilor ºi ca membru în orchestrã. 
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Viaþa cãrþilor

Un valoros scriitor din
Banatul Montan

NICOLAE SÂRBU:
Cum am ajuns „Conte de

Ohaba”
(Editura TIM, Reºiþa, 2020,

322 p., format academic)

1.
Sub acest titlu „ºugubeþ”

de nobleþe, - adicã mai pe
româneºte de „Cetãþean de
Onoare” al comunei natale Boldur
din judeþul Timiº, prilej cu care
s-a tãiat „la propriu viþelul cel
gras” (2010), - poetul, jurnalistul
ºi eseistul NICOLAE SÂRBU (n.
21 sept. 1945, Ohaba-Forgaci)
strânge câteva „mãrturii din
viaþa-mi de hârtie”. Cartea i-a
fost sugeratã de editorul reºiþean
Gheorghe Jurma, istoric ºi critic
literar de încercate izbânzi în
viaþa culturalã a Banatului
Montan. „E mai mult o încercare
de a mã aduna din risipirile de
pe un drum lung ºi zbuciumat –
precizeazã autorul în tableta
inauguralã Mãrturii din viaþa-i
de hârtie – de a mã regãsi în
privirile însoþitorilor mei”. Este
vorba, altfel spus, nu de o carte
in honorem, ci de „povestea unui
copil de þãran, pornit pe drumul
anevoios al scrisului de ziare ºi
cãrþi”, de „aventura unui scriitor”
aºa cum a fos t º i es te ,
semnãturile celor care au scris
despre el propunându-i profilul
intelectual, moral, profesional,
scr i itor icesc , depãnând „o
dramaticã aventurã a scrisului”,
un fel de „b ildungsroman
spiritual, cu bucuriile ºi dramele
lui”, în fine, o mãrturisire „ca o
rugãciune privind spre cerul
Ohãbii”.

Într-un condei final intitulat
Solemnitatea înnobilãrii lui de
Ohaba Nicolae Sârbu, cunoscutul
prozator bãnãþean Ion Marin
Almãjan evocã evenimentul
printr-un discurs epicritic, un fel
de laudatio de conclav scriitoricesc,
din care reþinem proclamarea

solemnã fãcutã de Marele
Concilier: „Decretãm pe Nicolae
Sârbu, poet, jurnalist, cãrturar
bãnãþean, demn sã-ºi alãture
numele sãu ºi pe cel nobiliar de
Ohaba. De azi înainte se va numi
De Ohaba Nicolae Sârbu ºi va fi
cinstit pentru faptele sale.” Astfel,
Banatul îl salutã pe „unul din
vrednicii sãi fii”...

Nicolae Sârbu, bacalaureat
al liceului din Buziaº (1964), va
urma studiile la Filologia din
Cluj (promoþia 1969), debutând
în „Tribuna” lui D. R. Popescu
(1965), publicând încã din primele
numere ale revistei „Echinox”
(1968) ºi fiind unul din membrii
fondatori ai acestei miºcãri
literare, alãturi de Eugen
Uricaru, Dinu Flãmând, Ion Pop,
Ion Mircea, Adrian Popescu,
Marian Papahagi, Petru Poantã,
Alexandru Pintescu. Deºi media
mare l-ar fi îndreptãþit sã ocupe
un post bun în învãþãmânt, N.
Sârbu a optat pentru jurnalisticã,
devenind redactor profesionist la
ziarul „Orizont” din Râmnicu-
Vâlcea, în 1972 transferându-se
la „Flamura” din Reºiþa. Devenind
„reºiþean cu acte în regulã” ºi
membru al unui cenaclu cunoscut
în vreme, „Semenicul” (ºi revistã),
N. Sârbu a fost coleg de generaþie
cu alþi scriitori bãnãþeni din zonã,
cu care „am crescut împreunã”:

Gheorghe Jurma, Gheorghe
Zincescu, Nicolae Irimia, Ion
Chichere, Olga Neagu, Iosif
Caraiman, Constantin Brânduºoiu
º.a.

Dupã 1990 a lucrat ca
redactor, redactor-ºef (ºi adjunct)
la ziarul „Timpul” din Reºiþa
asumându-ºi un statut de
„kamikadze”, dupã cum se auto-
caracterizeazã, adicã „jucându-se
cu focul” ºi încercând sã împace
„verticalitatea moralã, boema ºi
meseria, stilul personal curajos
ºi cerinþele cenzurii comuniste,
dar ºi lupta cu numeroase
anomalii de dupã 1989.” Dezamãgit
de „degradarea” treptatã a
profesiei de ziarist, N. Sârbu a
intrat în viaþa culturalã a cetãþii,
devenind director al Bibliotecii
Judeþene „Paul Iorgovici” din
Reºiþa (1997-2010), unde a iniþiat
însemnate proiecte, inclusiv acela
de a se construi un nou local, de
care, dupã pensionarea sa, „s-a
ales praful”! (Cf. „Enciclopedia
Banatului. Literatura”, 2015,
pp.689-692).

În 1997 a devenit membru
al Uniunii Scriitorilor, al cãrei
laureat va fi în 2008, dupã ce cu
mult înainte obþinuse premii
importante pentru poezie (1982),
reportaj (1981, 1982), pentru
biblioteconomie (în 2000, pentru
„Dicþionarul scriitorilor din Caraº-
Severin”, apoi în 2010 cel acordat
de Asociaþia Bibliotecarilor din
România”).

„Ziarist spumos, mare
iubitor al adevãrului cu orice
preþ” (dupã unii comentatori, aici
îºi va dovedi harul condeiului!),
„poet, dintotdeauna asumat”,
„câteodatã prozator, dupã cum el
însuºi precizeazã” (Dorina
Sgaverdia), dl Nicolae Sârbu este
autorul a 22 volume de poezie,
reportaj, publicisticã ºi istorie
culturalã. Între cele din urmã
meritã menþionate în mod special
lucrãrile „De o sutã de ori Banat”
(2003) ºi „Dicþionarul scriitorilor
din Caraº-Severin” (1998) ,
concepute, coordonate, redactate
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ºi considerate de autor „drept
necesare ºi chiar esenþiale pentru
buna cunoaºtere ºi recunoaºtere
a Banatului Montan, în special”.

ZENOVIE CÂRLUGEA

(va urma)

Reinstaurarea
socializãrii

Carantina poate fi învinsã,
nu este ceva de neînlãturat, iar
poezia ºi pictura sunt armele
necesare pentru a ieºi victorioºi.
Este ceea ce susþine Daniela
Marchetti în volumul de versuri
Quarantena conquistata@ (Clubul
Mitteleuropa, Viena/Oraviþa,
2020).

Acel „@” din titlu vine ca
un simbol al însingurãrii forþate,
internetul izbutind, totuºi, sã
dãrâme barierele fizice dintre
oameni, spre a reinstaura
socializarea, atât de doritã ºi
râvnitã.

ªi atunci nu e nimic mai
firesc decât ca poezia, vicleanã,
sã se furiºeze pe sub piele ºi de
acolo sã determine trecerea
dinspre pesimism spre optimism
(„în mine pe sub piele / un
brancardier anunþã apocalispa //
am împãturit întunericul / auzind
tusea poetului // plumbul / s-a
topit / în ultimul vers // te ascunzi
pe sub piele / îmi spune femeia
blondã râzând / ºi nu poþi rata
poezia” – temperatura). Astfel,
poetul, dând dovadã de spirit de
sacrificiu, îºi transmite mesajul
prin poezie, ce va rãmâne pururi
tânãrã, imunã în faþa virusului
necruþãtor.

Întunericul e pe cale sã
acopere totul în calea sa, fiinþe

„In memoriam prof. Ioan
Cãtanã”

Seria „Bocºa - istorie ºi
culturã” – Colecþia „Dascãli de
frunte ai oraºului Bocºa”
continuã!

La iniþiativa Bibliotecii
Orãºeneºti „Tata Oancea” Bocºa,
Caraº–Severin, cu sprijinul
Doamnei profesoare Lia Cãtanã
ºi a administraþiei locale, de
curând a vãzut lumina tiparului
un nou volum în seria „Bocºa –
istorie ºi culturã; 55”; colecþia
„Dascãli de frunte ai oraºului
Bocºa; 2”. Este vorba despre un
volum mult aºteptat, o carte „In
memoriam prof. Ioan Cãtanã”
(Reºiþa: TIM, 2021).

ªi acest volum ca ºi
precedentul, cel dedicat doamnei
înv. Elena Mureºan, es te
coordonat ºi prefaþat de Gabriela
ªerban ºi înmãnuncheazã o serie
de gânduri, mesaje ºi amintiri
legate de îndrãgitul profesor Ioan
Cãtanã – nãscut în 24 iulie 1954
ºi plecat la cele veºnice în data
de 6 mai 2019.

ªirul amintirilor purcede
cu emoþionante destãinuiri ale
soþiei, prof. Lia Cãtanã, apoi curg
mãrturii ºi gânduri din partea
unor prieteni, foºti colegi, foºti
elevi, oameni care l-au cunoscut
ºi l-au iubit: Stela Boulescu, Maria
Cernescu, Anca Maria Chihaie,
Carla Florentina Cioca, Dimitrie
Costa, Maria Dobrãu, Mariana
Frantz, Laura Gherghinoiu, Anca
Ion Coon, Nicolae Magiar, Anca
Miloº, Ionela Felicia Moscovici,
Diana Laura Muºa, Florin
Olingheru, Mirel Patriciu Pascu,
Sau Fabia, Teodora Alina
Sinculeþ, Cristina Vârdãu ºi Mihai
Viºan.

De asemenea, cartea
conþine frumoase imagini ºi
fotografii, precum ºi mesajul
echipei revistei „Bocºa culturalã”
apãrut ºi publicat la momentul
plecãrii domnului profesor Ioan
Cãtanã „în lumea cea fãrã de
dor”.

Deºi nu foarte bogat, acest
volum contureazã portretul unui
dascãl dedicat, al omului înþelept
din gura cãruia curgea miere
când vorbea, dupã cum se spune
în popor, al unui dascãl care
întotdeauna a încurajat binele, a
promovat frumosul ºi educaþia,
precum ºi al unui om iubitor.
Iubitor de familie, de profesie,
de þarã!

Pentru fiecare elev existã
un dascãl model. Acel dascãl care
a lãsat amprente puternice în
sufletul ºi caracterul discipolului,
care prin stilul sãu, prin
blândeþea ºi doza sa de empatie
a atins simþãmintele elevului, i-a
atins sufletul.

Un astfel de profesor a fost
Ioan Cãtanã pentru multe
generaþii de elevi ai Liceului
Teoretic „Tata Oancea” din Bocºa,
iar volumul de faþã este o
mãrturie.

Mulþumiri se cuvin tuturor
celor care, într-un fel sau altul,
ºi-au adus contribuþia la realizarea
acestui volum reprezentativ
pentru oraºul Bocºa ºi pentru
învãþãmântul caraº-severinean.

GABRIELA ªERBAN
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ºi lucruri, adevãrul fiind din ce
în ce mai dificil de aflat („în þara
adevãrului fabricat din resturi
de la cina pãsãrilor poetului /
cine iubeºte nebunii cu limba
tãiatã / sau cine laudã armele
întunericului / este cu întunericul”
– vizionãri).

Cartea ajutã la redes-
coperirea faptului cã omul este
o parte din întreg, îi trezeºte
sufletul amorþit („am visat inima
cãrþii / sângele gâlgâa urcând sã
sãrute cerul / apoi inima a coborât
în mine / ºi lumea s-a bucurat
ca trezitã din vis”), având ca
efect dezgheþarea turpului ºi
conºtientizarea miracolului de a
fi viu, care vine cu daruri
neaºteptate, dar binevenite
(„trãiesc respir sunt zefir /
vorbesc cu pãsãrile” – cartea
puls).

Pictorul este cel care sare
în sprijinul poetului, portretele
acestuia determinându-l pe om
sã se regãseascã („cât despre
luminã macii vorbesc în somnul
lor ocrotiþi de / fluturi / pânã se
face ziuã în atelierul pictorului /
iar liniºtea din portretul meu /
foºneºte captivã” – atelierul
pictorului).

Este momentul în care
virsul îºi piede din încredere,
forþa sa brutã diminuându-se în
faþa luminii interioare a omului,
mai curajos ca niciodatã  („În
sfârºit vine virusul, ºchioapãtã,
e fiinþa aceea cu toate organele
atârnându-i, e belferul care s-a
fãcut mangã la balul prinþesei
iaurturilor de caprã. / Dar nu se
întâmplã nimic, o furnicãturã în
vârful degetului mare de la
piciorul stâng, rãzboiul orgoliilor
dintre ploaia de primãvarã ºi
ploaia de varã, conf l ictul
containerelor cartierului cu
termitele uriaºe care au învãþat
sã citeascã, sã spere, sã viseze
papanaºi îndulciþi cu fructe de
pãdure” – Mugurii).

Dacã se poate vorbi despre
un merit al carantinei, acesta
constã în schimbarea omului, care
acum cautã binele, în detrimentul
rãului, prin iubire („cheia
fortãreþei de aer era inima” –

cheie)  º i întoarcerea la
Dumnezeu („doar un sfânt / are
chipul nostru al tuturor / ºi
pluteºte pe-un nor / s-a aºezat
Dumnezeu / ascultã-i uneori /
tãcerea / poate fi învierea /
chemarea / marea / binecu-
vântarea” – în locul tãu).

Viaþa meritã sã fie trãitã
în fiece clipã, cu toate încercãrile
la care omul este supus, pentru
cã suferinþa îi întãreºte cugetul
ºi trupul, fãcându-l birutor.

Daniel Luca

Memorii – Bãrãgan

Anul acesta s-au împlinit
70 de ani de la evenimentul
deportãrii bãnãþenilor în Bãrãgan.
Pentru documentarea unei
evocãri, am plecat ,,pe drumuri
de munte” cãtre Biblioteca
Orãºeneascã din Bocºa. Aici am
fost primit cu bunãvoinþã ºi
înþelegere de cãtre castelanul
acestei instituþii, d-na Gabriela
ªerban, care mi-a împrumutat
câteva volume. Între acestea s-a
aflat una deosebitã, iscãlitã de
un condeier plugar, Ion Colojoarã
din Vrani, Memorii – Bãrãgan
iunie, 1951 – aprilie, 1956,
volum cules, selectat ºi editat
de dr. etnolog Maria
Mândroane, Editura, Brumar,
Timiºoara, 2012, 155 p..

Cartea este o cronicã a

deportãrii unei familii, a unei
localitãþi ºi a unei regiuni
geografice aparte (zona Oraviþei),
cu pagini de jurnal personal al
autorului de dinaintea tristului
eveniment al deportãrii, cu pagini
de literaturã (prozã ºi poezie),
chiar ºi cu consemnarea poeticã
a spaþ iulu i aces tu i t r is t
experiment: ,,De la Beba, pânã
la Goruia, eram fiii nimãnui” (p.
55).

În Noaptea de Rusalii a
anului 1951 au fost ridicate ºaizeci
ºi douã de familii din Vrani, patru
familii din Iertof, mai multe din
Vrãniuþ ºi Rãcãºdia toate
înghesuite în 64 de vagoane într-o
garniturã ce nu depãºea viteza
de 50-60 km / h.

Familia Colojoarã a plecat
cu ce s-a putut: ,,Dintr-o
agonisealã de multe generaþii,
ce puteam pune?! Un ºifonier,
din zestrea bunicii ºi un ºifonier
din zestrea tatãlui, trei paturi
clasice, din lemn ºi o masã, din
camera mare” (p. 14). Mama a
luat de lanþ o vacã, câteva gãini
care au murit pe drum.

Secvenþa care întãreºte
aceastã plecare o reprezintã
dezlegarea câinelui care era fãcutã
de cãtre þãran în ajunul unor
calamitãþi naturale spre a da o
ºansã animalului de supravieþuire.
În antitezã cu un alt episod crud:
împuºcarea câ in i lor.  Iatã
fragmentul: ,,Am fugit într-un
suflet pânã în grãdinã, la ºira de
paie, sã dezleg câinele alb, pe
Leul, care, dupã dezlegare, fugea,
dând ocol grãdinii de câteva ori.
De astã datã m-a petrecut pânã
la poartã, sãrind pe mine. Soarta
câinilor rãmaºi a fost lichidarea
lor. În nopþile urmãtoare primarul
a pus vânãtorii din sat sã-i
împuºte. Aceasta am aflat-o pe
urmã, de la persoanele care
reuºeau sã strãbatã, cu greu, în
Bãrãgan” (p. 16).

Ajunºi în Bãrãgan la
Mãrculeºtii Noi, o parte din
familiile plecate din Vrani dintr-o
lizierã de bãgrini ºi-au construit
primele locuinþe sub forma unor
bordeie. Aici, bãnãþenii au lucrat
în agriculturã pe fostele moºii
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Mãrculeºti , conacul Ticã
Pribegeanu, moºia Lahovary ºi
moºia Zelo dar ºi la ridicarea
celor necesare vieþii: dispensarul
din Salcâmi, ºcoala ºi biserica,
ultima ,,cu zidãrie din chirpici,
fãrã turn, cu toacã ºi cruce de
lemn. Preoþii noºtri din Banat,
au fost politic aºa-ziºii legionari,
închiºi în lagãre de muncã ori
deportaþi” (p. 111).

Ceea ce strãbate întreaga
scriiturã este credinþa lui Ion
Colojoarã de a se reîntoarce
acasã, astfel cã în debutul
Memorii-lor, mama pãstreazã în
sân, actele de proprietate a casei
din Vrani, iar anii din Bãrãgan
erau trãiþi ,,prin terapie, prin
autosugestie, un crez nãscut
din speranþe ºi multã miºcare.
Simþeam cã mã odihnesc lucrând
ºi sigur cã voi mai trãi ºi în
Banat” (p. 20).

Situaþia deportaþilor în
Bãrãgan a stat legatã de
situaþia politicã internaþionalã,
mai întâi moartea lui Stalin în
1953, apoi deschiderea lui
Gheorghiu-Dej cãtre Tito a
permis în primã fazã întoarcea
sârbilor din Clisura Dunãrii apoi
ºi a celorlalþi acasã, în Banat.

Conºtient de propria
situaþie, Ion Colojoarã, autorul
acestor însemnãri, a iubit mai
mult glia româneascã decât
confortul personal ºi nu a avut
resentimente asupra strãmutãrii
sub cerul deschi s al
Bãrãganului : , ,Bãrãganul
ajunsese o Siberie românã. Am
iubit mereu þãrâna þãrii; ºtiam
cã þãrâna ºi þãranul nu au nicio
vinã. Vina o purta sistemul, o
copie a legiuirii de rãsãrit. Cum
puteam urî þãrâna, când scriam
poezii, la firul ierbii, în pauza
semenilor mei ºi fãrã voinþa
de a fi publicat” (p. 33).

Cartea cu toate aceste
însemnãri ºi multe altele îºi
aºteaptã muºteriii pe rafturile
generoase ale bibliotecii bocºene.

Pr. Valentin Bugariu

Poeme de COSTEL SIMEDREA

&&&

Iertaþi-mã fiindc-am existat,
Ba chiar mi-am permis, crezând c-aº fi poet,
Sã nu am credinþã, sã cad în pãcat,
Fiindcã nu voiam sã par desuet!

ªtiu cã drumul meu nu a fost prea lung,
ªtiu cã am pornit înspre veºnicie,
ªi o sã ajung... unde-o sã ajung,
De aceea caut, azi, o poezie,

Un final mãreþ, ce încoroneazã
O carte scrisã de un fost ateu
Dar care, acum, având minte treazã,
Spune-ntregii lumi: - Este Dumnezeu!

AªA A FOST

A fost o scriere pe ape,
Cu pas uºor ºi preacurat,
Fãcut anume sã ne scape
De îndoialã ºi pãcat,

A fost ºi o crucificare,
Ca sângele vãrsat sã spele
ªpre mântuire, spre iertare
Poverile atâtor rele.

Apoi a fost o înãlþare,
Ca fiecare sã- nþeleagã
Cã ,fãrã viaþã viitoare,
Aceastã viaþã nu-i întreagã!

Dar mai presus de astea toate
A fost, din morþi, o înviere,
Ca sã-nþelegem cã se poate
ªi cine crede-n EL, sã spere.

Corul
Laudae

la
Festivalul
Reuniunea

de
Cântãri

ºi
Muzicã

„Ion
Românu“,

ed. a
XXI-a,
Reºiþa,
20 mai
2021
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In memoriam Ileana Vulpescu

Rãmas-bun, scriitoare
iubitã!

„S-ar fi putut, dar nu te-am uitat. Eu
nu uit nimic.

Cîteodatã mi-e fricã sã nu mor de-atâta
memorie.

Nu uit nimic ºi pe nimeni.  Iar cine-a-
nsemnat

 ceva în viaþa mea, un ceas mãcar…
nu mai are nici o ºansã sã-l uit”.

(Arta Conversaþiei)

Cu puþin timp în urmã ai zis „Sãrutã
pãmântul acesta”  (Editura Timpus) ºi þi-ai luat
„Rãmas - bun casei pãrinteºti” (Edi tura

Imprimeria Arta graficã 1990). Sunt tristã. Astãzi
am citit pe facebook, am auzit la ºtiri cã Ileana
Vulpescu a plecat la cei drepþi.  89 de ani. La fel
ca mama mea ... aceasta grãbindu-se cu 5 luni.

Pentru aceastã  „pasãre mãiastrã a scrisului”
aº vrea sã scriu ceva plin de tumultul sentimentelor
care-mi sbuciumã gândurile dar nu nimeresc decât
„Prozã  S.A.M.D” (Editura pentru Literaturã, 1969).

Am cãutat  „Caietul din port-hart” (Editura
Timpus 1998) ºi am încercat  „De-amar, de-amor,
de inimã albastrã”  (Editura Timpus, 2005) sã
scriu....  „Notã informativã bãtutã la maºinã”
(Editura Timpus, 2011). Mã strãduiesc, dar cuvintele
meºteºugite în propoziþii, acestea în fraze, nu le
poate scrie oricine cu uºurinþã, cu naturaleþe aºa
cum tu ai putut. Cred cã îmi lipseºte  „Preludiu”
(Editura Timpus, 2017)?! Un antrenament sãnãtos
la scris dupã un maraton permanent de citit.
Numai aºa suntem „Candidaþi la fericire” (Editura
Timpus, 2000).

Plinã de tristeþe mi-am zis „Viaþã, viaþã,
legatã cu aþã” (Editura Timpus 2007), nu toatã
lumea este talentatã la scris (nici  la citit), nu toþi
suntem atenþi  la tot ºi la toate ºi altfel totul se
poate duce  „Pe apa sîmbetei “ (Editura Timpus,
2009).

Ne-ai învãþat pe toþi „Arta conversaþiei“
(Editura Cartea Româneascã, 1980, Editura Timpus
2010) emancipându-ne cu o scriere cursivã, simplã
ºi frumoasã, ne-ai bucurat tinereþea ºi maturitatea
pregãtindu-ne sã nu acceptãm niciodatã „Arta
compromisului “ (Editura Timpus, 2009).

Am încercat sã aleg din miile de citate ceva
frumos, ceva reprezentativ ºi nu ºtiu cum de mi-a
venit o singurã întrebare pe buze:  „Noi, doamnã
doctor, când o sã murim?” (Editura Timpus,
2012).

Silvia Zaharia
Reºiþa
13 mai 2021

Ioan Cãrmãzan ºi Ileana Vulpescu

Paºte

la Ierusalim
coboarã din cer raza
luminii vieþii

Nopþile de var

Nopþile de var
Le petrec la mal de râu
Sub vrajã de vis

 IULIAN BARBU
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RADU THEODORU

CALEA ROBILOR
– roman –

SPRE COTU-CHITAIULUI
- Hurrem, soarele sã-þi lumineze faþa, cele

trei pãrþi ale muzicii sunt timbrul, ritmul ºi melodia.
Tu de ce simþi numai ritmul ?

Gazan baatur celebi bate în gongul de aramã.
Cele patru tãtãrace nubile, desculþe, în ºalvari ºi
ilice se opresc din dans. Meterhaneaua este formatã
din nãier, flautist, doi cobzari, cel cu toba ºi doi
meºteri ai fluierului. Cortul mare este sprijinit pe
stâlpul din mijloc. Pe jos este aºternutã pâslã
groasã din pãr de cal. La semnul dascãlului,
muzicanþii ºi dansatoarele se grãbesc sã iasã,
bãtând temenele spre cei doi înþelepþi care stau
turceºte pe covorul de Buhara, albastru. Hurrem,
veselã, se aºeazã în faþa bãtrânilor care-o privesc
printre gene.

- Timbrul aparþine fiecãrui instrument,
Hurrem. Muzica Mevlevi este o muzicã de
concentrare, ca ºi poezia. Ele leagã omul de spirit.
De duhul lui Allah. Ajutate de dans. Tu trebuie sã
desparþi sunetul fundamental de cele secundare.
Sonoritãþile dulci ºi strãpungãtoare au puteri
liniºtitoare ºi vindecãtoare. Ele se adreseazã
mentalului. Sunetele misterioase ºi armonioase se
adreseazã simþãmintelor. Zefirul care mângâie
trandafirii ºi în trecere, trezeºte pãsãrile.

Gazan baatur înþeleptul vorbeºte în persoana
arabizatã a Bagdadului, amestecatã cu turca, folosind
prea puþine cuvinte în tãtarã. Subþirel, în caftanul
de culoarea cerului, cu faþa rotundã, poartã mustaþa
Ghiraizilor cu toate cã nu este Ghirayd, þºi spune
Nohai baatur înþeleptul, cãzut la Otacul Chitai
spre zori, venit în goanã de la ªichirlichitai în
capul lacului Caldabuc. Nohai a studiat ºi el la
Bagdad, astronomia ºi istoria. A fãurit un cvadrant
mult m,ai simplu, mai mic ºi mai iscusit decât cel
de la Nüremberg pe care mârzacii îl poartã în
tolbã, luând uºor unghiurile de marº la Steaua
Polarã care strãbate stepele. La bãtrâneþe, n-ar
putea spune cã la cei 70 de ani nu se simte ca la
50, la fel de ager ºi vârtos, ca  atunci când  a
cumpãrat-o pe Sirina în târgul de robi de la
Cãuºani, moldoveancã de la Iampol care i-a nãscut-
o pe Hurrem, lumina ochilor lui. Mambet este fiul
fãcut cu Gülbahar hatum, doamna Trandafir din
semniþia nobilã a lui Bekir Mârza. Ascultã doar cu
o ureche teoria muzicii Mevlevi, cu cealaltã ureche
ascultã zvonurile otacului acestui frate vitreg scãpat

din mãcelul pe care Mehmet Ghirai hanul de la
Bahcisaray l-a fãcut neamurilor lui Kantemir Mârza,
conducãtorul nohailor din Bugeag ºi Dobrogea. Ei
amândoi au fost rãzboinici credincioºi lui Kantemir
Mârza, neânþelegând de ce Girayzii din Crimeia,
adevãrat, coborâtori din Timur Lenk, s-au ridicat
împotriva lor, a-nohailor, împãrþind puterea tãtarilor
ºi împuþinând-o .

- Ascultã fluierul de trestie care povesteºte
: „de când m-au tãiat din trestiile râului,femei ºi
bãrbaþi plâng la glasul meu. Sufletul meu e trist,
de aceea pot tãlmãci toate tristeþile stârnite de
dorinþã. Sunt însoþitorul celor fericiþi ºi al celor
nefericiþi”…

Nohai baatur celebi ofteazã ascultându-ºi
fratele cu urechea stângã. Dupã biruinþele lui
Kantemir Mârza asupra lui ªahin Ghiray crâmleanul,
steaua lui rãzboinicã a dat în scapãt. I-au bãtut pe
ei , pe nohai, leºii la Cornul lui Sas, prietenul lui
Kantemir. ªtefan Tomºa a cãzut din domnie, apoi
a cãzut Miron Barnovski, domniile la Moldova
sunt trecãtoare ,Inayet Ghiray l-a biruit pe Kantemir
, i-a spulberat pe nohaii Bugeacului ºi el cu Gazan
l-au urmat pe beyul lor la Afyon Karahisar în
Anadol unde l-a gãsit laþul nerecunoscãtorului
Murad, sultanul care l-a adus jertfã spre a domolii
mânia leºilor. Panii n-au uitat nãvala nohailor
pânã la Liov ºi trecerea Volhiniei ºi Podoliei prin
foc ºi sabie.

Nohai baatur se leagãnã uºor. Þine pleoapele
întredeschise. Vede munþii sãlbateci ai anatoliei.
Se vede pe el ºi pe fratele lui gonind spre
Iskenderum. Vede caravana de cãmile cu care au
ajuns la Bagdad. Anii fericiþi în care au aflat
tainele ºtiinþelor în medresele suniþilor. Ieri a
primit înºtiinþare de la hatmanul cazacilor de la
Sici, Doroºenko. Dacã nohaii din Bugeac ºi Dobrogea
s-ar scula ca împreunã cu cazacii sã plãteascã
ºleahticilor leºi moartea lui Kantemir. Nu moartea
lui Kantemir o plânge Doroºenko. Îsi plânge
asupririle fãcute de ºleahtici în Ucraina lui. Prilejul
însã e binevenit. Ar mai fi vreme sã cadã pe
castelani înainte de a se pune viforniþile iernii.

Ritmul, Hurrem, ne leagã pe fiecare din noi
cu semenii noºtri ºi lumea. Viaþa noastrã din noi
înºine se leagã de esenþa universului prin ritm.

La ce servesc precauþiile Gazan baatur ?
Nohai tresare la glasul dulce al fecioarei lui

înþelepte. Mambet sa dus la prietenii lor. Pe
Allah, Mârzea baatur nu are femeie. Peste o lunã
începe vânãtoarea cailor sãlbateci.

ªi melodia?
- Melodia, Mevlevi este cãlãuza muzicii.

Netulburatã. Proporþia intervalelor se împleteºte,
putându-te, fãrã ca ornamentele s-o întrerupã în
curgerea ei. Timbru, ritm, melodie nu se pot
despãrþi în timp. Astfel suntem puºi în legãturã
cu vibraþiile sonore. Vibraþiile sonore care sunt
felul de a fi adevãrat ºi adânc al lucrurilor ºi al
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Titus Suciu

Îngerii... nu
îngenuncheazã

lumii orânduite de Allah…
Gazan baatur celebi ia un nai. Dintr-o datã

cortul se umple de susurul apelor. De trilurile
ciocârliei ridicatã spre soare din ierburile stepei.
De ºoaptele vântului în trestiiºuri. Nohai baatur
celebi îºi spune cã astronomia ºi legile stelelor au
ceva din esenþa muzicii Mevlevi. Sau, mai adevãrat
, muzica Mevlevi, fiind Parte, are ceva din legile
stelelor ºi ele Parte a Totului. Dacã nu se vor
ridica în ºei, la iarnã are sã mediteze asupra
legãturii dintre univers ca Tot ºi Muzica Mevlevi
ca Parte.

Iat-o pe Hurrem, Parte minunatã, armonioasã,
melodioasã a universului rãtãcitor al nohailor,
cãruia el i-a pus un þãruº la Tatar –Copceac,
silindu-i pe nohaii lui sã-ºi ridice case din chirpici
ºi saraiuri unde sã ierneze pânã înverzeºte stepa.
De la Tatar–Copceac la Hârtopul Tigheciului sunt
douã nopþi de mers cãlare. Se aude sunetul ascuþit
al unui corn. Se ridicã perdeaua de mãtase. Mambet
se ploconeºte adânc.

- Au sosit, pãrinte al meu , luminoasã sã-þi
fie faþa.

- Rãmâi Hurrem, spune Nohai baatur.
Mârzea baatur nu þi-e strãin.

(va urma)

2.

Ca în atâtea alte rânduri, cu cinci copii de
vârsta lui, era, într-o dupã-amiazã târzie de varã,
pe izlaz cu animalele la pãscut. S-au simþit bine,
au alergat, s-au fugãrit, au jucat leapºa, baba
oarba, bâza, hoþul ºi vardistul… În cele din urmã,
mai ales cã se gãseau în preajma pãdurii ºi jocul
le plãcea mai mult decât oricare altul – de-a v-aþi
ascunselea.

Atunci! Atunci s-a produs… întâmplarea!
Întâmplarea datoritã cãreia Ilie Stoian, în loc sã
ajungã un sãtean oarecare din sat, avea sã devinã
unul din cei mai cunoscuþi oameni din zonã. De
fapt nu doar din zonã.

Era destul de târziu, soarele nu se mai
vedea, câteva raze mai luminau, totuºi, de dupã
un deal, dar avea sã se întunece destul de repede.
De regulã aceasta era situaþia în care copiii îºi
strângeau marhele ºi reveneau în sat. Unul dintre

ei lansase de altfel propunerea fireascã… no, gata
mã, gata, hai spre cãºi, cã-i târziu ºî…

Numai cã… Iar cel care interveni cu… ba
mã, încã nu, mai hai odatã, vã rog io, vã rog din
suflet, hai sã mai facem un joc… a fost Ilie. Nu
altul, ci Ilie Stoian. Ideea nu-i încânta pe toþi, unii
chiar începurã sã fluiere dupã marhele cu care
veniserã. Cu toate astea, pentru cã Ilie stãrui ºi la
modul general dar mai ales pe lângã cei îndãrãtnici,
acestora promiþându-le cã în ziua urmãtoare va
miji câte un joc în locul lor, reuºi sã-i înduplece
pe toþi ºi cel care mija începu sã numere.

De data aceea Ilie alergã în altã direcþie
decât pânã atunci, pãtrunzând în pãdure mai mult
decât de obicei. Cu toate astea nu se ascunse. Era
cazul s-o facã, cel care mija trebuia sã numere
pânã la 30. Trebuia, însã acesta deja terminase.
Auzise de altminteri formularea ce anunþa plecarea
în cãutarea lor… cine nu-i gata, îl ieu cu lopata…Aþ’
auzât, mã?... Aþ’ auzât ce-am zâs? Gata, mã-ntorc ºî
mãrg dupã voi.

Ca toþi ceilalþi copii, auzise vorbele acelea ºi
Ilie. Cu toate astea nu se ascunse. Nu se ascunse,
mai mult chiar de-atât, stãtea în picioare de parcã
ar fi fost în pãdure singur privind, mirat, un
platan, arbore impunãtor pe lângã care mai trecuse
de cine ºtie câte ori - privind platanul dar mai
ales obiectul din mânã.

 Când se apropiase de copacul în spatele
cãruia intenþionase sã se ascundã, distinse ceva –
de la distanþã crezuse cã era o creangã – sprijinit
de trunchiul lui. Greu de spus de ce, nu uºor de
precizat motivul, de atunci înaintase altfel decât
pânã în momentul în care dãduse cu ochii de
obiectul acela: paºi rari, tot mai rari, grijã sporitã
pentru a evita orice zgomot, de parcã ar fi vãzut…
sã zicem o veveriþã… pe care nu voia sã o sperie.

Nu era creangã, nu avea rãmurele, nici
frunze – era fluier! Un fluier sprijint de trunchi,
de parcã cineva îl plasase acolo pentru doar câteva
clipe, atâtea câte îi fuseserã necesare, sã zicem,
pentru a-ºi strânge cureaua ori sã-ºi înnoade nojiþele
opincilor. Numai cã dupã ce-ºi terminase treaba,
omul se ridicase ºi plecase fãrã el. 

Ilie Stoian – nu împlinise, încã, nouã ani –
privea fluierul de momente bune nedumerit,
nehotãrât. E drept, se aplecase de câteva ori, dar
renunþase sã-l atingã de fiecare datã. Nu era
fluierul lui, de ce sã-l ia din moment ce… poate
mâine-poimâine ori peste cine ºtie câte zile,
proprietarul îºi va aminti unde-l lãsase ºi avea sã
revinã pentru a-l recupera…

Cu toate astea…
Balansul între cele douã iniþiative luã sfârºit

când cel ce mijise strigã: gata Ilie, te-am vãzut, fug
sã te scuip… Copilul alese alternativa abia atunci.
Se întoarse, îl vãzu pe cel ce fugea înspre locul de
mijã, se uitã apoi în jur cu atenþie, de parcã ar fi
vrut sã se asigure cã nu era în preajmã nici un
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ochi indiscret, dupã care pãºi, înaintã, se aplecã
ºi-l luã.

Când se îndreptã privi în jur din nou, acum
cu atenþie sporitã. Apoi, parcã mirându-se de idee,
de gest în sine, dosi fluierul în laibãr, ieºi în
poianã, strânse marhele ºi, alãturi de ceilalþi copii,
de fapt destul de mult în urma lor, porni spre sat.
E drept, fãrã verva de totdeauna, parcã aºteptând
sã-i adreseze oricare dintre prieteni sãi întrebarea:
da’ tu ce-ai sub laibãr, mã, ce mama dracului
ascunzi acolo, Ilie?

Mai bine de o sãptãmânã de zile pe copil îl
chinui o vinovãþie sâcâitoare. Nu se temea cã ai
sãi aveau sã gãseascã fluierul – îl plasase în ºurã
între un cãprior ºi douã ºindrile – nu era, însã,
deloc sigur cã n-avea sã i-l arate, cã nu va ajunge
sã i-l dea din proprie iniþiativã tatãlui sãu bolmojind
cine ºtie ce cuvinte. De fapt o minciunã ca… uite,
tata, azi am gãsât în poianã fluierul ãsta… nu ºtiu al
cui îi… nu ºtiu ce sã fac cu el… da’
dumneavoastrã… De aceea tresãrea ori de câte
ori intra cineva în curte, de pe buzele oricãrui ins
ce dãdea cu ochii de tatãl sãu aºteptând sã audã
cuvinte ce l-ar fi fãcut sã intre în pãmânt… apãi
dumneata ºtii cumva, vecine… ºtii cã fluierul meu sã
gãsãºte în ºura vostrã, ascuns acolo dã Ilie întrã
cãprior ºî ºindrile?...

În sãptãmâna aceea, pentru el apãsãtoare,
teribilã, nu se poate spune cã nu ºtia cum sã se
elibereze de tensiunea ce-l gâtuia clipã de clipã.
Numai cã nu se îndura, nu se împãca cu gândul
cã acel gest trebuia fãcut. ªi-ar fi recâºtigat liniºtea
sufleteascã, seninãtatea de pânã atunci, ºi simplu
ºi uºor dacã s-ar fi debarasat de fluier. Dacã l-ar
fi aruncat fãrã sã fie vãzut de nimeni, în pãdure,
pe pajiºte ori, ºi mai bine, dacã l-ar fi plasat în
locul în care-l gãsise. Atunci n-ar mai fi avut de
ce se teme. Da, în situaþia aceea nimeni nu i-ar
mai fi putut imputa nimic. ªtia acest amãnunt, cu
toate astea… Cu toate astea nu se putea despãrþi
de fluier. Nu ºtia de ce, nu-ºi putea da nici o
explicaþie, dar ideea de a renunþa la el nu s-a
convertea în fapt comis chiar dacã, în douã situaþii,
a fost foarte aproape de a o face.

În a patra zi de când gãsise fluierul, a patra
de când îl þinea dosit în ºurã, îl scoase din
ascunzãtoare, îl puse sub laibãr, merse pânã la
locul unde-l gãsise, îl plasã în poziþia de atunci, se
ridicã, se retrase doi paºi, apoi încã doi ºi, privindu-
l, îºi spuse… pãi asta-i… asta-i darã…asta ar fi trãbuit
sã fi fãcut atunci, imediat, când am dat de iel… Da’
bine-i º-amu. Bine, cã deja nu mai sâmnt nici o
spaimã...

(va urma)

MARIUS CÃRBUNESCU

Condamnat sã trãiesc
(fragment de roman )

V

Aºadar, sunt un fricos, care mã tem pânã ºi
de o injecþie, ºi de aici s-a dezvoltat un întreg
complex. În aceste condiþii, ameninþãrile cu
transferul la izolator semãnau cu o discuþie despre
funie în casa spânzuratului. N-am avut ocazia,
slavã Domnului, sã calc niciodatã pe la izolator în
modesta mea experienþã de pârnãiaº, însã am
vãzut cum arãtau condamnaþii care reveneau de
acolo ºi le-am auzit poveºtile cumplite. Toþi acei
care fuseserã cândva oameni viguroºi nu mai
aveau nevoie sã-ºi batã gura ºi sã ne prezinte
ororile pe care le-au trãit, era îndeajuns sã-i
priveºti; înfãþiºarea lor vorbea de la sine.
Monstruozitãþile fuseserã dãltuite pe propria piele.
Apoi, dacã doreai sã aprofundezi subiectul, aflai
din gura uneori ºtirbã a acelor stafii vorbitoare
detalii înfiorãtoare despre ingredientele izolãrii:
inconsistenþa hranei (transformatã într-o zeamã
lungã de orez), lanþurile de la mâini ºi de la
picioare (care brãzdau ºanþuri adânci în carnea
vie), ºobolanii, pãduchii, umezeala insalubrã,
mirosurile fetide, lipsa iluminatului natural (înlocuit,
ca într-un tratat de torturã psihicã, cu bezna din
timpul zilei ºi o luminã puternicã de neon  noaptea),
dormitul în picioare sau pe scaun pentru cã nu
exista pat ºi câte ºi mai câte, de þi se zburlea
pãrul pe spinare. Toate acestea se transformaserã
în amãnunte picareºti încrustate, de altfel, aºa
cum am mai spus, ca o mãrturie vie, pe figurile
împietrite ale celor întorºi din infern. Devenise o
motivaþie puternicã pentru mine, aproape un þel
pe invers, sã nu am de-a face cu aºa ceva. Îi
spusesem ºi lui Jimmy sã nu mã lase sã ajung
singur acolo pentru cã aº muri de spaimã. Gheara
de oþel s-ar înfige teribil în mine ºi m-ar despuia
de organe. Aºa încât am lãsat-o mai moale cu
rãzvrãtirile ºi aerele de rebel incurabil  cele
autentice, pentru cã în sinea mea spuneam multe
în condiþiile în care ameninþãrile, nu tocmai voalate
ale mandarinului, ºi-au produs efectul scontat ºi
m-au umplut de temeri.
Chiar dacã acceptasem provocarea mandarinului de-a
mã apuca de scris, mã încerca totuºi un sentiment, nu
ºtiu cum sã-i spun, de mânie amestecatã cu lehamite
faþã de psihoterapeuþii ãºtia. Ce le-o fi trebuind iscodirea
trecutului meu sordid? La ce-i ajutã? Carã tot timpul dupã
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ei un bolovan care nici mãcar nu le aparþine. Trãiesc
poveºtile altora preocupaþi de problemele lor imunde,
când mai precaut ar fi sã-ºi punã ordine în viaþa personalã.
Nu m-ar mira sã aud cã ºi cel care mã descoase pe
mine în aceste momente are o existenþã infectã, cu o
soþie bolândã ºi un copil oligofren, pe care trebuie sã-i
întreþinã dintr-un salariu de mizerie. Lui sã-mi deschid
eu sufletul, unuia care suferã mai rãu decât mine? Care
se lasã folosit de un sistem represiv (aka reeducativ)
ºi-ºi vinde sufletul pentru un pumn de arginþi? Probabil
cã neputinþa de a se salva pe sine a reprezentat un
criteriu esenþial pentru angajarea în penitenciar. Îmi ºi
imaginez cum s-a desfãºurat cooptarea lui în echipa de
la Simpang Renggam: la presiunile organizaþiilor
internaþionale, cerberii sistemului se pricopsiserã în
organigramã cu un post care mai mult îi încurca: cel de
psiholog. Pe un tãrâm al pierzaniei, unde nimeni nu
doreºte sã fie salvat ºi nu are nevoie de salvatori, ce s-
or fi gândit: ia sã organizãm noi un concurs cu criteriile
întoarse pe dos pentru a gãsi persoana cea mai
competentã scopului ascuns. Aº fi putut bãga mâna în
foc cã aºa se întâmplase ºi aºa a ajuns Sivanthandan
sã diriguiascã pe aici.

”Trebuie sã ajungi sã te cunoºti. Sunt aici ca sã te ajut.
Doar aºa te vei împãca cu tine însuþi.” Fuck off! Vorbeºte
ca un popã de þarã. Mântuire. N-am nevoie de aºa ceva!
Nu-s eu dintre aceia... Dar n-am încotro. Pentru a cãpãta
cãrþi împrumut ºi, mai ales, pentru a mã avea la
îndemânã, nu uitat prin cine ºtie ce carcerã jilavã, cu
lanþuri la mâini ºi la picioare, trebuie sã-i fac hatârul ºi
sã-i scriu compuneri despre viaþa mea personalã. Jimmy
mi-a þinut isonul ºi m-a sfãtuit sã mã apuc de scris, mai
ales cã avea ºi el vreo douã cãrþi poºtale de completat,
iar cu scrisul se purta ceva mai distant; mã punea tot
pe mine. Nu i-o luam în nume de rãu. Sãracul, pe lângã
problemele cu ºcoala mai era ºi stângaci, de parcã ar fi
pictat când era pus sã se semneze. I-am povestit câte
ceva despre mine, ce mã reþine sã-mi divulg trecutul în
faþa mandarinului, ºi mi-a întãrit convingerea prin cuvinte
puþine, aºa cum a putut. Dintre douã rele, aceasta cu
viaþa pusã pe tapet ar fi cea mai micã. Mama ei de
viaþã! Am greºit, dar plãtesc cu vârf ºi îndesat ºi pentru
ce nu greºisem. Sunt doar o rotiþã din angrenajul unui
sistem universal de spãlare a mâinilor murdare. Una pe
alta. Aºa cum se întâmplã ºi pe la noi când este prins
vreun gãinar de duzinã. Îi pun în cârcã ºi vinile autorilor
necunoscuþi, în marea majoritate a cazurilor cu mult mai
grave.

Jimmy era un bun ascultãtor ºi þinea piept frustrãrilor
mele. Mã descãrcam în prezenþa lui de parcã l-aº fi avut
în faþã pe mandarin. Nu eram ferm convins cã înþelege
tot ce-i spun, dar asta mai puþin conta. Am lãmurit deja
cã nu mã intereseazã clemenþa nimãnui. La ce bunã
existenþa asta dacã eºti condamnat încã din naºtere sã
ispãºeºti o continuã penitenþã cu mintea ºi cu trupul?
Drumul greºit pe care am apucat n-a fost o alegere. A
fost singurul posibil. Uitându-mã în urmã am ºi

confirmarea acestei revelaþii. Cu fiecare carte cititã,
confirmarea devine certitudine. Am citit zeci de cãrþi la
mititica. Dacã nu le-aº fi primit, cred cã m-aº fi urcat pe
pereþi de la atâta plictisealã. Zeci de destine mi-au trecut
prin faþa ochilor ºi s-au decantat într-o cremã superioarã
a conºtiinþei, încât spiritul s-a ridicat deasupra odatã cu
ea, lãsând trupul robului lui Dumnezeu ca o bucatã de
carne sã cadã ºi sã lâncezeascã pe o rogojinã putredã.
Pot vorbi despre mine ca despre un altul, rece, frisonant
de rece. De aceea nu mã mai ating persecuþiile fizice
sau psihice. Pentru cã, de fapt, eu sunt cel fericit. Cel
mai fericit om de pe pãmânt! Suferinþele mele se vor
termina în curând, lãsând necazul acestei lumi pe umerii
celorlalþi. Sã vã vãd atunci cum daþi din colþ în colþ!

Vrednic de milã este psihologul care preia
povestea unui deþinut ºi încearcã sã o interpreteze
în fel ºi chip, fãcând apel la cazuistica problemelor
de conºtiinþã. Ar însemna sã cerceteze convulsiile
sufletului, drama unei existenþe chinuite, mânat
de gândul de a face din aceasta o artã. Nu e la
îndemâna oricui ºi, oricum, zbuciumul sufletesc ar
trebui sã-l depãºeascã pe cel al condamnatului
pentru a ieºi o capodoperã. Eºecul este inevitabil.
Trãirile deþinutului, pe hârtie, sunt ca niºte urme
disperate de degete pe o stâncã, dupã prãbuºirea
în gol. Amprentele nu oferã nicio informaþie
concludentã despre dimensiunile golului interior.

Vrednic de milã este trufaºul avocat care
încearcã sã-l salveze. Pus din oficiu sau delegat de
statul român, într-o þarã ca Malaezia chiar nu
conteazã, trebuie sã decidã între conºtiinþã ºi
onoare. Cele douã nu se suprapun decât rareori.
Decepþia pe care o resimte când judecã pe baza
codului penal este similarã cu cea încearcatã de
un chirurg pus sã opereze cu un instrumentar
incomplet ºi inadaptat. Are de ales între douã
variante, la fel de chinuitoare: pacientul sau clientul
(luaþi-o cum vreþi) trãieºte sau moare. Pe masa de
operaþie ori în ºtreang, chiar nu conteazã. În
ambele cazuri conºtiinþa rãmâne încãrcatã cu un
balast greu de digerat.

Vrednic de milã este pânã ºi gardianul cu
un program fix, normat, patrulare ºi iar patrulare.
Se comportã ca un ºoarece din acela, util pentru
experienþe. I s-au stabilit liniile de demarcaþie ºi
învârte la nesfârºit un disc perforat pe care sunt
inscripþionate zile, sãptãmâni, ani, pânã ce discul
se stricã iremediabil. Aceºtia sunt oamenii care
mã judecã ºi se cred fericiþi într-o lume care le
pune dinainte o oglindã deformatã. Aceºtia sunt
oamenii care pretind cã mã pot ajuta, dar nu sunt
în stare nici mãcar sã evadeze din cotidianul lor
ºters.
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BEN TODICÃ

K I N O
Eram cu Lopiþa pe scãrile de la intrarea în

marele palat al Ecaterinei cea Mare a Rusiei, din
Sankt Petersburg. Eram la câþiva metri de uºã, în
spatele ei, dar era mare înghesuialã la intrare.
Aveam în mâini pungile cu floricele ºi rãcoritoare,
aºa cum aveau mai toþi spectatorii care trecuserã
pe la casa de bilete. ªi cum ne îngrãmãdeam, aºa
deodatã îmi scapã cheile din mânã ºi aud zgomotul
când au ajuns jos. Dând sã le ridic, cineva întinde
o mânã neagrã, mi le ia ºi-mi râde în nas. Mã uit
atent ºi vãd faþa unui negru cu buze ºi urechi
mari, parcã din filmele hollyoodiene, un fel de
joker, dar mai bine zis, un Turtel Ninja. Obser-
vându-mi privirea întrebãtoare, fuge iute în jos pe
scãri ºi la baza lor se întoarce sã o ia pe lângã
peretele scãrilor, tot alergând. Greu sã-l prind!
Pânã la baza scãrilor sunt vreo 10 metri de trepte
pline cu spectatori dornici sã intre în interior.
Atunci nu îmi rãmâne decât sã sar peste balustrada
de vreo trei metri înãlþime, plonjând peste Ninja,
cãruia i-a dispãrut râsul obraznic de pe faþã, acum
leºinat; din impact am auzit cheile mele zornãind
printre grila din fier turnat în bare de 5 centimetri
grosime ºi îmi zic disperat, adio chei în marile
canale subterane ale Sankt Petersburgului.

Ce fac acum? În aceste chei stã totul: maºina,
casa, serviciul, seifuri ºi magaziile companiei de
care depind zeci de muncitori. Pun tava de carton
în care erau toate bunãtãþile pentru a le împãrþi
cu Lopiþa ºi mã uit printre gratiile grãtarului fãrã
speranþã ºi tresar. Cheile erau înfrânate de gunoi
pe marginea zidului care avea un uºor plan înclinat;
nu cãdeau aºa brusc în abis ºi erau destul de
aproape, aºa c-am bãgat mâna printre gratii ca sã
le recuperez, însã cu frica de a nu le scãpa cumva,
dar nu s-a întâmplat. Le-am prins ºi scos afarã. În
schimb, tãviþa mea era toatã strivitã de paºii celor
din jur. Cu nespusã bucurie cã am salvat cheile,
am ridicat-o în mânã cu gândul sã o schimb.
În acest timp apare un tânãr student îmbrãcat
în cãmaºã albã, mâinile ºi faþa parcã-i erau
de pe baricadele Bastiliei, ale unui tânãr
flãmând care se lupta de ani de zile sã
înþeleagã viaþa. Apucã tava ºi îmi spune cã
e pentru el. La început am vrut sã-l
apostrofez, însã am cedat în faþa acestei
imagini. O mie de ochi mã priveau de pe
treptele Palatului.

Clãdirea aceasta impunãtoare albã cu
albastru, verde ºi poleitã în aur te
reînvigoreazã, îþi dã curaj întru toate. Uimit,
observ o fatã!!! Prima mea îndrãgostire la
18 ani, pe care nu am sãrutat-o niciodatã în
viaþã, era acolo sus, pe trepte, în înghesuialã,
îmi facea din mânã, aºteptând sã se deschidã
uºile marelui Kino Sovietic.

Am plecat printre oameni la casã

pentru a-mi încãrca tava de carton cu noi bunãtãþi
ºi când am revenit la scarã, lumea era deja
înãuntru. Mã grãbesc ºi alerg peste trei trepte
deodatã ca sã prind ºi eu un loc. Intru pe marile
porþi, covoare de catifea ºi persane lumineazã
drumul spre marea salã. Tablouri celebre, statui
de fildeº ºi marmurã, soldaþi imperiali, apoi intru
în piaþa mare a Bucureºtiului unde a avut loc
mitingul lui Ceauºescu. Toatã piaþa, inclusiv strãzile
care plecau din ea erau pline cu scaune negre de
forma notei patru. Spectatorii care intraserã,
ocupaserã sau erau înghesuiþi pe scaunele de pe
strãzi. În mijloc nu stãtea nimeni. Eu ºtiu cã ruºii
au fãcut primele filme în format HOLOGRAMÃ,
însã nu am fost anunþat cã voi participa la un
astfel de film. De pe o stradã, Lopiþa îmi face din
mânã ºi aleargã spre mine. Ne întâlnim în mijocul
pieþei într-o mare de scaune. Îmi ia tava din
mânã, o aºeazã pe un scaun. Mã priveºte ca pe un
erou, îmi leagã eºarfa ei albã ºi mãtãsoasã de gât.
Nu am fost fãcut niciodatã pionier. Oare acesta e
simþãmântul? Nu ºtiu, pentru cã o iubesc. Nimeni
nu are buzele ºi zâmbetul ei, pãrul de abanos
lung, întotdeauna codiþã pe spate, sub pãlãrioara
ei albã cu boruri largi ºi fundiþã neagrã ºi mã
roagã sã merg sã mai cumpãr ceva. Acum observ
cã pe fiecare scaun din piaþã era câte un trandafir
roºu. Ne scãldam în priviri. Eram acasã. Trandafirii
roºii acopereau întreaga piaþã a Bucureºtilor.

Am ieºit din palat în Melbourne, Swanston
Street. Nu am sãrutat-o niciodatã pe buze, însã
am strâns-o în braþe mai târziu, dupã ani ºi ani,
atunci când mi-a fãcut o vizitã la studiou. O
surprizã cereascã. Eram cãsãtorit, ea tot domniºoarã.
Tremura ca o cãprioarã. A fost ultima tresãrire.

Comunismul a cãzut ºi o datã cu el ºi
capitalismul. Dupã treizeci de ani de democraþie
m-am trezit acasã cu o scrisoare,  am gãsit un
email cu fotografii de la ea trimise din greºealã -
cu doi trandafiri negri. Am plâns ca un copil.

Era sfârºitul filmului.
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Lucrãri premiate în cadrul
Concursului Judeþean de
Creaþii Literar-Artistice

„Gânduri cãtre Dumnezeu”, ed.
XIV-a, Bocºa, 2021

Coboarã, Doamne

Coboarã, Doamne, iar la noi, sub norii cenuºii
ªi vezi ce ai lãsat pe lume sfânt,
Cândva a fost ºi nu va mai fi…
Frumos era pe-acest pãmânt…

Uite, Doamne, suntem ca niºte furnici,
Unele merg pe calea bunã, altele rãtãcesc.
Cãci tu, Doamne, ºtii cã sunt mici
Oare îl cautã pe Tatãl ceresc?

Omenii par niºte pãgâni
Te tratãm cu nepãsare,
Deºi Tu ne þii în mâini
Mai ne poþi da iertare?

Ai credinþã, pace-n inimã
Omule, fii credincios!
Cu iubire ºi rãbdare
Tu vei putea trãi bucuros!

Andrei Stan, clasa a V-a, ªcoala Gimnazialã
Tirol, Prof. coord. Doriana Buzneanu

*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Jurnalul unui cãutãtor. Cum l-am
gãsit pe Dumnezeu

Sunt convinsã cã majoritatea oamenilor s-au
întrebat care este scopul omului pe acest pãmânt.
Asta m-am întrebat ºi eu de multe ori.  Când
eram micã, mã gândeam cã scopul oamenilor este
acela de a se juca ºi de a fi fericiþi mereu. Practic,
trãiam în bula mea de cristal,  nu vãzusem
oameni triºti, rãi ºi abãtuþi. Mã jucam cu pãpuºile,
iar din poveºtile pe care le ascultam, toatã lumea
pãrea bunã, purã ºi inocentã.

În fiecare zi de duminicã, atunci când mergem
la bisericã, de-abia aºteptam sã ajung acolo, deoarece
era un loc atât de liniºtitor. Mãicuþele de la
mãnãstire erau calme, bune, simpatice, inocente,
în acelaºi timp, ºi foarte amuzante, pentru cã
întotdeauna mã simþeam bine în preajma lor. De
fiecare datã când mã lãsa mama sã dorm la
mãnãstire, eram cel mai fericit copil de pe pãmânt,
zburdam ºi þipam de bucurie, iar gândul cã era ºi
fratele meu acolo cu mine, mã fãcea ºi mai
fericitã.  Mama ne pregãtea bagajul ºi ne ducea la
mãnãstire spunându-ne sã fim cuminþi ºi sã ascultãm

de mãicuþe. Ne jucam pânã seara, iar când soarele
apunea, ne aºezam toþi la masã. Maica Iustina ne
încânta pe toþi cu delicioºii tãiþei cu lapte.

De la fiecare mãicuþã în parte, am învãþat
câte un lucru important: de la Maica Iustina, am
preluat iubirea faþã de animale. Gingãºia de care
a dat dovadã, atunci când le îngrijea, m-a fãcut sã
o admir din toate punctele de vedere. De la Maica
Eustochia, am preluat zâmbetul ºi sufletul curat,
puterea de a-i face pe ceilalþi  sã râdã ºi, în
acelaºi timp, capacitatea de a da cele mai bune
sfaturi. De la Maica Irina, am preluat calmul cu
care vorbeºte, bunãtatea, atunci când îi asculþi
vocea.  Vocea ei e un cântec, un cântec care m-
a liniºtit o copilãrie întreagã. De la Pãrintele
Ionel, am învãþat cã este important sã îþi pãstrezi
demnitatea. Când eram micã, nu aveam rãbdare
sã ascult slujba pânã la final, dar acum mi se pare
fascinant felul cum povesteºte despre Dumnezeu,
cu atâta calm ºi rãbdare, comparând bunãtatea de
pe vremuri, cu rãutatea care se aflã astãzi în
sufletele oamenilor. Simt cã oamenii acum sunt
tot mai  rãi ºi tot mai reci. Se mint cã sunt
fericiþi, chiar dacã ei nu sunt. Oamenii ar trebui
sã fie mai înþelegãtori, mai calmi ºi mai veseli,
revenind la scopul vieþii.

 Am crescut ºi am înþeles cã scopul vieþii
este iubirea  faþã de Dumnezeu.Acest lucru este
ceva atât de unic ºi de frumos, ceva curat, ce nu
se poate explica prin cuvinte. Dumnezeu iubeºte
animalele, iubeºte natura ºi ne iubeºte ºi pe noi.
Dumnezeu ne-a creat ºi ne-a dat darul de a iubi
ºi noi la rândul nostru, El are grijã de noi, ºtie
destinul nostru. În viaþã, noi oamenii vom dat de
multe greutãþi. Important este sã nu ne pierdem
bunãtatea smerenia speranþa ºi nãdejdea.

Noi, oamenii, suntem fãcuþi sã dãruim ºi sã
primim iubire. Dumnezeu ne-a lãsat pe pãmântul
ãsta cu scopul de a iubi!

Viºan Alexia, clasa a VIII-a, Liceul Teoretic
„Tata Oancea”, Bocºa, prof. coordonator Carla Cioca

Corul Laudae la Caransebeº
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Rubricã de Prof. Stela Boulescu
Liceul Teoretic „Tata Oancea”

Ca dascã l de
l imba românã, am
încercat, atât cât am
putut, sã-i ajut pe cei
ce îºi doresc sã se
exprime corect. Vorbirea
ºi scrierea respectând
regulile gramaticale
trebuie însoþitã de
coerenþã, claritate,
cursivitate ºi nu în
ultimul rând de rigoare.
Sunt însã ºi momente
în care cuvintele ne
oferã posibilitatea sã ne
destindem, fiind surse
ale unor „jocuri”. Alãturi

de palindrom, despre care am vorbit, din aceastã
categorie fac parte: anagrama ºi calamburul.

Anagramã se numeºte un cuvânt sau
o frazã care se obþine prin schimbarea ordinii
literelor unui alt cuvânt sau ale unei alte fraze.
Termenul de anagramã prov ine de la
cuvintele greceºti „ana”= „întoarcere, rãsturnare”
ºi „gramma” = „literã”. Procedura în sine se
numeºte anagramare.

Primele anagrame cunoscute au rãmas de
la poetul  grec Lycophron (sec. III î.Hr.), care a
trãit în Egipt. Din numele regelui Ptolemaios,
acest înþelept a realizat anagrama Apomelitos  =
„care provine din miere”, iar numele reginei Arsinoe
l-a anagramat ca Ion Eras  = „violeta Iunonei”,
pentru a-i flata ºi a le câºtiga bunãvoinþa.  Anagrame
au existat de-a lungul timpului, fiind prezente ºi
în vocabularul românesc.

Mulþi autori români ºi-au semnat operele
cu pseudonime ce reprezintã anagrama numelui
lor: Scriitorul Ion Budai-Deleanu a semnat cu
pseudonimul Leon Dianeu, anagrama numelui Ion
Deleanu.  Poetul George Coºbuc a debutat în 1884
publicând în revista Tribuna din Sibiu sub
pseudonimul C. Boºcu, anagrama numelui Coºbuc.
Octavian Goga ºi-a anagramat prenumele: Nic.
Otavã. Istoricul ºi criticul literar român
Perpessicius a debutat ca poet în 1913 în revista
„Versuri ºi prozã”, semnând cu pseudonimul D.
Pandara, un fel de anagramã compusã din iniþiala
prenumelui sãu ºi din începutul numelui de familie
al tatãlui, Pan(ait) ºi al mamei sale Dara(ban).
Poetul Mircea Ivãnescu a scris poeme despre
personajul Mopete, numele acestuia conþine o
anagramã a cuvintelor poet ºi poem.

Nicolae Steinhardt remarca faptul cã
„România” este o anagramã pentru „om în rai”. O
altã anagramã pentru „România” este „armonia”.
Anagramând literele care compun numele unor
þãri sau al unor oraºe putem obþine: Germania-
manageri; Rusia- urias; Roma-amor; Timiºoara-
soimarita etc.

John Dryden, poet ºi critic literar englez,
scria: „Anagrama este tortura unui biet cuvânt în
zece mii de feluri”.

Calamburul este jocul de cuvinte bazat pe
echivoc, pe asemãnarea sonorã a unor cuvinte cu
sens diferit.

El este la fel de vechi ca ºi limbajul. Este
cunoscut din antichitate de greci ºi romani fiind
cultivat în operele lor de Cicero, Homer, Herodot,
Aristofan, Eschil, Plaut º. a. În 1768 Denis Diderot,
filozof materialist, scriitor ºi estetician francez,
foloseºte pentru întâia oarã în lume denumirea
de calambur. Pãrintele calamburului modern este
considerat Georges-François Mareschal, marchiz
de Bièvre care, în 1771, a scos un almanah al
calambururilor.

Un maestru neîntrecut al jocurilor de cuvinte
a fost Rabelais. În cunoscutul roman Gargantua el
grupeazã ingenios cuvintele dând naºtere unor
calambururi neaºteptate:

jeunesse („tinereþe”) ºi jeu n’est ce? („nu
este joc”)

service divin („serviciu divin”) ºi service
du vin („serviciu al vinului”)

les planettes („planetele”) ºi le plats
nets („blidele goale)

Calambururi româneºti:

„Când nu-þi sunã-n buzunare,
pãtimeºti de gãlbinare” (= galbini n-are)
„Bunã ziua, mãi nea vere” (= neavere)
„Te gãseºte boala gãlbinãrii ºi frigurile

pungii”
Anton Pann, Povestea vorbei

„La cãrþi c-un as eºti asasin,
Cu spade-n luptã spadasin,
Dar fãrã spadã, fãrã as,
Tu singur spune: ce-ai rãmas?”

I. L. Caragiale
Marele dramaturg român a fost un bun

cunoscãtor al calamburului, folosindu-se adeseori
în opera sa de el. Cu ajutorul sãu, scriitorul a
satirizat, a înfierat, a demascat, dar mai ales a
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ridiculizat preþiozitatea, îmbuibarea retrogradã,
îngustimea de vederi, prostia incurabilã.

 A. Bacalbaºa, autor de prozã satiricã, intrând
într-o zi în restaurantul „Gambrinus” ºi negãsind
niciun loc liber, a exclamat: „Cred cã am greºit
adresa. Aici nu-i «Gambrinus». Aici... e cam
plinus.”  Jonathan Swift spunea: „A face calambururi
este un talent dispreþuit doar de cei care nu-l au”,
iar T. Muºatescu a definit astfel calamburul: „Balul
mascat al vorbelor serioase.”

Ne putem juca cu vorbele, dar sã nu uitãm
sã ne exprimãm corect ºi mai ales sã nu repetãm
greºelile pentru cã: „Orice om poate greºi, dar
numai cel fãrã minte stãruie în greºealã.” Cicero

VASILE C. IONIÞÃ
JURNAL

Gabi,

Filele acestui „Jurnal fals”, cu notarea a
diverse date despre oameni cunoscuþi de mine
este un fel de „cârpealã” fãcutã în fugã, temãtor
sã nu mi se ºteargã din memorie ºi bruma de
date, întâmplãri etc. câte s-au mai pãstrat pânã
acum. Am gãsit de cuviinþã sã þi-l încredinþez,
acum profitând ºi de evenimentele de la voi, la
care, din pãcate, eu nu pot participa.

Am originalul xeroxului, continuu sã adaug
date ºi însemnãri omise, sã fac unele îndreptãri,
toate acestea parvenindu-þi – sper eu – în curândã
vreme.

Corespondenþa mea a fost vandalizatã. Nu
ºtiu ce va face cel care ºi-a însuºit-o; eu aº putea
sã-l dovedesc dar nu mai am resurse sã mã expun
unor confruntãri. Dupã cum îi cunosc firea, nu
le-a luat ca sã le publice postum, ci sã le distrugã,
ba chiar s-o fi fãcut deja.

Mi-am propus mai de demult sã punem
într-un colþiºor al sãlii care-mi poartã numele
câteva date referitoare la cel care-þi scrie. „Falsului
jurnal” voi adãuga odatã cu ceea ce a rãmas sã
completez drept anexe, documente ºi corespondenþa
ce s-a mai strâns pânã acum. Cu toate acestea voi
face ordine, încât sã fie de folos unor virtuali
iubitori de cuvânt.

Adaug celor scrise pânã aici salutul meu
colegial tuturor care se vor bucura de aceste zile
pline de semnificaþii, cu regretul cã nu mã pot
adresa direct îndemnându-i sã nu posteze în
derizoriu cuvântul scris, oricâtã utilitate ºi
operativitate le oferã mijloacele moderne, cãci
CARTEA, cuvântul scris nu va deveni o simplã

relicvã, ci va constitui una dintre cele mai
spectaculoase mesagere socioculturale.

Rãmâne o neînþeleasã bizarerie pe care nu
pot s-o relatez, s-o înþeleg ºi, chiar dacã i-aº
descâlci mobilurile, aº umbri prestigioasa manifestare
de care vã veþi bucura. Închei doar cu o retoricã
întrebare, cu o improvizaþie simplã sau grãitoare.
Imagineazã-þi cã într-un domeniu oarecare, sportiv
sã zicem, depãºeºte performanþele ramurii sportive
pe care o practicã. Mijloacele mass–media le face
imediat cunoscute, „banala izbândã” contribuie astfel
la scoaterea din anonimat a acestui colþ de þarã.
Aº putea aduce în discuþie cartea lui N.  Sârbu
(„De o sutã de ori Banat”). Ne plângem cã astfel
de fapte aparent mãrunte sunt nesocotite de cei
din „buricul administrativ al þãrii”, cã suntem
adesea marginalizaþi etc. Nu! Nu merg mai departe!
Vom relua discuþia când ceea ce mã mâhneºte
peste mãsurã, dupã ce vã veþi bucura de aceste
zile.1 Încã o datã, vã doresc deplin succes ºi
dovediþi cã Bocºa poate polariza ceea ce Reºiþa
aºeazã cu inconºtienþã în derizoriu fapte ºi oameni
demni de a fi luaþi în seamã.

Notã
1 Este vorba despre eevenimentele organizate

la bibliotecã cu prilejul Zilelor oraºului Bocºa

Fecioara Maria

Maica Domnului Hristos,
Ce ai chipul luminos,
Multã bucurie dai
Credincioºilor în rai.

Maria, Mãicuþa sfântã
Creºtinãtatea þie îþi cântã
Un imn de preamãrire
Din suflet cu iubire.

Rugãciunea o-mplineºti,
ªi de rele ne fereºti,
Pace, sãnãtate dãruieºti
Pe toþi oamenii îi ocroteºti.

            Amin!

          Voinovici Bogdan,
Clasa a VII-a, Centrul Catehetic ,,Sf.

Stelian” Bocºa  Românã,   Coord. Preot
Silviu Ionel Ferciug

Lucrãri premiate în cadrul Concursului
„Gânduri cãtre Dumnezeu”, Bocºa, 2021
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ROXANA NOVACOVICI

Scrisoarea lui Dumnezeu cãtre
femeie

Scumpa mea fiicã,
Indiferent de locul în care te afli, de numele

pe care îl porþi, de culoarea ochilor, de înãlþime
sau de statut, tu, femeie, eºti preþioasã în ochii
Mei ºi te iubesc! Îmi doresc ca, prin aceastã
scrisoare, sã îþi amintesc valoarea pe care am pus-
o în tine atunci când te-am creat, scopul pentru
care ai fost ziditã în lume, frumuseþea ta neasemuitã
ºi dorul cu care te aºtept Acasã spre a-mi înflori
grãdina cereascã.

Îþi aminteºti cum te-am creat? Deºi nu ai
fost cea dintâi creaþie, am cuprins în tine un strop
din tot ceea ce fãcusem pânã atunci, întrucât
opera Mea nu a fost completã fãrã tine ºi „pentru
Adam nu s-a gãsit ajutor de potriva lui” (Facerea
2:21). Te-am luat din coasta lui, a bãrbatului, spre
a fi, pentru totdeauna, parte din el, dar ºi pentru
a-þi arãta cã eºti la fel de importantã pentru Mine.
Te-am zidit din coastã spre a fi puternicã. Te-am
zidit din coastã, din apropierea inimii bãrbatului,
spre a fi „coasta ºi inima” lui duhovniceascã. Tu
eºti putere ºi sensibilitate. Tu ai autoritate în
supunerea ta. Tu nu eºti cu nimic mai prejos; tu
nu eºti doar completarea bãrbatului, ci a întregii
mele creaþii, cãci, dupã cum þi-am scris deja, în
nimic din ceea ce exista pânã a te fãuri pe tine,
femeie-poveste, pentru bãrbat nu s-a gãsit un
ajutor potrivit. Dupã cum sfârºitul încununeazã
întreaga operã literarã, aºa ai încununat tu opera
divinã, dându-i un farmec aparte, farmec pe care
doar primãvara îl are asupra naturii atunci când,
sub adierea ei, totul înfloreºte!

Acesta îþi este scopul, scumpã femeie! Sub
adierea iubirii tale, transformatã adeseori în jertfã
deplinã, totul în jurul tãu înfloreºte! Deseori, te
simþi precum Ana lui Manole, ziditã, puþin câte
puþin, în zidurile propriei vieþi. Crezi cã acesta îþi
este destinul ºi te gândeºti, poate, la faptul cã eºti
urmaºa Evei, cea prin care s-a dat curs ispitei,
intrând pãcatul în lume, ºi priveºti povara ce-þi
gârboveºte sufletul ca fiind consecinþa alegerii
fãcute de prima femeie. Dar, Eu nu te pedepsesc,
lãsându-te pradã deznãdejdii, ci te iubesc, ºi ca
dovadã a dragostei Mele, cum printr-o femeie a
intrat pãcatul în lume, am rânduit ca, tot printr-
o femeie, prin Fecioara Maria, sã vinã ºi Mântuirea,
Fiul meu preaiubit, Iisus Hristos. Tu nu eºti doar
o Eva, ci eºti ºi o Maria. Tu nu eºti cheia
pãcatului, ci puntea spre dragostea deplinã. Cãci
Eu am spus, prin Sfântul Apostol Pavel, cã femeia
„se va mântui prin naºtere de fii, dacã va stãrui,
cu înþelepciune, în credinþã, în iubire ºi în sfinþenie”
(1 Timotei 2:15).

Tu eºti fãuritã din rugãciune nesfârºitã ºi
lacrimi, din pocãinþã ºi dragoste curatã. Te rog,
nu îþi uita menirea ºi nu te lãsa doborâtã de

nimic! Îndrãzneºte sã foloseºti toate armele Duhului
Sfânt cu care Te-am înzestrat ºi, astfel, îndrãzneºte
sã faci din dureri ºi poveri, scarã spre Cer!

Sã nu uiþi nicio clipã cã, prin tine, scumpã
femeie, am rânduit viaþã. Pântecul tãu este
„cuptorul” în care se coace rodul iubirii Mele ºi
iubirii voastre, tu, femeie, fiind, astfel, clipã ºi
veºnicie! Ce eºti tu în lume nu poate fi nimeni
altcineva, pentru cã doar tu poþi materializa sãmânþa
iubirii într-o fãpturã asemãnãtoare îngerilor! Doar
tu eºti glas neîncetat al rugãciunilor, doar tu arzi
în focul credinþei pe altarul dragostei; doar tu eºti
mireasma tãmâii din cãdelniþa sufletului unui bãrbat.
Tu, cu prezenþa ta, cu credinþã, candoare ºi dragoste,
poþi sfinþi tot ce atingi! Deci, nu uita cã tu,
femeie, eºti de preþ în Biserica Mea, eºti mironosiþa
purtãtoare a veºtii bune a Învierii! Pentru aceasta
te-ai nãscut tu pe Pãmânt, sã fii înviere bãrbatului
ºi întregii lumi, mijlocitoare cãtre Mine ºi lianã
spre veºnicie!

De-þi vei pãstra curãþia ºi credinþa ºi de-þi vei
împlini menirea, nu va trebui sã te temi cã nu
îndeplineºti standardele frumuseþii impuse de
societatea în care trãieºti, pentru cã tu vei ºti,
atunci, cã eºti creaþia Mea, plãsmuitã dupã chipul
ºi asemãnarea Mea, deci cum sã fii altfel decât
frumoasã? Vei ºti cã firele albe îþi sunt ghiocei ce
înfloresc în dragostea pe care ai dãruit-o tuturor
necondiþionat. Vei ºti cã ridurile îþi sunt vãile prin
care ºi-au purtat susurul milioane de lacrimi izvorâte
din dragoste, dãruire ºi rugãciune. Vei ºti cã formele
modificate ale trupului tãu de sarcinile purtate în
pântec sunt dovada minunatã cã eºti viaþã ºi cã ai
dat viaþã unor posibili ucenici ai Mei în lume. Fii
mândrã de aspectul tãu, cãci tu, femeie, eºti atât
de frumoasã! Nu cãuta sã îþi modifici trãsãturile ºi
nu te compara cu alte femei, întrucât nici florile
nu sunt toate la fel, ci fiecare are culoarea, aspectul
ºi mireasma ei, astfel încât fiecare îºi are propriul
sens! Sã îþi faci „podoabã din sfialã ºi din cuminþenie,
nu din pãr împletit ºi din aur, sau din mãrgãritare,
sau din veºminte de mult preþ. Ci, din fapte bune,
precum se cuvine unor femei temãtoare de
Dumnezeu” (1 Timotei 2:9-10). Doar aºa vei fi cu
adevãrat frumoasã!

Scumpa mea fiicã, sper cã ai înþeles cã tu
eºti pentru Mine ca diamantul pentru bijutier, ca
lutul pentru olar, ca primãvara pentru naturã. Te
rog sã rãmâi întru Mine, pentru ca Eu, Creatorul
ºi Tatãl tãu, sã îþi pot da, prin Sfântul Meu Duh,
seva de care tu ai nevoie sã înfloreºti pe Pãmânt,
lumina de care tu ai nevoie pentru a dãinui în
veºnicie ºi binecuvântarea de care ai nevoie spre
a fi tu însãþi o binecuvântare!

La mulþi ani, minunata mea creaþie!

Cu dragoste ºi dor, al Tãu Creator,
         Dumnezeu

(material premiat cu locul III la Concursul de
creaþii literare dedicat Zilei de 8 martie,  secþiunea
adulþi, în cadrul proiectului transfrontalier – „Femeia,
eterna poveste”, martie 2021)
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Starea fiinþei

Cãrarea timpului s-aºterne în cursul ei spre infinit
ªi nici un capãt nu aratã de unde vine sau se duce,
Dar, mersul lui ne toarce  fiinþa, aºa, mãrunt ºi liniºtit
Cã nu simþim îmbãtrânirea, stigmatul ei dat ca o cruce.

Aceastã nevãzutã tainã, o ducem noi pe drumul vieþii;
Ne însoþeºte numai timpul ce îºi urmeazã a lui cãrare
Nestingherit, adunã  firul, acolo-n poala bãtrâneþii
Când peste tot atârnã umbra, acoperitã de uitare.

Îmbãtrânirea ºi cu timpul, ei, nevãzuþii soli ai vremii,
Îºi lasã-n trup fireasca urmã  cu trecerea prin astã lume
ªi ca o curgere domoalã, din primãvarã-n toiul iernii,
Schimbã-n adânc ºi chipul nostru în care îºi aºeazã urme.

Dar împletit cu trupul nostru, stã sufletul cel veºnic viu.
E starea fiinþei cea pe care, El, Creatorul, ne-a fost dat
ªi, existând în astã lume, sunt mãrginit ºi am sã fiu,
Îngemãnare trup ºi suflet, aºa cum El ne-a fost creat.

Începem dimineaþa vieþii ca rãsãrit senin de soare
Iar timpul îºi urmeazã calea mereu, tãcut ºi liniºtit,
Dar intuim cã seara vieþii se apropie ºi o-ntrebare
C-un clar rãspuns ne aminteºte cã-ngemãnarea ia sfârºit.

Rãmâne singurã nãdejdea ce în conºtiinþã ni s-a dat
Cã sufletul, suflarea vie pe care ne-a fost datã, Domnul
N-o duce-n moarte, ci o trece la El, Stãpân Adevãrat
ªi doar credinþa ºi iubirea salveazã-n veºnicie omul!

   Patria ce El visa a fi
       - memento Mihai Eminescu -

Trecut-au ani, câmpia e pustie
Arar o mai alinã pas uman
Mai toþi din sat sunt duºi în pribegie
Nici ciocârlii nu mai adastã-n lan

ªi dac-un suflet întâlneºti, arare
Pe uliþã-n vreun sat dezmoºtenit
E vreo bãtrânã gârbovitã care
Se-ntoarce-acasã de la spovedit.

Flãcãi ºi fete, de mai sunt pe-acasã
Nu se mai duc la baluri ºi la hore
I-a troienit maneaua viforoasã
Cum ceasurile bat strãine ore.

Nici de întors n-au mai rãmas temeiuri
La starea consacratã de milenii
Poveºti, tradiþii, snoave, obiceiuri
S-au dus cu vântul. Azi trãim vedenii!

Au emigrat cumva parcã ºi gnomii
ªi vulturii pleºuvi de pe-nnãlþimi
Dormim adânc în Duminica Tomii
Când cu Iisus ar fi sã ne-ntâlnim…

Trecut-au ani – ºi, dac-ar fi sã-nvie
Eminul nostru drag, s-ar rãsuci
În trist mormânt – aceastã Românie
Nu-i Patria ce El visa a fi!

Marian Ilie - Bucureºti

ANOTIMP CU ÎNGERI

timpul se deapãnã
prin cântecul greierilor
ca o ninsoare
rodind a primãvarã
paºii Tãi
Doamne
sunt cãrarea sufletelor
de miazãzi
pe care strãmoºii
îºi gãsesc
oaza de liniºte
în tãcerea cea de searã
a îngerilor

Victor Constantin Mãruþoiu

Îngerul îndurãrii

Am fost atins de-un înger cu aripi de luminã
Când înfloreau prin lanuri în vremile tãcerii
Maci roºii ca de sânge, iviþi din neagra tinã
Sã dea belºug de floare în zilele durerii.

ªi ce-a voit sã spunã, îmi mai aduc aminte;
Simþeam o despãrþire de vremuri trecãtoare:
„Iubirea lumii, veºnic e-nchisã-n reci morminte
Dar cea adevãratã, deschide macii-n floare”.

O mare sângerândã sunt macii, preafrumoºii,
Îngerul de luminã privea cu multã milã
Podoaba de petale cu forme mari ºi roºii
ªi a vãzut în treacãt, privirea mea, umilã.

Dar a plecat agale, pornind spre largul zãrii;
Iertare ºi nãdejde, simþea întreaga fire
Era cuprins de milã îngerul îndurãrii
ªi-mbrãþiºa pãmântul cu lacrimi de iubire.

Poeme de ION  GRECU
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Rãmas bun, Irina! Rãmas bun,
Doamnã Lucaci!

Din pãcate, s-a stins ºi Irina...
Doamna Irina Lucaci, soþia maestrului

Constantin Lucaci, s-a stins duminicã 28 martie
2021 în apartamentul lor din Bucureºti. Irina ar fi
împlinit în 10 aprilie 96 de ani.

Irina Lucaci, nãscutã Tomescu, s-a nãscut în
Focºani la 10 aprilie 1925. Tatãl absolvise dreptul,
dar lucra ca militar artilerist, iar mama era casnicã.

În toamna anului 1952 Irina l-a cunoscut pe
proaspãtul absolvent de artã Constantin Lucaci,
iar dupã numai ºase luni s-au cãsãtorit. „Când
l-am cunoscut pe Gin m-a luat de mânã ºi nu mi-a
mai dat drumul. De mânã m-a þinut toatã viaþa”
mãrturisea într-un interviu realizat în anul 2020,
la momentul în care doamna Irina Lucaci a donat
Primãriei Sectorului 1 de pe bilevardul Banu Manta
din Bucureºti cinci lucrãri de sculpturã realizate
de maestrul Constantin Lucaci (1923 – 2014),
lucrãri care au reprezentat România la bienala de
la Veneþia în anul 1976. Sculpturile sunt un dar
pentru Bucureºti din partea Irinei Lucaci completând
astfel seria de lucrãri pe harta bucureºteanã în
care sunt incluse sculpturile din curtea TVR ºi
sculpturile donate Teatrului Naþional. Maestrul
Constantin Lucaci este celebru în special pentru
fântânile sale cinetice, dar ºi pentru sculpturi
monumentale în piatrã ºi oþel inoxidabil. Soþia lui,
Irina, rãmâne în memoria celor care au cunoscut-o
ca Doamna din umbra maestrului, sprijinul ºi
puterea artistului, dar ºi pentru generozitatea cu
care a înnobilat Bucureºtiul cu lucrãri valoroase
realizate de sculptorul luminii.

Irina Lucaci a fost înmormântatã alãturi de
soþul sãu, maestrul Constantin Lucaci, în cimitirul
Strãuleºti 2 din Bucureºti, fiind condusã pe ultimul
drum pãmântean de o mânã de apropiaþi, într-o
ceremonie decentã.

Dumnezeu sã-i odihneascã pe minunaþii noºtri
Irina ºi Constantin Lucaci!

Gabriela ªerban ºi echipa „Bocºa culturalã”

Irina ºi Constantin Lucaci în Muzeul Lucaci de la
Bocºa, 8-9 iunie 2013

    FESTIVAL de FILM la BOCªA!
    În perioada 9 – 15 august 2021 la Bocºa se va desfãºura
prima ediþie a Festivalului de Film „Banatul Montan Film
Festival”!
    În fiecare searã începând cu ora 21.00, în Parcul
Pescãruº din Bocºa Românã   vor fi proiectate filme
româneºti prezentate de cineaºti bocºeni ºi cãrãºeni.
    Pe toatã perioada evenimentului va fi prezent la Bocºa
iniþiatorul festivalului, regizorul Ioan Cãrmãzan, iar în data
de 15 august 2021 finalul Festivalului va fi marcat pe Insula
„Paradis” de la Bringl, Bocºa Montanã, punct de  agrement
revigorat, alãturi de îndrãgita Alee cu Tei din aceeaºi zonã,
de prof. Ion Petriºor ºi primarul ales, Mirel Patriciu Pascu.
    Organizatorii evenimentului sunt Primãria ºi Consiliul
Local Bocºa (primar Mirel Patriciu Pascu ºi viceprimar Sorin
Perian), UARF Bucureºti (preºedinte Ioan Cãrmãzan),
Biblioteca Orãºeneascã „Tata Oancea” Bocºa (manag.
Gabriela ªerban), Casa Orãºeneascã de Culturã Bocºa
(dir. Ioan Liuþ) ºi Casa de Culturã „George Suru”
Caransebeº (manager Ioan Cojocaru, directorul
festivalului).
    Vã aºteptãm la Festival! Vã aºteptãm pe insula „Paradis”!Constantin Lucaci ºi cãrþile Bocºei
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Nicolae Danciu
Petniceanu  – un far al

culturii bãnãþene
Unii oameni trec prin viaþã ca niºte umbre,

fãrã sã lase nimic în urma lor, alþii, prin spiritul
ºi faptele lor, zidesc cetãþi de luminã, omenie ºi
generozitate ºi îi influenþeazã profund pe cei din
jur.

Un astfel de OM a fost scriitorul NICOLAE
DANCIU PETNICEANU (11.04.1936-08.09.2020),
tatãl biologic a doi bãieþi, dar pãrinte literar a zeci
de poeþi ºi scriitori pe care i-a ajutat sã debuteze,
le-a oferit cu generozitate paginile revistelor domniei
sale pentru a-ºi publica scrierile, i-a promovat ºi
i-a încurajat. A organizat mai multe concursuri
literare, a mers prin ºcoli ºi licee ºi a vorbit
tinerilor despre valorile Banatului ºi culturii române.

A iubit spaþiul bãnãþean, cu precãdere cel
montan, ca nimeni altul. Aici s-a nãscut ºi a
copilãrit, a promovat valorile acestuia, a împânzit
oraºele ºi satele bãnãþene cu plãci comemorative,
busturi ale unor oameni de seamã ai locului, a
organizat manifestãri culturale, toate menite sã
pãstreze sau sã readucã în memoria semenilor
actele de culturã, faptele de vitejie sau realizãrile
unor personalitãþi trãitoare prin aceastã parte de
þarã. A fost legat de tradiþiile ºi rânduielile satului,
de care spiritual nu s-a despãrþit niciodatã, a
cãutat sã le pãstreze vii, rememorându-le în multe
dintre cãrþile domniei sale, în care a descris viaþa
din toposul ancestral al satului românesc ºi pe cei
ce au vieþuit în el, adevãrate tipologii umane. A
fãcut totul cu devotament, s-a implicat cu sufletul
deschis ºi cu speranþa cã spaþiul bãnãþean îºi va
menþine identitatea datoritã eforturilor sale de
aducere la luminã a faptelor ºi credinþelor din
trecut ºi de promovare a valorilor ºi tradiþiilor.

L-a venerat pe Mihai Eminescu, a cãutat cu
ardoare prin arhive publice ºi private lucruri inedite
despre viaþa ºi opera acestuia, fãcându-ºi un scop
din a aduce la luminã ºi a promova orice avea
legãturã cu Marele Poet. Prin cercetãrile ºi scrierile
sale, Nicolae Danciu Petniceanu ºi-a câºtigat un
loc de seamã printre adevãraþii eminescologi,
contribuind cu numeroase articole, studii ºi cãrþi
valoroase la creionarea personalitãþi ºi mai buna
înþelegere a operei Poetului Nepereche. Ultimele
sale resurse fizice ºi intelectuale cãrturarul Nicolae
Danciu Petniceanu le-a pus în slujba veneratului
poet. Deºi chinuit de boalã, a þinut sã dedice un
ultim volum Luceafãrului poeziei româneºti, la

împlinirea a
170 de ani de
la naºterea
a c e s t u i a ,
cartea Naºul
l u i
Em in es cu ,
apãrutã în
l u n a
ianuarie la
E d i t u r a
Legart din
Timiºoara.

A ajutat oameni obidiþi, ºi-a strigat fãrã
teamã dragostea de neam, de þarã ºi de Eminescu,
a scris enorm, a publicat, a organizat manifestãri
culturale, a crezut în oameni ºi a luptat pentru
mulþi, a fost dezamãgit ºi renegat de unii dintre
cei pe care i-a ajutat, moral sau material, ºi-a
amintit întotdeauna de cei care i-au fãcut bine ºi
i-a uitat pe cei care i-au fãcut rãu. A ºtiut sã
trãiascã, ºi n-a trecut o zi, în ultimii 30 de ani,
fãrã sã scrie. Un cuvânt viu, pulsând de viaþã,
izvorât din trãiri autentice, din observaþii atente
ºi cugetãri profunde. Un cuvânt ºlefuit, al unui
orfevrier al scrisului, cu un simþ înnãscut pentru
frumos, simplu, natural. Versatil, a abordat mai
multe genuri literare. A scris incisiv despre trãdãtorii
de neam, ºi-a folosit umorul spontan în polemici
ºi a argumentat idei valoroase în paginile revistelor,
a creat personaje memorabile ºi imagini vii în
nuvele ºi romane. Dar, mai presus de toate, a fost
un povestitor de talia lui Ion Creangã. A redat în
cuvinte meºteºugite lumea copilãriei, pagini întregi
în care satul bãnãþean interbelic ºi postbelic este
zugrãvit în culori vii, în miºcare, cu oameni
autentici, „din carne ºi sânge” care, cu aceeaºi
pasiune, îºi rup încãlþãrile jucând hora sau ardeleana
în faþa bisericii, iubesc, urãsc, îºi apãrã peticul de
pãmânt sau dreptatea. A creat texte fluide, curate,
în care primeazã verbul, aerate, cu suficient spaþiu
pe care cititorul sã-l umple cu propria imaginaþie
ºi viziune asupra subiectului. Fragmente din
nuvelele ºi romanele sale ar trebui studiate de
tinerii aspiranþi la statutul de scriitor, ca modele
ale unui mod clar ºi concis de a concepe dialoguri,
ca exemple de personaje bine definite, identificabile,
ca stil ºi manierã de a descrie locuri ºi fapte.
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Licenþiat în filologie, student al unor
profesori de renume, cu o vastã culturã
literarã, trãind în diferite medii ºi având
contact cu oameni din toate categoriile
sociale, Nicolae Danciu Petniceanu ºi-a
pãstrat în fibra intimã a fiinþei sale natura
de om simplu, care lãcrimeazã la auzul
unei doine ºi se înduioºeazã la vederea
suferinþei altuia, omeneºte pe oricine îi
trece pragul casei ºi sare în ajutor
semenilor, care se fereºte instinctiv de
tot ce este strident ºi artificial ºi se
depãrteazã de hulitorii de neam ºi þarã.

A ars ca o lumânare, plin de pasiune
ºi credinþã. A traversat Europa ºi Asia în
cãutarea rudelor din partea bunicului
patern, fost prizonier de rãzboi, care a
petrecut mai bine de douãzeci de ani în
Siberia. Ampla cãlãtorie a imortalizat-o,
cu acelaºi talent de povestitor ºi observator
atent al oamenilor ºi locurilor de care a
dat dovadã în toate nuvelele ºi romanele
sale, în Peregrin prin Siberia, iar figura
bunicului a evocat-o în romanul Bigamul.
ªi-a apãrat cu îndârjire crezul, n-a
precupeþit niciun efort când a simþit cã
trebuie sã susþinã cauze ºi oameni sau sã
militeze pentru ca Banatul sã-ºi ocupe
locul cuvenit în constelaþia culturii
româneºti. Blajin din fire, a ridicat glasul
ca sã-ºi afirme ideile ºi nu a plecat capul
în faþa hulitorilor de neam.

A scris patruzeci de cãrþi, mii de
articole, studii, recenzii, totul fiind urmarea
unor documentãri ample, a orelor de
cugetare ºi muncã. Nu a trecut o zi,
chiar ºi când boala i-a chinuit cu îndârjire
trupul, sã nu citeascã ºi sã scrie, având
profunda convingere cã are menirea de
a-ºi lumina semenii ºi a nu lãsa unele
fapte ºi idei sã treacã în negura uitãrii.
Dumnezeu l-a înzestrat cu mult har, pe
care nu l-a risipit nicio clipã, ºi, generos
cum îl ºtim, s-a strãduit sã fie un far
care lumineazã sufletul ºi mintea celor
din jur.

Spirit viu, cãrturar distins, sârguitor
ziarist ºi scriitor prolific, dinamic om al
cetãþii, Nicolae Danciu Petniceanu ºi-a
asigurat un loc de cinste în galeria
personalitãþilor culturii ºi spiritualitãþii
româneºti. Colþul acesta de þarã a rãmas
mai sãrac, prin plecarea domniei sale la
Ceruri, sã-l întâlneascã pe Eminescu.

CAMELIA TAMAª

Ne-a pãrãsit
Emanuel Dãnilã!

În data de 27
aprilie 2021, la Cimitirul
Catol i c d in Bocºa
Montanã a fost în-
mormântat primarul
ales al oraºului Bocºa,
ec. Emanuel Dãnilã
(Manu).

Cei care l -au
cunoscut pe Manu ºtiu
cã era un om cu bune ºi cu rele, ca noi toþi, doar cã
Manu avea câteva calitãþi deosebit de rare pentru
aceste vremuri: era harnic, era corect ºi era un om
drept! Era un OM bun ºi curajos!

Emanuel Dãnilã s-a nãscut în 18 martie 1964 la
Bocºa. A absolvit ªcoala Profesionalã cu profil mecanic
conducãtor auto din Caransebeº, apoi a urmat cursurile
Liceului „Tata Oancea” la seral, iar în anul 2006 ºi-a
finalizat studiile la Facultatea de ªtiinþe Economice la
Universitatea „Eftimie Murgu” Reºiþa.

În anul 1991, la 26 de ani, se gãsea între primii
antreprenori ai Bocºei conducând Societatea Auto Trans
Man, societatea bine gospodãritã ºi de succes.

A candidat pentru fotoliul de primar în 27
septembrie 2020 sub deviza „Bocºa poate renaºte! Cu
disciplinã, muncã, responsabilitate ºi respect reciproc!”
din partea Partidului Naþional Liberal ºi a câºtigat.

Din pãcate, în luna martie 2021 din motive de
sãnãtate ºi-a dat demisia din funcþia de primar, iar în
23 aprilie 2021 s-a sinucis prin împuºcare în Pensiunea
sa „Nufãrul” din Bocºa Montanã.

În data de 27 aprilie 2021 a fost condus pe
ultimul drum de o mare de oameni. Dumnezeu sã-l
ierte!

https://www.hotnews.ro/stiri-esential-24756189-
fostul-primar-orasului-bocsa-gasit-impuscat-cap-catre-
sotia.htm

https://expressdebanat.ro/emanuel-danila-isi-
motiveaza-oficial-demisia-din-functia-de-primar-aceste-
probleme-imi-faceau-imposibila-desfasurarea-activitatii/

https://expressdebanat.ro/news-alert-fostul-primar-
al-bocsei-si-a-pus-capat-zilelor/

https://www.infocs.ro/fostul-primar-din-bocsa-
emanuel-danila-a-murit-la-doar-56-de-ani-video/

https://www.libertatea.ro/stiri/emanuel-danila-si-a-
pus-capat-zilelor-fostul-primar-din-bocsa-suferea-de-o-
depresie-post-covid-19-3516729

https://dc360.ro/emanuel-danila-fostul-primar-din-
bocsa-caras-severin-a-fost-gasit-mort-la-doar-o-luna-dupa-
ce-a-demisionat-din-functie-primarul-s-ar-fi-sinucis-cu-
arma-de-vanatoare/
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MIRCEA RUSNAC

În Banat au fost aduºi ºi
coloniºti irlandezi

Dupã 1718, Banatul, asemãnat probabil de
autoritãþile imperiale austriece cu un contemporan
Turn Babel, a fost colonizat intens cu oameni care
proveneau din toate colþurile Europei. În afarã de
etniile principale ale Banatului, care mai existã ºi
astãzi, în regiune au fost aduºi, pe parcursul
secolului al XVIII-lea, ºi oameni de alte etnii,
despre care acum nu mai ºtim aproape nimic,
deoarece în timp ei au dispãrut, fie datoritã asimilãrii
de cãtre cei din localitãþile învecinate, fie nefãcând
faþã diferenþierii climatice dintre Banat ºi zonele
lor de baºtinã. Astfel, pentru o perioadã în Banat
au existat ºi coloniºti italieni (la Carani – Mercydorf),
francezi (la Tomnatic – Triebswetter), polonezi (la
Ostojiæevo – Sânmiclãuºu de Tisa), loreni (la
Seultour ºi Charleville, acum reunite în localitatea
Banatsko Veliko Selo) ºi chiar spanioli (la
Becicherecu Mare, pe atunci denumit Barcelona
Nouã). 

Iatã însã cã, datoritã colaboratorului blogului
nostru Valerius Hora, aflãm cã în regiune, mai
exact la Caransebeº, au existat în aceeaºi perioadã
ºi coloniºti irlandezi! Amãnuntele acestui aspect
inedit pot fi gãsite în articolul de mai jos.

 
Johann O’Brien, bãnãþeanul irlandez. Povestea

caransebeºeanului care are statuie la Viena, de
Valerius Hora

Printre personalitãþile ale cãror nume se
leagã de cel al Caransebeºului îl regãsim arareori
pe eroul acestui articol – o regretabilã omisiune,
având în vedere cã povestea vieþii caransebeºeanului
Johann von O’Brien este una pe cât de interesantã,
pe atât de spectaculoasã. O readucem în actualitate
cu convingerea cã orice restituire istoricã, fie ºi
una realizatã printr-un demers neprofesionist, adaugã
încã o tuºã importantã pe vastul tablou al istoriei
bãnãþene. 

Johann Freiherr von O’Brien, Graf auf
Thomond – acesta este numele complet sub care
eroul nostru apare în lista cadeþilor absolvenþi ai
Academiei Militare Tereziene de la Wiener-Neustadt.
Pentru cititorii derutaþi de lungimea acestui nume,
sã precizãm cã titlul de „Freiherr” a fost un mic
rang nobiliar uzual în Sfântul Imperiu Roman de
Naþiune Germanã, unde era considerat un echivalent
parþial al titlului de baron. În ceea ce priveºte
titlul de Graf auf Thomond (Conte de Thomond),
acesta sugereazã faptul cã Johann von O’Brien era

un descendent îndepãrtat al vechii familii nobiliare
ce domnea odinioarã în micul regat medieval
irlandez Thomond. Cum a ajuns el în Banat, e o
întrebare la care vom încerca sã rãspundem ceva
mai târziu.

Din primul volum al monografiei dedicate
de maiorul Johann Svoboda Academiei Militare
Tereziene aflãm cã Johann von O’Brien, fiul unui
cãpitan, s-a nãscut la Caransebeº în data de 25
ianuarie 1776 (dupã alte surse, 1775). El a fost
primit în Academie la 10 martie 1790, la vârsta de
14 ani, ºi a fost încadrat în armata austriacã la 3
octombrie 1794, ca stegar al Regimentului de
Infanterie nr. 33. A fost înaintat la rangul de
locotenent în 1796, locotenent-major în 1799 ºi
cãpitan al Statului Major la 8 martie 1800. În
1805 îl regãsim în cadrul Regimentului de Infanterie
39 al generalului Petru Duka, iar în acelaºi an e
transferat din nou la Statul Major, unde primeºte
gradul de maior la 1 noiembrie. În luna iunie a
anului 1808 intrã în rândurile Regimentului de
Infanterie nr. 49.

Johann von O’Brien a participat la o serie
de campanii militare în perioada Rãzboaielor
Napoleoniene (1799-1815), remarcându-se în câteva
rânduri prin curaj ºi hotãrâre pe câmpul de luptã.
Un prim act de bravurã consemnat în documentele
vremii a fost acela de la 21 aprilie 1809, când
Johann von O’Brien, aflat la comanda primului
batalion al Regimentului de Infanterie 49, a asigurat
ariergarda flancului stâng în timpul unei retrageri
în apropierea oraºului Landshut, reuºind sã întârzie
avansul trupelor inamice pânã când armamentul
ºi proviziile au fost puse în siguranþã. La Edelsberg,
în data de 3 mai, O’Brien a dejucat printr-un atac
la baionetã o acþiune care urmãrea sã izoleze
trupele sale de restul regimentului.

Cea mai cunoscutã acþiune militarã comandatã
de O’Brien a avut loc însã la 13 mai 1809: atunci,
maiorul nãscut la Caransebeº a izbutit sã încurce
socotelile trupelor franceze care intenþionau sã
traverseze Dunãrea la Jedleseer Au, foarte aproape
de Viena. Rezistenþa dârzã ºi contraofensiva
oamenilor lui O’Brien au permis arhiducelui Carol
al Austriei sã ajungã în timp util la locul atacului.
Graþie acestei rezistenþe, armata francezã a fost
nevoitã sã înfrunte ulterior o forþã austriacã mult
mai bine organizatã, iar urmãtoarea confruntare,
celebra bãtãlie de la Aspern, a consemnat un
important succes al arhiducelui Carol. Potrivit
informaþiilor furnizate în cartea sa de maiorul
Johann Svoboda, acþiunea militarã condusã de
O’Brien la Jedlesee – pe tot parcursul zilei de 13
mai ºi în noaptea urmãtoare – s-a soldat cu 530
de victime în rândul francezilor, austriecii izbutind
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sã ia ºi 385 de prizonieri: un ºef de batalion, 14
ofiþeri ºi 370 de soldaþi. În urma acestei fapte de
arme, arhiducele Carol l-a înaintat pe Johann von
O’Brien la rangul de locotenent-colonel. De
asemenea, acest act de vitejie i-a adus în 1810
crucea de Cavaler al Ordinului Militar Maria Terezia.

La 6 iulie 1809, O’Brien a fost rãnit grav în
cursul bãtãliei de la Wagram. Dupã mai multe
luni de convalescenþã la Viena, s-a întors pe
câmpul de luptã cu rangul de colonel, fiindu-i
încredinþatã comanda unui regiment. A fost rãnit
a doua oarã la 18 octombrie 1813, în bãtãlia de la
Leipzig, ºi s-a mai fãcut remarcat o datã în timpul
bãtãliei de pe râul Mincio (8 februarie 1814). Anul
1815 îl gãseºte tot pe câmpul de luptã, la comanda
unei brigãzi a corpului de armatã condus de
generalul Bubna. În luna noiembrie a anului 1820
a fost avansat la rangul de general-maior, iar în
mai 1826 a pãrãsit serviciul militar. A murit patru
ani mai târziu, pe 27 februarie 1830, la Pesta.

Un amãnunt demn de remarcat este faptul
cã la Viena existã ºi un monument închinat lui
Johann von O’Brien. Acesta a fost ridicat chiar la
Jedlesee (acum parte a Vienei), în 1909, la exact
un secol de la temerara acþiune militarã condusã
de maiorul O’Brien. Monumentul este un obelisc
înalt de 5 metri, amplasat pe un soclu cu trei
trepte. În vârful obeliscului se gãseºte un vultur
de bronz cu aripile desfãcute, care þine în gheare
simbolicul glob imperial. Chipul celui comemorat
se gãseºte pe latura frontalã a obeliscului; este
vorba despre un portret în relief, realizat din
bronz. Din 1913 existã la Viena ºi o stradã care îi
poartã numele: O’Brien Gasse.

Cum au ajuns însã membrii clanului O’Brien
din îndepãrtata Irlandã pânã în Banat? Ei bine,
povestea lor e povestea romanticã a unei armate
fãrã patrie, rãmase în istorie sub un nume
neobiºnuit: The Wild Geese – Gâºtele Sãlbatice.
În rãzboiul pentru tronul Angliei, revendicat la
sfârºitul secolului al XVII-lea de protestantul William

de Orania ºi de catolicul Iacob al II-lea, catolicii
irlandezi l-au susþinut, evident, pe Iacob. Din
pãcate pentru ei, deznodãmântul acestei lupte pentru
putere nu i-a avantajat: William a triumfat la
1690, în celebra bãtãlie de pe râul Boyne, iar
catolicii învinºi au ales calea exilului. Asemuiþi cu
pãsãrile cãlãtoare, dragonii irlandezi pãrãseau insula
pe ascuns, în calele fregatelor francezilor, care
declarau în documente chiar aºa: cã transportã
„pãsãri” cãtre continent. De aici li s-a tras porecla,
transformatã ulterior în renume, pentru cã „pãsãrile”
au devenit cei mai cãutaþi mercenari ai Europei.
Se spune cã Gâºtele Sãlbatice erau rãzboinici
viteji care nu se temeau de moarte, motiv pentru
care erau primiþi cu braþele deschise în armatele
marilor puteri. În secolul al XVIII-lea, multe Gâºte
Sãlbatice au luptat sub steagul Imperiului Austriac.
Cãpitanul O’Brien, tatãl eroului nostru, a fost
probabil unul dintre aceºti mercenari, despre care
împãratul Franz Stephan spunea: „Cu cât avem
mai mulþi irlandezi în serviciul armatei austriece,
cu atât mai bine! Aºa, trupele noastre vor fi
mereu disciplinate; un irlandez laº e o raritate, ºi
chiar dacã irlandezului nu-i place un lucru, îl face
totuºi din dorinþa de a dobândi gloria militarã.”
Abia dupã 1800, atitudinea Angliei faþã de populaþia
catolicã a Irlandei a devenit ceva mai îngãduitoare,
ceea ce a condus la o reducere a emigraþiei
soldaþilor irlandezi. Practic, Rãzboaiele Coaliþiei
au reprezentat ultimul moment de vârf al Gâºtelor
Sãlbatice în cadrul armatei austriece.

Este Johann von O’Brien un reprezentant al
Banatului? Conteazã mai mult originea sau locul
naºterii? Dincolo de aceste întrebãri, la care
rãspunsurile vor fi mereu subiective, sã remarcãm
cu mândrie cã acest spaþiu geografic a fost mereu
un creuzet al etniilor, iar modelul bãnãþean ilustreazã
cât se poate de frumos deviza „unitate în diversitate”
– un motto pe care Banatul l-a promovat cu mult
timp înainte de apariþia Uniunii Europene.

De ziua maestrului D. Jompan, cu PS Lucian,
episcopul Caransebeºului

Fotografie de grup dupã lansarea cãrþii lui Victor
Creangã despre istoria industrialã a Bocºei
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Thanas Medi
sau

Manifestul Pãcii între oameni

Stau aºezate, undeva în colþul mesei de
lucru – îmi aduc aminte de expresia masã de scris
ºi mã întreb ... dacã mai existã aºa ceva sau dacã,
pur ºi simplu, nu cumva a fost înlocuitã cu ceea
ce în prezent numim (masã de) birou ... dacã mai
existã acea masã de scris pe care, pe lângã maºina
de scris ºi doar câteva simple coli de hârtie ce
deveneau manuscrise (acele manuscrise atât de
valoroase astãzi), stãteau construite câteva turnuri
de cãrþi cu care autorul lucra la momentul respectiv
... dacã nu cumva toate acestea au fost înlocuite,
rece, cu un laptop ºi o imprimantã ce dau naºtere
câtorva tipãrituri ce multe din acestea nu vor
dobândi nici o valoare în timp sau poate chiar nici
mãcar nu se vor pãstra – câteva cãrþi din care
unele aºteaptã a fi citite, altele aºteaptã a se scrie
despre ele, iar altele au fost cândva, în trecutul
mai apropiat sau mai îndepãrtat, citite ºi au
rãmas, poate nostalgic, acolo, pe colþul acelei
simple mese pe care se aºeazã litere, cuvinte,
idei, viitoare cãrþi. Trecând repede în revistã autorii
ce se zãresc în grãmãjoara de cãrþi, fãrã o ordine
prestabilitã cu excepþia ... de la final, se pot
oberva: Geo Galetaru, Lucian Blaga, Ion Vinea,
Marcu Mihail Deleanu, Liana Sabãu, Gheorghe
Zincescu, Peter Sloterdijk, Heinrich Heine, Virgiliu,
Adrian Berinde, Monica Pillat, Ioana Nicolaie,
Mircea Cãrtãrescu, Iacopone da Todi, Eric-Emmanuel
Schmitt, Marta Petreu, Ioana Pârvulescu, Gabriel
Liiceanu, Ion Stratan, Radu Stanca, Robert ªerban,
Costel Simedrea, Paul Celan, Alexandru Muºina,
Nicolae Sârbu ºi ... Thanas Medi.

Thanas Medi, nãscut în Albania ºi trãitor în
Atena bunicilor, deºi este vorba despre „poporul
sãu”, reuºeºte performanþa unui roman (Ultimul
cuvânt al lui Socrat Buba - Editura Eikon, Bucureºti,
2020, traducere ºi note de Oana Glasu) echilibrat,
lipsit de orice fel de excese ori subiectivitate,
deloc labirintic ºi care nu lasã ca tãcerea sã
devinã un acoperãmânt al acestui popor cãruia îi
aparþine atât cu inima cât ºi cu gândul ºi pe care
îl trãieºte – iatã! – pânã ºi prin scris.

Autorul propune o carte care la prima vedere
pare simplã: un roman cu un fir al acþiunii ºi
deznodãmânt clasice, bunãoarã povestea de iubire
dintre Socrat Buba ºi Caterina. Înaintarea în poveste
ºi elementele întâlnite de-a lungul acesteia dovedesc
însã gradul de complexitate al romanului: în prim-
plan, dupã cum spuneam, se aflã povestea de
iubire – neîmplinirea acesteia – dintre Socrat
Buba ºi Caterina, mireasa „promisã din leagãn”,
lupta cu Destinul ºi superioritatea acestuia în faþa
Omului, situaþii curente (stare ºi poziþie socialã,
victorie ºi înfrângere), în plan secund se aflã
descrierea comunitãþii vlahe, cea în mijlocul cãreia
se petrece acþiunea, plan în care apar evenimente/

etape de viaþã (naºtere, întâlniri, trãiri, moarte),
tradiþii ºi obiceiuri, folclor ºi credinþe (logodirea
din leagãn, ghicitul în cãrþi, citirea norocului în
palmã ori pe spinarea berbecului întoarsã spre
soare, dezlegarea farmecelor, evitarea morþii prin
ritualul schimbãrii numelui numit piele nouã, etc.),
mod de trãire ºi convieþuire, aspecte variate având
în vedere larga rãspândire teritorialã a vlahilor,
iar în plan terþiar sunt evidenþiate acele elemente
de istorie ºi culturã vlahã – ale þinutului balcanic
în general, acel „loc de plîns”, dupã cum, într-o
conferinþã susþinutã la 13 Decembrie 1915 la Ateneul
Român, îl numeºte Nicolae Iorga –, o istorie de
altfel mãcinatã de mutãri geopolitice ce se întind
pânã în zilele noastre. Or, suma acestor paliere
obligã cititorul la o lecturã din perspective diferite,
iar romanul sã fie înþeles drept o carte-manifest,
un manifest de eliminare a barierelor mentalitãþii
în privinþa doctrinelor de orice fel – religioase,
rasiale, etnice, culturale ºi aºa mai departe –, mai
ales cã, aºa cum atenþioneazã ºi Nicolas Trifon
care scoate în evidenþã aceastã caracteristicã a
romanului, „primejdiile care planeazã asupra unei
relaþii atît de problematice ca aceea dintre Socrat
Buba ºi logodnica lui desemnatã din leagãn pot fi
interpretate ca un ecou tragic al istoriei, nu mai
puþin problematicã, a unei societãþi tradiþionale
somatã sã intre în modernitate în condiþii pe care
nu le-a ales cîtuºi de puþin” (1), literatura permiþând
acele jocuri ale mãºtii prin care ceva este înfãþiºat
prin altceva.

În acelaºi timp, cred cã despre Ultimul cuvânt
al lui Socrat Buba se poate spune cã este un
roman al puterii. Anume, puterea lui Socrat Buba
de a trece peste ceea ce în carte este numit drept
„palma Caterinei”, puterea decizionalã a lui Socrat
Buba doveditã prin acel „Foc, ardeþi-i!”, un ordin
concis, clar, hotãrât ºi decisiv ori, un alt exemplu,
cu sens mult mai adânc, tãcerea – bunãoarã,
puterea tãcerii; „... din acel moment, oamenii de
prin pãrþile acelea nu i-au mai auzit glasul.
Deoarece, el n-a mai vorbit nici când focul aprins
cu coceni de porumb a cuprins cãpiþele de fân, nici
când fratele de sânge a aruncat tamburina perforatã
peste porcul care mânca tãrâþe, nici când vrãbiile
ºi-au luat zborul îngrozite de pe coroanele
eucalipþilor, nici când fumul a acoperit acoperiºurile
Goriþei Mari, nici când Iosif ªola i-a pus cãtuºele
ºi nici când l-au ridicat cu duba direcþiei ...” (2) –
ce a durat pânã în clipa execuþiei, pânã „în zilele
acelea, în apusul unei seri de septembrie ºi la un
an dupã ce l-au arestat” (3), când condamnatul „a
ridicat mâinile spre cer ca ºi cum s-ar fi agãþat de
ultimul asfinþit sau de altceva ca sã nu cadã ºi a
strigat cu un glas sfâºietor, numele unei femei,
Caterina ...” (4). Cartea nu descrie, nu oferã
detalii despre ce s-a întâmplat în tot acest timp de
la încãtuºare ºi pânã la execuþie ceea ce oferã
cititorului formidabila oportunitate de a-ºi crea
propriul portret al lui Socrat Buba – nu însã al
acelui Socrat Buba cunoscut de-a lungul cãrþii, ci
al noului Socrat Buba, adicã acel Socrat Buba
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devenit, (auto)descoperit, renãscut dupã decizia de
a-ºi revãrsa întreaga urã, furie, întregul amar
asupra (de ce nu?) lumii, Destinului, a acelui
Destin cu care spuneam mai sus cã omul se aflã,
oarecum, într-o continuã luptã –, un Socrat Buba
care descoperã cã «„Tãcerea este taina lumii
viitoare; cuvântul este organul lumii prezente ...
Prin tãcerea sa necurmatã ºi prin post, omul
observã cã prin aceastã stare ascunsã el este prins
neîncetat în slujirea lui Dumnezeu. Prin aceste
taine, prin aceste virtuþi nevãzute, este slujitã
Fiinþa care conduce Lumea”» (5) ceea ce, la fel,
duce cu gândul – chiar dacã sub o cu totul altã
formã – la un mod al omului de a-ºi exprima
dorinþa dobândirii unei poziþii sociale, a unei forme
de a învinge. Dar, bineînþeles, paleta imaginaþiei
ºi interpretãrii este vastã ceea ce poate face ca
tãcerea lui Socrat Buba ºi apoi strigãtul sãu cel
din urmã sã poatã fi comparate cu puterea popoarelor
balcanice care de-a lungul istoriei ºi-au strigat ºi
arãtat dorinþa de a se apãra chiar ºi prin luptã, de
a-ºi decide singure propria soartã.

Iar acestea sunt doar puþine din aspectele
prin care cartea lui Thanas Medi poate fi
interpretatã ºi chiar reinventatã în imaginarul
fiecãrui cititor în parte, un altul fiind pasajele ce
se înscriu în gama realismului magic care, la fel,
ar putea fi separat analizat din ferite unghiuri
începând cu literatura universalã, trecând prin
filosofie ºi folcloristicã ºi culminând cu religia ºi
istoria ei.

Toate adunate laolaltã dovedesc cã prin aceastã
scriere se reuºeºte o adevãratã frescã a unei
societãþi, de multe ori, neînþelese ºi greºit
interpretatã ori pe nedrept consideratã „altfel”, a
unei societãþi ignorate chiar, dar totodatã bazatã
puternic pe tradiþie ºi identitate proprie construite
încã de la începuturi pe mituri ºi credinþe, pe
dorinþa de continuitate, de gãsire a unei cãi comune
de convieþuire cu celelalte popoare. Nu este o
carte, cred eu, dificilã, dar cu siguranþã este o
carte care te poartã, o carte care te cãlãtoreºte
aºa cum o face, de exemplu, Cartea neliniºtirii a
lui Fernando Pessoa.

Cristian-Paul MOZORU

Note:
1) Trifon, Nicolas - Thanas Medi: „Vlahilor,

ca o ultimã suflare!”; în revista Dilema veche, nr.
864, 29 octombrie - 4 noiembrie 2020, Anul XVII

2) Medi, Thanas - Ultimul cuvânt al lui
Socrat Buba - Editura Eikon, Bucureºti, 2020, p.
327

3) Medi, Thanas - op. cit., p. 333
4) Medi, Thanas - op. cit., p. 333
5) Miquel, P. - «Silence: de l’antiquité au

Moyen Âge», Dictionnaire de spiritualité ascétique et
mystique - Beauchesne, Paris, 1981; cf. Le Breton,
David - Despre tãcere - Editura All Educational,
Bucureºti, 2001, p. 207

Poeme de Carla Cioca

Lacrimi de luminã

Te arestez în mine,
îmi iau adio de la suferinþã,
când simt cum se revarsã
tot sângele din tine
ºi mã cuprinde-n lacrimi de luminã.
(09.05.2003)

Rãscoala

În micul nostru colþ de Rai,
s-au rãsculat îngerii,
umblã haotic
sã caute izvorul nemuririi,
pe care Sfinþii l-au ascuns
dupã o umbrã de iubire. (18.11.2003)

Poezia mea

Târziu,
mi-am amintit
cã poezia e-un strigãt amar
aºternut pe bucãþi de clipe.
În suflet,
se zbate pe aripi de fluturi
apoi, se stinge
ca un nud de flãcãri,
pe tãiºul cuvântului. (23.01.2009)

 Regrete

Te leagã de fiinþa mea
Doar un pumn de monede.
Aº fi vrut sã te am, printre clipele mele.
Doar amintirea mai strigã,
pe glasuri de suflete,
o iubire ne-iubitã. (23.01.2009)

Culoarea timpului

Când am deschis sertarul clipelor,
au rãsãrit aripile cu-amintiri.
Ecoul frunzelor, ce cad târziu,
mi-a cântat despre tinereþe.
ªi-atunci, am început sã numãr timpul,
sã vãd ce culori are.  (05.02.2010)

Dincolo...

Pânã aici am ajuns,
Uneori cred cã e destul.
Sã mai stau?
Sã te mai aºtept?
Plec. N-am mai suportat încã o zi...
Ne-om întâlni DINCOLO?  (8.01.2012)
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De vorbã cu tatãl meu,  IOSIF BOSIOC –
unul dintre cei mai mari fotbaliºti ai

Bocºei!

Iosif Bosioc s-a nãscut la 24 iulie 1948, în Bocºa Montanã,
fiind al doilea copil dintre cei patru  ai familiei. La vârsta de
6 ani a rãmas orfan de tatã, ºi îºi aminteºte ºi în ziua de astãzi
vorbele mamei care le spunea cã dacã prinde vreun obiect
strãin în casã le va tãia mâinile. I-a sfãtuit atât pe el cât ºi pe
ceilalþi fraþi sã respecte oamenii cã vor fi respectaþi. Dupã ce
absolvã ciclul elementar, devine elev la ªcoala Profesionalã,
unde se pregãteºte pentru meseria de turnãtor-formator, absolvind
ulterior ciclul liceal de culturã generalã la secþia seralã. Ca ºi
cei mai mulþi copii din Bocºa, a început fotbalul pe celebrul
teren CROAVE, doar cã la el a durat ceva mai mult pânã pe
la vârsta de 15 ani, când un ochi de expert ºi o invitaþie, cea
a Domnului Kilianovici, a fãcut sã schimbe totul.

„Abia terminasem anul I la ªcoala Profesionalã ºi Sorin
Iovanovici m-a luat de pe Croave ºi m-a dus pe stadion. Acolo
la Izvor parcã vãd scena ºi acum vreo 40 de copii în teren. Eram cum sã spun la exerciþii libere. Mi se
spusese sã facem ce ºtiam. Noi cu execuþiile, moº Kili cu ochii în patru, din câþi eram moºul a oprit 4
copii printre ei ºi eu. Am fost luat la echipa de seniori dupã un campionat ºi un tur, evenimentul s-a
produs la Bozovici. Pe vremea aceea înaintea meciului de seniori aveau loc partida dintre juniori. În
drum spre cabinã, cînd sã intru, nea Tibi Secoºan mi-a zis sã nu fac baie sã merg în cabina seniorilor,
cã urma sã joc la echipa mare. Am fost introdus în echipã datoritã unei întâmplãri. Pe perioada
serviciului militar am jucat la Victoria Caransebeº, unde mi s-a încredinþat banderola de cãpitan de
echipã. De la Caransebeº am revenit acasã ºi am jucat la echipa mea de suflet Minerul. Apoi s-a fãcut
fuziunea celor douã echipe din Bocºa, pentru noua echipã s-a ales denumirea Asociaþia Sportivã Bocºa.
Doi ani în Bocºa au funcþionat A.S. Bocºa în Divizia C, iar Minerul în judeþean. Dupã care A.S. Bocºa
ºi-a reluat numele Metalul, iar Minerul a fost desfiinþatã. Lucruriile la noua echipã au mers de la început
prost, antrenorii erau schimbaþi pe bandã rulantã. În 1988 mi s-a spus sã iau echipa de juniori. E foarte
important ca acolo unde e pus omul sã îºi facã datoria. Cu toate cã îmi plãcea sã lucrez cu copiii, dupã
un meci, dupã întâmplãriile acelei partiede am renunþat la funcþie. Am fost întrebat de multe ori de ce
nu am rãmas sã lucrez în fotbal, le-am spus cã nu eram dorit, cã eram corect, nu agream aranjamentele,
eram totdeauna de partea adevãrului. Cu bune cu rele sã rãmânem doar la atâtea amãnunte despre anii
mei frumoºi la Minerul, la Metalul, la echipele mele de suflet din Bocºa.

E pãcat cã un oraº cu o tradiþie în fotbal nu are teren unde sã joace atât seniorii cât ºi juniorii,
ºi cã copiii oraºului cãrora le place fotbalul susþinuþi de pãrinþi se deplaseazã la Resiþa pentru a practica
sportul rege.

VALENTIN BOSIOC – unul dintre cei mai
urmãriþi sportivi bocºeni de pe facebook

Bosioc George Valentin s-a nãscut în Reºiþa în 13 ianuarie 1983.
A copilãrit în oraºul Bocºa din judeþul Caraº-Severin, unde a absolvit
Liceul Teoretic „Tata Oancea”. Ulterior a absolvit Facultatea de Mecanicã
din cadrul Universitãþii Politehnica Timiºoara.

Deºi este inginer la origini, a cochetat cu sportul încã din copilãrie.
în perioada liceului a fost dorit în lotul de box de cãtre Francisc Vaºtag,
acestuia plãcândui cã Valentin este stângaci, boxerii de mânã stângã fiind
la mare cãutare, datoritã gãrzii inverse. Cu toate acestea, Valentin a
refuzat participarea, dorind sã îºi termine studiile din timpul liceului.
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Dupã 9 ani, Mirel Patriciu Pascu se reîntoarce
în Primãria Oraºului Bocºa ca Primar!

În urma alegerile locale parþiale desfãºurate în oraºul Bocºa
în data de  27 iunie 2021, social-democratul Mirel Patriciu Pascu
a câºtigat funcþia de primar al oraºului pentru urmãtorii 3 ani.

Mirel Pascu a deþinut  funcþiile de viceprimar ºi primar al
oraºului Bocºa  în perioada 2000 – 2012. Iatã, dupã 9 ani, se
reîntoarce cu forþe noi la cârma oraºului!

Mult succes!

A început cu clasicul „tras de fiare”, a
continuat cu judo, box, fotbal, rugby, aikido ºi
altele. Îi place tot ce înseamnã miºcare, este la
curent cu tot ce miºcã în industria wellness din
þarã ºi din afarã. Totul a plecat din pasiune,
ajungând sã transforme un hobby în stil de viaþã
ºi chiar în profesie.

Dupa terminarea facultãþii, a profesat o
scurtã perioadã ca inginer, însã a decis repede cã
munca „de birou” nu este pentru el, aºa cã a
plecat în Marea Britanie, unde dupã ce a avut
diverse joburi, a studiat pentru meseria de Antrenor
Personal.

La scurt timp dupã aceasta, Valentin s-a
întors în þarã, a încercat diverse meserii din
diverse industrii, inclusiv presã ºi PR. Cu toate
acestea, sportul a mers în paralel, pasiunea pentru
fitness l-a fãcut sã ofere ajutor voluntar tuturor
celor interesaþi.

În 2009 s-a mutat în Bucureºti, având la un
moment dat chiar ºi douã joburi, pe lângã acestea,
ocupându-se ºi pro bono de personal training.

La sfârºitul anului 2011 a decis cã este
timpul sã se implice exclusiv pe partea de fitness,
astfel cã în 2012 a facut demersurile necesare
pentru a putea profesa oficial ºi legal în România,
absolvind una din cele mai apreciate ºcoli de
fitness la acel moment. Ulterior a investit în
pregãtirea lui, a participat la diverse convenþii,
seminarii ºi webminarii, obþinând ºi acreditarea
de tehnician nutriþionist, instructor aerobic-fitness
ºi antrenor personal, recunoscute pe plan naþional
ºi internaþional.

Astfel cã a început sã colaboreze cu diverse
centre fitness din Bucureºti, a dezvoltat un program
special ºi revoluþionar de antrenament  (FBI –
FullBodyIgnition) ºi a început sa lucreze cu diverse
persoane publice printre care celebra cântãreaþã
Delia Matache, Ioana Petric (prezentatoare Cronica
Cârcotaºilor) sau Cristina Huidu, soþia lui ªerban
Huidu. 

De atunci a fost implicat în diverse proiecte
offline ºi online, a avut numeroase apariþii în
media ºi presa de specialitate, a câºtigat titlul de
campion la competiþia internaþionalã Musclemania,

care s-a desfãºurat la Paris în 3 octombrie 2015,
în aceeaºi sãptãmânã a participat ºi la Campionatul
Naþional de Culturism ºi Fitness IFBB România,
unde a obþinut titlul de vice-campion la culturism
clasic.

La nivel de amator a participat la diverse
triatloane, semi-maratoane, crossuri ºi maratoane. 

În 2017 a semnat cu una din cele mai bune
agenþii de media din România, Global Influencers.

În 2018 a participat la primul sezon Ninja
Warrior România, unde, deºi a fost accidentat a
reuºit sã ajungã pânã în semifinalã.

În decembrie 2018 a decis sã devinã Master
Trainer în cadrul uneia dintre cele mai prestigioase
ºcoli de formare profesionalã din România, Fitness
Education School.

Tot în anul 2018 a fost desemnat oficial cel
mai urmãrit sportiv român de pe reþeaua de
socializare Facebook, cu peste 3.1 milioane de fani
din întreaga lume.

Deºi este foarte activ în mediul online,
Valentin este apreciat ºi în mediul offline, este
mereu invitat la diverse evenimente ºi televiziuni

În plan personal, deºi îºi iubeºte familia
(mama Maria, tatãl Iosif  – unul din cei mai
apreciaþi foºti mari fotbaliºti ai Bocºei, ºi pe fratele
mai mic Bogdan Ionuþ  – antrenor de handbal ºi
fondator Golden Kids Bocºa, chiar ºi pe cel mare
Iosif Florin), soþia (Ana Cristina) ºi fetiþa de numai
patru ani (Eila Maria), a preferat sã îºi expunã cât
mai limitat viaþa privatã.

Mai multe despre Valentin Bosioc puteþi afla
de pe siteul oficial (ValentinBosioc.com), pagina de
Facebook (facebook.com/bosioc.valentin), Instagram
(ins tagram.com/valent inbosioc ) , Youtube
(youtube.com/valentinbosiocyoutube) sau Twitter
(twitter.com/valentinbosioc), unde oferã inclusiv
servicii de online coaching, sau îl puteþi gãsi în
diverse locaþii din Bucureºti unde îºi oferã serviciile
de antrenor personal ºi nutriþionist, inclusiv
antrenament personal premium la domiciliu.

Bogdan Ionuþ BOSIOC


