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T O A M N A 

Zilele frumoase de var|
au plecat. Toamna a

sosit. Zilele scad mereu,iar
nopÛile cresc ca durat|. Noaptea
cade bruma groas| peste întinsul
câmpurilor. Pe cerul plumburiu
soarele apare tot mai rar.
Frunzele copacilor îng|lbenesc Õi
cad una câte una, pe p|mânt. 

Oamenii merg zilnic la
câmp pentru a-Õi aduna recoltele.
CurÛile caselor se anim| de
gospodari care se ocup| de
treburile gospod|reÕti specifice
toamnei.

Fructele aurii Õi gustoase,
frumos mirositoare ajung în
c|mar|. Stau pe rafturi ca niÕte
globuri aurii aÕteptându-Õi rândul

la compot Õi dulceaÛ|, prunele
aÕteapt| cu ner|bdare cu gândul
la magiun sau Ûuic|, iar strugurii
ajung în butoaie de lemn care
aproape dau pe dinafar| mustul
lor dulce care în curând va deveni
vinul gustos.

Ôi anul acesta pentru
locuitorii comunei Mehadia cu
satele aparÛin|toare a fost un an
darnic, cu roade bogate, atât în
produse pomicole, cât Õi vegetale
Õi agroalimentare.

În aceast| perioad|, am
v|zut zilnic cum locuitorii
comunei noastre, pe lâng|
adunatul recoltelor din câmp, au
transportat acas| frunzele
necesare pentru animale Õi lemne
de foc pentru înc|lzirea
locuinÛelor.

Tot în aceast| perioad| de
toamn|, Biserica Ortodox|
Român| îÕi celebreaz| sfinÛii
impor tan Û i  începând cu
Sf.Paraschiva, Sf.Dimitrie, Sf.

Arhangeli Mihail Õi Gavril, prilej
pentru care, personal, precum Õi
în numele executivului pe care îl
conduc Õi al Consiliului Local
Mehadia, le urez tuturor
s|rb|toriÛilor s| aib| parte de
multe bucurii, împliniri, s|n|tate
Õi tot ceea ce-Õi doresc.

Toamna, anotimp al
melancoliilor, atât pentru om, cât
Õi pentru natur|, reprezint| un
moment de bilanÛ.

Aceasta pare a fi uitat de
cei de la oraÕ, dar obiceiurile de
toamn| sunt pentru cei de la sate
clipe de împlinire, p|strate cu
sfinÛenie Õi în comuna noastr|,
fapt de care sunt mândru pentru
toÛii cons|tenii mei. 
AÕa s| ne ajute Dumnezeu!

                                         
    Primar,

   Iancu Panduru
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Brânduºa JUICÃ:
Sãrbãtoare

academicã la Vârºeþ

C
apriciile autumnale ale
acestui început de octombrie
nu au reuºit sã stânjeneascã

atmosfera de sãrbãtoare, care s-a
instalat în cadrul ªcolii de Înalte
Studii de Specialitate pentru
Educatori “Mihailo Palov” din
Vârºeþ, cu prilejul începutului unui
nou an universitar.

Manifestãrile prilejuite de acest
eveniment s-au desfãºurat în
amfiteatrul ºcolii amintite, în douã
zile consecutive ºi au avut un
program variat. În ziua de 1
octombrie, cu începere de la ora
unsprezece, a avut loc festivitatea
de deschidere a anului universitar
2013-2014 la ªcoala de Înalte
Studii de Specialitate pentru
Educatori “Mihailo Palov”, iar în
ziua de 2 octombrie, la aceeaºi
orã, a avut loc ceremonia de
deschidere a noului an universitar
la Facultatea de Învãþãtori din
Belgrad, Departamentul din
Vârºeþ.

În prima zi a manifestãrii,
bobocii, absolvenþii, absolvenþii
cursurilor de specializare,
colectivul de cadre didactice s-au
bucurat de prezenþa în mijlocul lor
a unor oaspeþi distinºi, precum
domnul Cosmin Lotreanu,
Consulul General al României la
Vârºeþ, ºi membrii Comisiei pentru
Integrarea Romilor, în frunte cu
directorul Dušan Jovanoviæ.

Festivitãþile au debutat cu
intonarea imnului Gaudeamus,
interpretat de Corul feminin al
ºcolii, dirijat de dr. Eugen Cinci, iar
cuvintele inaugurale au aparþinut 

continuare în pag. 9 .
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BRÂNDUªA JUICA, profesor de
limba românã ºi literaturã pentru
copii, s-a nãscut la 8 iulie 1961, în
localitatea Plugova, judeþul Caraº-
Severin, România. Dupã absolvirea
ªcolii Generale din satul natal, a
urmat cursurile Liceului Pedagogic
din Caransebeº, pe care l-a
absolvit în anul 1980.

În anul 1981, în urma
cãsãtoriei, s-a stabilit în Serbia. A
continuat studiile la Academia
Pedagogicã „Ziva Jovanovic” din
Vârºeþ ºi la Facultatea de Învãþãtori
din Belgrad, secþia din Vârºeþ. Din
anul 1993 ºi pânã în 2009 este învãþãtoare, la ªcoalã cu opt ani
„Olga Petrov-Radisic” din Vârºeþ, secþia din localitatea Mesici.

În anul ºcolar 2002-2003 a participat, în calitate de coautor,
la elaborarea proiectului noii Programe ºcolare pentru predarea
limbii române ca limbã maternã în clasele primare, care s-a
materializat, prin publicarea Programei pentru clasa I, în volumul
„Posebne osnove skolskog programa za I razred osnovnog
obrazovanja i vaspitanja” (Belgrad 2003). În acelaºi an a întocmit
Planul de redare a limbii române ca limbã maternã în clasa I
primarã, în contextul voivodinean.

În anul 2004 a început studiile de doctorat, domeniul
filologie, la Universitatea de Vest din Timiºoara, Facultatea de
Litere, Filosofie ºi Istorie, unde în anul 2008 a susþinut teza de
doctorat Literatura românã din Voivodina (1945-1989) – evoluþie,
coordonate, personalitãþi, având ca mentor pe prof. Univ. Dr. Cornel
Ungureanu.

Din anul 2009 lucreazã ca profesor de limba romanã ºi
literaturã pentru copii la ªcoala de Înalte Studii de Specialitate
pentru Instruirea Educatorilor „Mihailo Palov” din Vârset, iar din
2011 este preºedinta Departamentului pentru Literaturã al Societãþii
de Limbã Românã din Voivodina.

În calitate de cadru didactic, iar apoi cercetãtor ºtiinþific a
participat la cursuri de perfecþionare, reuniuni ºtiinþifice, mese
rotunde, simpozioane, organizate la noi ºi în România.

Este autoarea Abecedarului ºi a setului sãu de auxiliare,
precum ºi a Cãrþii de citire ºi Limba românã pentru clasa a IV-a,
aflate în uz în învãþãmântul primar din Voivodina. A publicat
numeroase articole, lucrãri ºtiinþifice din domeniul culturii minoritãþii
române, din aceastã parte de Banat, în paginile publicaþiilor noastre
ºi în România.

Brânduºa Juica trãieºte în oraºul Vârºeþ.

Prof. Mihai Cornian
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I. INTRODUCERE

Holocaustul (holo-întreg;
caustos-ars, gr.) reprezintã iniþial
un ritual religios prin care o
ofrandã adusã zeilor era arsã în
întregime. În zilele noastre
cuvântul face legãturã mai ales
cu exterminarea aproape în
totalitate a evreilor din Europa de
cãtre Germania nazistã.

În secolul XIX evreimea din
Europa devenea din ce în ce mai
emancipatã ºi, în majoritatea
þãrilor, ajunsese sã aibã o situaþie
egalã cu restul populaþiei. Totuºi,
din când în când evreii erau
defãimaþi ºi hãrþuiþi de grupãri
antisemite care-i considerau o
„rasã” strãinã, ce nu putea fi
asimilatã în interiorul culturii
europene; însã acestea nu au
iniþiat niciodatã cu adevãrat o
campanie antisemitã coerentã.

II. PERSECUÞIA EVREILOR
GERMANI ÎNAINTE DE AL
DOILEA RÃZBOI MONDIAL

Când regimul nazist a ajuns la
putere în Germania în ianuarie
1933, acesta a trecut imediat la
adoptarea unor mãsuri antisemite
sistematice. Un prim decret a
reprezentat însãºi definiþia
termenului evreu. Rolul crucial îl
avea religia bunicilor unei
persoane. Oricine avea trei sau
patru bunici evrei era considerat
automat de aceeaºi confesiune,
indiferent de apartenenþa la
comunitatea evreiascã. Cei pe
jumãtate evrei deveneau evrei

numai dacã aveau aceeaºi religie
sau dacã erau cãsãtoriþi cu o
persoanã cu aceastã religie. Toþi
ceilalþi jumatate-evrei ºi persoanele
cu un singur bunic evreu erau
denumiþi Mischlinge (corcituri,
hibrizi). Evreii ºi Mischlinge erau
„non-arieni”. În doctrina nazistã o
astfel de subliniere a descendenþei
era privitã ca o confirmare a
„rasei”, dar scopul principal al
acestor categorisiri era de fapt
delimitarea unei þinte a legilor ºi
directivelor discriminatorii.

A. „Arianizarea” afacerilor

Între 1933 ºi 1939 s-au fãcut
eforturi deosebite din partea
Partidului Nazist, agenþiilor
guvernamentale, bãncilor ºi a lumii
afacerilor pentru eliminarea evreilor
din viaþa economicã. Non-arienii
erau eliberaþi din posturile publice
iar avocaþii ºi medicii evrei îºi
pierdeau aproape toþi clienþii.
Firmele evreieºti fie erau lichidate
ºi patrimoniul lor era confiscat, fie
erau cumpãrate la preþuri mult mai
mici decât adevãrata lor valoare de
cãtre companii care nu aparþineau
sã nu erau conduse de evrei.
Transferul prin contract al
întreprinderilor evreieºti cãtre
patroni germani era denumit
„arianizare”. Câºtigurile oricãror
vânzãri, precum ºi economiile
tuturor evreilor erau supuse unor
taxe de proprietate speciale.
Angajaþii evrei ai firmelor lichidate
sau arianizate îºi pierdeau locurile
de muncã.

B. „Noaptea de cristal”

Obiectivul declarat al regimului
nazist era emigrarea evreilor. În

noaptea de 9 noiembrie 1938,
dupã asasinarea unui diplomat
german la Paris de cãtre un tânãr
evreu, toate sinagogile din
Germania au fost incendiate,
geamurile magazinelor evreieºti au
fost sparte ºi 20.000 de oameni
arestaþi. Aceastã Kristallnacht
(„Noapte de cristal”) a reprezentat
un semnal pentru evreii din
Germania ºi Austria sã plece cât
mai curând posibil. Câteva sute de
mii de oameni au reuºit sã se
refugieze în alte þãri, dar tot atâþia,
printre care mulþi bãtrâni ºi sãraci,
au rãmas sã înfrunte o soartã
nesigurã.

III. OCUPAREA POLONIEI

La începerea celui de-al doilea
rãzboi mondial în septembrie 1939,
armata nazistã a ocupat jumãtatea
vesticã a Poloniei adãugând
aproape 2 milioane de evrei la
sferã de putere germanã.
Restricþiile impuse asupra evreimii
poloneze erau mult mai dure decât
cele din Germania. Evreii polonezi
au fost forþaþi sã se mute în
ghetouri înconjurate de ziduri ºi
sârmã ghimpatã. Acestea erau
asemenea unor orase-state
captive. Fiecare avea un consiliu
evreiesc care era responsabil cu
gãzduirea, cu salubritatea ºi cu
producþia. Mâncare ºi cãrbune
urmau sã fie aduse în interior iar
bunurile produse trebuiau trimise
spre exterior. Aprovizionarea cu
hrana permisã de germani, totuºi,
consta mai ales în cereale ºi
legume ca napii, morcovii ºi sfecla.
În piaþa neagrã introdusã în 

continuare în pag. 4 .
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ghetouri era vândutã la preþuri
ridicate, dar ºomajul ºi sãrãcia
erau larg rãspândite. Locuinþele
erau supraaglomerate, cu ºase
sau ºapte persoane într-o singurã
camerã, iar tifosul îºi fãcea
apariþia.

IV. INVADAREA URSS

În t impul  in t roducer i i
ghetourilor în Polonia o acþiune
mult mai drasticã era lansatã mai
la est. În iunie 1941 armatele
germane au invadat Uniunea
Republicilor Sovietice Socialiste
(URSS) ºi în acelaºi timp SS-ul a
desfãºurat 3000 de oameni în
unitãþi speciale pe noile teritorii
ocupate pentru a ucide pe loc toþi
evreii. Aceste detaºamente
m o b i l e ,  c u n o s c u t e  c a
Einsatzgruppen (trupe de
acþiune), au trecut în curând la
execuþii continue. Masacrele
aveau lor de obicei în ºanþuri sau
râpe din apropierea oraºelor. Din
când în când la acestea asistau
soldaþi sau localnici. În curând
zvonuri despre ucideri au început
sã ajungã în capitalele lumii.

V. „SOLUÞIA FINALÃ”

La o lunã dupã începerea
operaþiunilor mobile în URSS-ul
ocupat, Herman Goring, omul
numãrul doi de la conducerea
Germaniei naziste, a trimis o
directivã cãtre ºeful Serviciului de
Secur i ta te  a l  Re ich-u lu i
(Sicherheitsdienst – SD),
Reinhard Heydrich, prin care
acesta era însãrcinat cu
organizarea „soluþiei finale la
problema evreiascã” în toatã
Europa aflatã sub ocupaþie
germanã. Pânã în septembrie
1941 evreii din Germania au fost
forþaþi sã poarte insigne sau
banderole marcate cu o stea
galbenã – „steaua lui David”. În

lunile urmãtoare zeci de mii de
oameni au fost deportaþi în
ghetourile din Polonia ºi în oraºele
capturate din URSS. Pe când
aceastã operaþiune era în plinã
desfãºurare, o altã oroare era
pregãtitã: lagãrul morþii.

Lagãre echipate cu facilitãþi
pentru gazarea oamenilor au fost
contruite pe teritoriul Poloniei
ocupate. Majoritatea eventualelor
victime urmau sã fie deportate din
ghetourile aflate în apropiere.
Numai din ghetoul Varºovia au fost
deplasate peste 300.000 de
persoane. Primele transporturi
erau de obicei formate din femei,
copii sau bãrbaþi mai bãtrâni care
nu puteau munci; evreii capabili de
lucru erau opriþi în magazine sau în
uzine, dar ºi aceºtia erau pânã la
urmã uciºi. Cele mai mari deportãri
au avut loc în vara ºi toamna
anulu i  1942.  Des t ina þ i i le
transporturilor nu erau dezvãluite
comunitãþilor evreieºti, dar zvonuri
despre uciderile în masã ajungeau
în cele din urmã la supravieþuitori,
precum ºi la guvernele din Statele
Unite ºi din Marea Britanie. În
aprilie 1943 cei 65.000 de evrei
rãmaºi în Varºovia s-au opus
poliþiei germane care intrase în
ghetou pentru o ultimã adunare.
Luptele au durat trei sãptãmâni.

A. Deportãrile

În toatã Europa deportãrile au
generat foarte multe probleme
politice ºi administrative. Numai în
Germania s-au purtat discuþii
intense despre Mischlinge, care
pânã la urmã au fost scutiþi. În
þãrile aliate cu Germania, cum ar fi
Slovacia ºi Croaþia, s-au dus
negocieri diplomate pentru a se
putea ajunge la deportãri.
Guvernul Vichy din Franþa, care îºi
extinsese deja legine antisemite, a
început sã închidã evrei înainte de
primirea unei cereri în aceastã
direcþie din partea Germaniei.
Guvernul fascist italian a refuzat sã
coopereze cu Germania nazistã

pânã la ocuparea de cãtre forþele
militare ale acesteia în septembrie
1943, iar guvernul ungar a refuzat
de asemenea predarea evreilor
pânã la pãtrunderea trupelor
germane în martie 1944. România
a refuzat de asemenea predarea
evreilor cãtre germani. Mii de evrei
din Danemarca s-au salvat de la
moarte prin fugã cu ajutorul unor
bãrci mici în Suedia, þarã neutrã.

De oriunde era posibil se
adunau bunurile deportaþilor. În
Germania, conturile din bãnci ºi
apartamentele acestora erau
confiscate, iar din Franþa, Belgia ºi
Olanda era adusã mobilã pentru a
fi distribuitã persoanelor care
f u s e s e r ã  a f e c t a t e  d e
bombardamente.

Transportarea victimelor cãtre
lagãre se fãcea în general cu
trenul, poliþia trebuind sã plãteascã
cãilor ferate germane câte un bilet
de pasager la clasa a treia pentru
fiecare deportat. Când într-un tren
se încãrcau 1000 de persoane, era
permina achitarea unei taxe de
grup la jumãtatea tarifului normal.
Trenurile, alcãtuite din vagoane de
marfã, se deplasau încet cu un
orar special cãtre destinaþia lor.
Adesea cei bolnavi ºi bãtrâni
mureau pe drum.

B. Lagãrele morþii

Punctele de sosire din Polonia
erau Kulmhof (Chelmno), Belzec,
Sobibor, Treblinka, Majdanek
(Lublin), ºi Auschwitz (Oswiecim).
Kulmhof, aflat la nord-vest de
ghetoul Lodz, era aprovizionat cu
gaz, aici având sã moarã 150.000
de oameni. Belzec avea camere de
gazare cu monoxid de carbon în
care au fost omorâþi circa
600.000de evrei. La Sobibor au
murit 250.000 de oameni, iar la
Treblinka între 700.000 ºi 800.000.
La Majdanek circa 50.000 au fost 

continuare în pag. 5 .
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gazaþi sau împuºcaþi; la
Auschwitz numãrul morþilor a
depãºit 1 milion.

Auschwitz, în apropiere de
Cracovia, era cel mai mare lagãr
de concentrare. Spre deosebire
de celelalte, aici se folosea acidul
cianhidric (cu un efect mult mai
rapid) pentru gazãri. Victimele de
la Auschwitz veneau din toatã
Europa: Norvegia, Franþa, Þãrile
de Jos, Italia, Germania,
Cehoslovacia, Ungaria, Polonia,
Iugoslavia ºi Grecia. Mare parte
din deþinuþi, fie cã erau evrei sau
nu, erau folosiþi la muncã în
industrie; unii prizonieri au fost
supuº i  unor experimente
medicale, în special sterilizãrilor.
Deºi numai evreii ºi þiganii erau
gazaþi regulat, alte câteva sute de
mii de deþinuþi de la Auschwitz au
murit din cauza înfometãrii, a
bolilor sau prin împuºcare. Pentru
a se ºterge urmele crimelor din
cele 4 camere de gazare, au fost
construite crematorii uriaºe în
care cadavrele se poatã fi
incinerate. În 1944 lagãrul a fost
fotografiat de un avion de
recunoaºtere al aliaþilor care
cãuta þinte industriale; au fost
bombardate fabricile, dar
camerele de gazare au rãmas.

Pânã la sfârºitul rãzboiului au
fost contruite 22 de lagãre de
concentrare, în care au fost
închiºi între 7 ºi 8 milioane de
oameni, în marea lor majoritate
evrei.

Profesor 

Ionela  Mihaela Domilescu

Liceul Tehnologic Mehadia

FESTIV A LU L R{CHIEI, 
B{ILE HERCU LA N E – 2 0 1 3

Sâmbãtã, 19 octombrie 2013, începând cu ora 11, la Bãile Herculane,
în Parcul Central, s-a desfãºurat cea de-a XIV-a ediþie a Festivalului
Rãchiei din Banatul Montan.

Salutãm pe aceastã cale revenirea festivalului la Bãile Herculane, dupã
ce câþiva ani a fost organizat în alte localitãþi mai puþin semnificative,
dupã pãrerea mea, atât în ceea ce priveºte producþia de rãchie, cât ºi a
consumului acesteia, în comparaþie cu zona noastrã.

Când spun zona noastrã, mã refer la teritoriul cuprins între Caransebeº
Verendin- Bozovici- Topleþ. Toate localitãþile situate în acest areal au
vechi tradiþii în producerea rãchiei cu cãzãnari din tatã în fiu, care cunosc
în amãnunt tainele acestui proces.

Dar sã revenim la festivalul în sine, având rugãmintea ca anul viitor
sã fie anunþatã din timp data organizãrii, pentru ca participanþii sã aibã
posibilitatea unei prezentãri superioare a produselor.

Oferta expusã a fost bogatã cantitativ, bunã calitativ, dar ºi bine
structuratã sortimental, participanþii degustãtori fiind pe deplin mulþumiþi.

Pe lângã rãchia tradiþionalã din prune, au fost prezentate ºi totodatã
apreciate, ºi alte categorii de rãchie obþinutã din: cireºe, mere, pere, caise,
gutui etc. O surprizã plãcutã a fost rãchia de COARNE care a stârnit o
mare curiozitate în rândul consumatorilor, fiind unanim apreciatã,

producãtorul ei fiind domnul MIHÃIÞÃ FENEªAN din Valea
Bolvaºniþa, care a obþinut ºi locul I.

A lipsit rãchia de NUCÃ, fapt ce mi-a întãrit convingerea cã
acest sortiment nu se produce decât la Plugova.

S-au prezentat la festival produse din: Bãile Herculane, Mehadia,
Iablaniþa, Mehadica, Armeniº, Cornea, Bolvaºniþa, Buchin, Globu
Craiovei, Cornereva, Plugova, Valea Bolvaºniþa, Petnic dar ºi din
alte localitãþi ale judeþului.

O atracþie deosebitã a avut-o standul Cornerevei cu o ofertã
semnificativã, atât cantitativ, cât ºi sortimental, fiind prezenþi cca 20
de producãtori, în frunte cu dl. primar Novãcescu.

ªi primarul nostru, Iancu Panduru, a fost prezent la eveniment
împreunã cu 5 „cãzãnari”, tot cu produse apreciate ºi premiate de
juriul condus de dl. IONESIE GHIORGHIONI vicepreºedintele
Consiliului Judeþean Caraº-Severin.

Toþi ºtim cã rãchia „merge” mai bine ºi cu o gustare. Unii
participanþi au þinut cont de acest aspect, punând pe masã ºi unele
produse absolut compatibile: slãninã, mãlai, brânzã de oaie, pâine de
casã, murãturi.

Atmosferã a fost plãcutã, destinsã, s-au fãcut comentarii,
produsele au fost apreciate, consumatorii mulþumiþi.

Sperãm ca anul viitor participarea sã fie ºi mai numeroasã,
referindu-mã aici, atât la producãtori, cât ºi la consumatori.
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   Încã din primele veacuri

creºtine, când ucenicii lui Iisus

Hristos erau persecutaþi de

autoritãþile de stat române,

moartea muceniceascã sau

moartea pentru credinþã a fost

consideratã ca fiind cea mai

înaltã treaptã a desãvârºirii ºi a

sfinþeniei. Mulþi creºtini, în

strãdaniile lor spre desãvârºire,

acceptau cu bucurie prigoane de

orice fel, mergând pânã la jertfa

vieþii, cu convingerea cã aceastã

jertfã va fi primitã ca un prinos

curat de cinstire pentru Iisus

Hristos. Domnul ºi Mântuitorul

lumii, Acela care S-a jertfit pentru

noi pe cruce. Iar cei rãmaºi dupã

ei, cei care le cunoºteau jertfã,

le-au cinstit dupã cuviinþã

amintirea, considerându-i cã

„sfinþi” ºi „casnici ai lui

Dumnezeu”, le-au venerat

„moaºtele”, au ridicat lãcaºuri de

închinare pe locul în care erau

acestea sau pe locul pãtimirii lor.

Cu timpul, „cultul” lor s-a extins,

în sensul cã s-au fixat zile

speciale de pomenire a lor, chipul

le-a fost pictat pe icoane, pe care

credincioºii au început sã le

venereze, iar numele lor a fost

dat ºi altora, prin taina Sfântului

Botez, pentru ca acel „sfânt” sã le

fie ocrotitor în viaþã ºi un model

vrednic de urmat.

      Între sfinþii bineplãcuþi lui

Dumnezeu, ºi unul dintre cei mai

veneraþi în cultul ortodox, se

numãrã ºi Sfântul Mucenic

Dimitrie, izvorâtorul de mir,

ocrotitorul oraºului Tesalonic. Se

cuvine, dar, sã-i cunoaºtem viaþa ºi

mai cu seamã felul în care s-a

jertfit pentru Hristos, dupã cum ne

îndeamnã ºi Sfântul Apostol Pavel

care zice: „Aduceþi-vã aminte de

mai marii voºtri, cei care v-au grãit

vouã cuvântul lui Dumnezeu; priviþi

cu luare-aminte cum ºi-au sãvârºit

viaþa ºi urmaþi-le credinþa.” (Evr.

13,7).

      Sfântul Dimitrie a trãit în veacul

al III-lea, deci în perioada marilor

prigoane împotriva creºtinilor. S-a

nãscut în oraºul Tesalonic, din

nordul Greciei de azi, þarã care pe

atunci era încorporatã în imperiul

roman. Fãcea parte dintr-o familie

nobilã, care se bucurã de multã

cinstire în faþa concetãþenilor, tatãl

sãu fiind multã vreme guvernatorul

oraºului. Dupã moartea acestuia,

împãratul Maximian (286-305), a

încredinþat conducerea oraºului

Tesalonic lui Dimitrie. Deºi tânãr,

ºi-a împlinit cu cinste aceastã

vrednicie pe care i-a încredinþat-o

împãratul, fiind astfel apreciat ºi

iubit de toþi locuitorii oraºului. Cu

toate cã era un dregãtor al statului

român pãgân, familia lui Dimitrie

mãrturisea în ascuns credinþa

creºtinã, toþi membrii ei fiind

botezaþi în numele Sfintei Treimi.

Mai mult decât atât, tânãrul

guvernator al Tesalonicului

„propovãduia pe faþã dreapta

credinþã ºi aducerea pe mulþi la

Hristos”. Dar despre aceste lucruri

a fost informat ºi împãratul

Maximian. Întorcându-se biruitor

dintr-un rãzboi, împãratul „a

poruncit sã se facã praznice în

fiecare cetate în cinstea zeilor”.

Ajungând în Tesalonic, împãratul a

avut o discuþie cu guvernatorul sau

Dimitrie, cerându-i sã abjure de la

credinþa creºtinã. Pentru cã a

refuzat sã se supunã acestui ordin,

împãratul l-a înlãturat din funcþie ºi

a poruncit sã fie aruncat în

închisoare.

     Întâmplarea a fãcut ca

împãratul sã aibã în jurul sãu un

luptãtor de neam vandal, cu

numele Lie, de o forþã neobiºnuitã,

pe care îl punea sã lupte în

stadioane, mai ales cu creºtinii.

Aceºtia, cu puteri mai puþine,        

                    continuare în pag. 6 .

SFÂNTUL MARELE MUCENIC DIMITRIE,
IZVORÂTORUL DE MIR        (26 octombrie)
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slãbiþi de suferinþele îndurate în

închisori, erau uºor învinºi de Lie,

care îi aruncã apoi în suliþe. Dar

pe atunci trãia în Tesalonic ºi un

tânãr creºtin cu numele Nestor,

care, voind sã scape cetatea ºi

mai cu seamã pe creºtini de

acest Lie, s-a dus în ascuns în

închisoarea în care zãcea

Dimitrie, cerându-i cuvânt de

încurajare ca sã lupte cu Lie

pentru salvarea atâtor oameni

nevinovaþi. Aflând de aceastã

dorinþã a lui Nestor, Dimitrie l-a

însemnat pe frunte cu semnul

sfintei cruci, zicându-i: „Du-te, ºi

pe Lie vei birui ºi pe Hristos vei

mãrturisi”. Într-adevãr, a doua zi

Nestor a cerut sã lupte cu Lie ºi

rugându-se lui Dumnezeu l-a

biruit ºi l-a aruncat în vârful

suliþelor pregãtite în acest scop,

spre satisfacþia tesalonicenilor.

           Împãratul s-a întristat

pentru pierderea acestui luptãtor

care îi producea multã plãcere

când ucidea atâþia oameni

nevinovaþi, vãzând cã a fost ucis

de un tânãr neiniþiat în astfel de

lupte, cum era Nestor. Dar

împãratul a fost informat de

oamenii sãi cã tânãrul a lucrat din

îndemnul lui Dimitrie. Drept

urmare, a poruncit ca fostul sãu

guvernator sã fie ucis cu suliþa de

soldaþi, ca unul care a îndemnat

pe Nestor sã-l suprime pe Lie. ªi

astfel, în ziua de 26 octombrie din

anul 296, Dimitrie a fost ucis din

poruncã împãrãteascã, dându-ºi

sufletul în mâna lui Dumnezeu. În

ziua urmãtoare, deci la 27

octombrie 296, din dispoziþia

aceluiaºi Maximian, i s-a tãiat

capul tânãrului Nestor, chiar cu

sabia împãratului. Din aceste

motive, a fost ºi el trecut între

sfinþi, pomenirea lui fãcându-se în

ziua pãtimirii sale. Cât de grãitoare

erau cuvintele Sfântului Apostol

I a c o b  d i n  E p i s t o l a  s a

soborniceascã: „Fericit bãrbatul

care rabdã ispita, fiindcã la capãtul

încercãrii va primi cununa vieþii, de

care Dumnezeu le-a fãgãduit-o

celor ce-L iubesc” (Iac. 1,12).

        Dimitrie a fost îngropat cu

cinste de slujitorul sãu. Dupã ce

împãratul Constantin cel Mare a

acordat libertate creºtinismului în

anul 313, pe locul pãtimirii sale, la

Tesalonic, s-a ridicat o bisericã,

astfel pãstratã, cu renovãri ºi

adãugiri ulterioare – pânã în zilele

noastre. Cinstitele sale moaºte au

fost depuse într-o ladã de argint

din aceastã bisericã, la care s-au

închinat milioane de creºtini de

atunci ºi pânã azi. Curând,

moaºtele sale au devenit

izvorâtoare de mir ºi, prin

rugãciunile care se fãceau în faþa

lor, mulþi bolnavi au dobândit

vindecare de suferinþe. Dimitrie a

devenit astfel ocrotitorul spiritual al

oraºului Tesalonic. Cu timpul, s-au

ridicat mai multe biserici, întru

numele º i pomenirea lui,

pretutindeni unde s-a rãspândit

învãþãtura creºtinã. La noi în þarã,

se cunosc biserici cu hramul

Sfântului Dimitrie în tot spaþiul

geografic românesc. Chipul sãu

este zugrãvit în multe biserici ºi

pe icoane, înfãþiºat ca tânãr în

haine militare. Mulþi copii primesc

la botez numele sãu. De peste

douã secole, noi, credincioºii

români, asociem praznicul

Sfântului Dimitrie cu acela al

Sfântului Dimitrie zis: „cel nou”

sau „Basarabov”, prãznuit în ziua

de 27 octombrie, ale cãror moaºte

se gãsesc în catedrala din

Bucureºti, din anul 1774, el fiind

considerat ocrotitor spiritual al

Capitalei þãrii noastre.

      Viaþa Sfinþilor Dimitrie ºi

Nestor trebuie sã fie o pildã

pentru noi, o pildã de curaj ºi de

dãruire pentru Hristos. Sã avem

curajul sã-L mãrturisim în orice

împrejurare pe Hristos, sã avem

tãria moralã de a-i chema ºi pe alþii

la învãþãtura Lui, sã avem curajul

sã ne împotrivim duºmanilor de azi

ai lui Hristos, aºa cum au fãcut, în

urmã cu 17 veacuri, Sfinþii Dimitrie

ºi Nestor. În felul acesta, ne vom

dovedi fii vrednici ai Bisericii ºi

urmãtori ai poruncilor lui Hristos

Domnul, Cãruia I se cuvine mãrirea

ºi cinstea, în veci. Amin.

Preot Gabriel BÃBUÞ
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DUILIU ZAMFIRESCU 155

de ani de
la naºtere

L u n a
a c e a s t a  s e
împlinesc 155 de
ani de la naºterea
scriitorului român
D u i l i u
Z a m f i r e s c u ,
autorul primului
ciclu românesc din
istoria literaturii

române ºi al primului nostru român epistolar, „Lydda” (1911).
Duiliu Zamfirescu se naºte pe data de 30.X.1858, la

Plãineºti, azi Dumbrãveni, judeþul Vrancea. Fiu al lui Lascãr
Zamfirescu, arendaº ºi ajutor de primar în Focºani, Zamfirescu
moºteneºte firea înclinatã spre artã a mamei, Sultana Mincu
(sora arhitectului Ion Mincu), iubitoare de muzicã ºi literaturã,
a cãrei înrâurire dominã în educaþia copiilor. Preþuire pentru
învãþarea de carte avea ºi tatãl scriitorului, nepot al doctorului
Atanase Lascãr (doi dintre fraþii sãi au urmat chiar studii de
medicinã în Apus).

Primele impresii durabile i le lasã în copilãrie peisajul
ºi oamenii de la þarã, cunoscuþi pe pãmânturile arendate de tatã
sãu. Fãrã a se remarca la ºcoalã (face clasele primare ºi primii
patru ani de gimnaziu la Focºani, trecând apoi la Bucureºti),
Zamfirescu se aratã atras de lecturã. Vacanþele de elev ºi, mai
târziu, cele ale studentului în drept, interesat ºi de unele cursuri
de la Facultatea de litere, sunt marcate de descoperirea unor
mari romantici: Hugo, Musset, Lamartine. Romanþioase ºi
minore, întâile lui încercãri literare se nasc din efuziunile unor
iubiri de primã tinereþe.

Licenþiat, în 1880, în drept, Zamfirescu este mai întâi
supleant de ocol la Hârºova, apoi, din februarie 1881, procuror
la Târgoviºte. Abandoneazã însã cariera juridicã, demisionând
în luna iulie a aceluiaºi an. La Bucureºti, unde se stabileºte,
colaboreazã la “Literatorul” ºi mai ales la ziarul “România
liberã” al lui D. Aug. Laurian, fãcându-se cunoscut prin seria
de foiletoane De las palabras, semnate, de obicei, cu
pseudonimul Don Padil ºi prin unele articole politice, îndeosebi

cele în care scriitorul se ralia campaniei antidinastice prilejuite
de afacerea privind domeniile coroanei (acestea publicate în
1884 în ziarul “L’Independance roumaine”). 

Din martie 1882 face parte din redacþia “României
libere”. Primit încã din 1883 la Junimea, unde întâlneºte pe V.
Alecsandri, M. Eminescu, I. L. Caragiale, scriitorul apare, din
anul urmãtor, printre colaboratorii “Convorbirilor literare”.

Pierzându-ºi, ca urmare a atacurilor antimonarhice,
ºansele de reuºitã în cariera politicã, Zamfirescu intrã în
diplomaþie. În urma unui concurs, trecut în 1885, dupã câþiva
ani de stagiu în Ministerul de Externe, este, din mai 1888,
secretar de legaþie la Roma, unde rãmâne pânã în 1906 (cu
numai douã întreruperi: la 1 iunie 1892 este transferat la
Atena, iar între 3 noiembrie 1892 ºi 1 octombrie 1894 se aflã,
tot ca secretar de legaþie, la Bruxelles).

Lunga perioadã petrecutã în strãinãtate coincide cu
maturitatea scriitorului, care scrie acum primele patru romane
din ciclul Comãneºtenilor ºi aproape tot ce este mai
reprezentativ în lirica sa. Efervescenþa creatoare se rãsfrânge
ºi în reflecþia esteticã, aprofundatã, cu unele intuiþii
pãtrunzãtoare. E ceea ce se poate vedea din corespondenþa cu
Titu Maiorescu, de care îl leagã afinitãþi spirituale ºi
temperamentale. Idealul sãu clasic de existenþã ºi creaþie,
cristalizat acum, îmbogãþit din contactele cu vestigiile antice
ale Italiei ºi cu peisajul mediteranean, vine din mãsura,
echilibrul, nu fãrã vibraþie, al sufletului naþional românesc.

Cãsãtoria (din care are trei copii: Henriette,
Alexandru, viitor scriitor ºi diplomat, Lascãr), în 1890, cu
Henriette Allievi, fiica unui senator italian, nu-l rupe de þarã,
în care îºi doreºte mereu reîntoarcerea. Revenit în 1906,
scriitorul dispare tot mai mult sub masca plinã de morgã
aristocraticã a demnitarului de stat (este, pe rând, secretar
general în Ministerul de Externe, membru în Comisia europeanã
a Dunãrii, iar dupã rãzboi, deputat, ministru de Externe ºi
preºedinte al Camerei deputaþilor).

Dacã nu are arta lui Sadoveanu, fiind mai degrabã un
scriitor care îºi reprimã excesele imaginative, în folosul analizei,
Duiliu Zamfirescu strãluceºte însã printr-un fel de „pozitivism”
care îl face viabil ºi autentic.

S-a stins din viaþã în anul 1922, la mãnãstirea
Agapia. Scriitorul a fost înmormântat în Cimitirul Sudic din
Focºani, acolo unde se aflã ºi cavoul sãu ºi al familiei. În
Focºani, bibliotecã publicã îi poartã numele, ca de altfel ºi o
unitate de învãþãmânt ºi o asociaþie a scriitorilor.

Prof. Mirela Turculeanu
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B
           anatul, un þinut mirific, a

fost râvnit de mai toate
puterile europene.

Dupã pacea de la Passatovitz
(1718) al este integrat în Imperiul
Habsburgic ºi devine mândria
Casei de Austria. Se bucurã ºi de
atenþia împãratului Iosif al II-lea
care viziteazã Banatul de câteva
ori.
   Banatul are un statut juridic
aparte în Imperiu, el fiind situat la
graniþa cu România. Tendinþele
reformiste ale Coroanei de la
Viena se aplicã ºi în Banat,
eliminând tradiþionalul în favoarea
civilizaþiei ºi tehnicii moderne.
    De aceea ºi miºcarea
iluministã ia amploare în Banat,
concomitent cu cea din Spania,
Franþa sau Rusia. Este perioada
de glorie a împãrãtesei Maria
Theresia ºi a coregentului Iosif,
perioadã marcatã de primele
iniþiative reformiste.
     Un rol important în miºcarea
iluministã în Banat îl au clerul de
mijloc ºi unii cnezi mai înstãriþi
care au o mare influenþã asupra
populaþiei.
       În plan literar, iluminismul se
manifestã în Banat dupã anul
1770. Primele scrieri în zonã sunt
simple traduceri ale actelor
oficiale în variantã germanã sau
sârbã. Urmeazã apoi un interes
deosebit al populaþiei pentru
carte. Se cumpãrã cãrþi bisericeºti
în cele mai diverse parohii:
Teregova, Cornereva, Globurãu
(1795) sau pe Valea Almãjului.
       Alãturi de cler se implicã ºi
lumea ºcolii. Înfiinþate în cea de a
doua jumãtate a secolului al
XVIII-lea, ºcolile bãnãþene
deþineau cãrþi. De altfel, în ce
priveºte cumpãrarea de cãrþi,
Banatul deþinea în acea perioadã

locul doi în spaþiul românesc, deºi
avea o arie geograficã restrânsã.
Istoricul V. Leu prezintã în „Cartea
veche româneascã în Caraº-
Severin” un inventar al cãrþilor
existente în diferite localitãþi
cãrãºene precum ºi preþul
acestora. Aria de rãspândire a
cãrþii era ºcoala ºi apoi biserica.
Printre puþinii cãrturari care se
implicã în rãspândirea cãrþii se
înscrie ºi Nicolae Stoica de Haþeg.
      Nãscut în Mehadia, la 24
februarie 1751, N. Stoica de Haþeg
a avut o viaþã zbuciumatã, a fost în
contac t  d i rect  cu mul te
personalitãþi ale vremii ( împãratul
Iosif al II-lea, generalul Papilla,
Damaschin Bojincã sau Petru
Maior) 

       N. Stoica de Haþeg a ºi scris
11 lucrãri: manuale ºcolare,
cronici, povestiri, poveºti sau
cântece în limba românã pentru a
fi de folos copiilor ºi adulþilor.
           Alþi reprezentanþi de seamã
ai iluminismului bãnãþean au fost
Paul Iorgovici, Dimitrie Þichindeal
(elogiat º i de Eminescu),
Constantin Diaconovici Loga, un
eminent profesor, Moise Nicoarã.
Aceº t ia au colaborat  cu
reprezentanþii ªcolii Ardelene.
   Pentru iluminiºtii bãnãþeni,
educaþia rãmâne una dintre marile
idei ale secolului. Iluminiºtii
considerau cã educaþia este strict
necesarã indiferent de starea
socialã a individului. De aceea ei
au scris cele mai frumoase ºi
înflãcãrate pagini dedicate
educaþiei ºi învãþãmântului, în
general.

Prof. Mihai Cornian

ILUMINISMUL BÃNÃÞEAN

SEARÃ DE TOAMNÃ

Ah! Ce frumoase-s serile de toamnã!
Prin frunze reci doar un fior adie;
S-aratã-n deal, cu faþa purpurie,
A nopþilor fermecãtoare Doamnã.

Pe câmpul veºted tainic ea-mprãºtie
Strãlucitoarea-i negurã albastrã,

O, Doamne sfânt! Ce pânã mult mãiastrã
Atâta farmec ar putea descrie!

Stropit cu lacrimi par e-acum boschetul.
În umbra lui mã simt prins de tristeþe:

Existã oare-atâta frumuseþe
În fire. - Aºa cum o simþi tu, poetul?
Ori suntem pradã-o! Gândire-amarã!

De-a simþurilor noastre amãgire
Ce-aruncã-un vãl frumos peste-o neºtire,

ªi totuºi, Doamne, ce frumoasã searã!

Duiliu ZAMFIRESCU



VESTEA de Mehadia 10VESTEA de Mehadia 10

.  urmare din pag. 2

directoarei ªcolii de Înalte Studii
de Specialitate pentru Educatori
“Mihailo Palov” din Vârºeþ, lect.
univ. dr. Jelena Prtljaga ºi lect.
univ. dr. Zorana Opaèiæ,
prodecan pentru învãþãmânt la
Facultatea de Învãþãtori din
Belgrad.
          Cele douã discursuri, deºi
de provenienþã diferitã au avut un
punct comun ºi anume faptul cã
au menþionat specificul celor
douã instituþii care formeazã
educatori ºi învãþãtori în limba
maternã a studenþilor. Dorim sã
credem cã aceasta s-a accentuat
avându-se în vedere importanþa
acestui proces, pentru contextul
nostru cultural ºi existenþial.
    Specificul instituþiei de
învãþãmânt din Vârºeþ, adicã
faptul cã procesul de învãþãmânt
se deruleazã în trei limbi de
studiu: limba sârbã, românã ºi 

romã s-a relevat din plin ºi prin
colajul literar-muzical, realizat de
studenþii ªcolii “Mihailo Palov”. În
cadrul acestui program, studenþii
de etnie românã ºi romã au
adresat audienþei cuvinte de bun
venit ºi au recitat câteva poezii în
limba lor maternã ºi aceleaºi în
limba sârbã. De la Secþia în limba
românã a participat, cu succes,
studenta Viorica Turcoane, din
anul III, care a recitat poeziile
Vârºeþul din poveste, de Vasko
Popa ºi Pãlãria mea cetãþeneascã
de Petru Cârdu.
    Absolvenþii ªcolii de Înalte Studii
de Specialitate pentru Educatori
“Mihailo Palov”, care au elaborat
cele mai reuºite lucrãri de licenþã ºi
specializare, în anul universitar
încheiat, au obþinut diplome de
merit ºi cadouri în cãrþi. Acestea
le-au fost înmânate, de directoarea
ºcolii, în prima zi a manifestãrii.
      În aceeaºi zi a avut loc ºi
lansarea cãrþii Kultura dijaloga, 

semnatã de acad. Ljubivoje
Stojanoviæ, care a vãzut lumina
tiparului la editura ºcolii noastre.
Despre aceastã carte, un simbol al
toleranþei ºi a luptei pentru bine, au
vorbit lect. univ. Tanja Nedimoviæ,
prof. dr. Ružica Petroviæ ºi însuºi
autorul, cu toþii profesori ai ºcolii
amintite.
         În urma acestor activitãþi, cei
mai tineri studenþi au ocupat locuri
în amfiteatrul mic al ºcolii, unde au
participat la cursul inaugural
susþinut de mr. Viorica Paser.
      Încheiem acest excurs cultural
dorindu-le viitorilor învãþãtori ºi
educatori, precum ºi cadrelor
didactice care le cãlãuzesc paºii:
MULT SUCCES!

                     Brânduºa JUICÃ

PRIN MEHADIA

de George Coºbuc

 

ªi era un vuiet jalnic prin porumburile coapte.

Carul-mare scoborâse jos de tot spre miazãnoapte

ªi-i pãreau pe deal înfipte roþile de dinapoi;

Lira ne-nsoþea la dreapta, iar Antares

dupã noi.

Prin rãcoarea mult-a nopþii îmi vedeam

suflarea gurii

Eu mergeam pe strâmta cale de sub

marginea pãdurii

Obosit ºi de mânie ºi de drum îndelungat.

Uneori izbea copita calului descãlecat

Pietrele ,-ngrozind tãcerea câtã mã-

nsoþea pe cale.

Noaptea neagrã tot mai negru vãl punea

pe neagra vale

Vântul zbuciuma frunziºul ºi prin stânci la

cotituri,

Fioros scotea-n durere muget cu-nzecite

guri.

ªi urcam, urcam poteca. Parcã m-aº fi

dus spre moarte,

Singur, înch izându-m i och ii ,  ca-

ntâmplarea sã mã poarte,

Unde-o vrea. Mânia-n suflet parcã-mi tot

sporea pe drum

ªi trecea, trecea ºi noaptea, ºi era spre

zori acum.

Dar pe culme sus, deodatã, Doamne, tu,

Pãrinte-al vieþii!

Când ieºii pe culmea goalã în rãcoarea dimineþii,

Sufletu-mi sim þii deodatã liber de uimire

plin:

Încetase-acum ºi vântul, cerul scapãrã senin.

Iar în zarea limpezitã ca un scut de aur luna

Sta pe piscul unui munte, roºiu aurind cununa

Muntelui, ºi pânã-n vale ca ºi ziua

luminând.

Iatã turle de biserici cum s-aratã rând pe

rând,

Sate risipite-n lungul vãilor, grãdini prin sate,

Toate-n alba zare-a lunei ºi-n rãpaos cufundate,

Iatã, dealuri pe-unde via îºi întinde viþa ei.

Rîul colo-n negre maluri ca un fulger cu scântei

Ce-alergând în strâmbu-i umblet a-

mpietrit pãstrându-ºi locul.

Iar departe, de sub poala codrului, de

unde focul

Potolit ardea prin noapte lângã carul ocolit

De bãrbaþi, doinea de-a lungul vãilor, ca aiurit,

Tulnicul cel trist la cântec ºi cu întorsãturi

duioase,

ªi cântau cuvinte-acolo, din adânc de

suflet scoase?

Prin atâta vraj-a nopþii cea cu chip dumnezeiesc.

Trãgãnat plângea-n rãstimpuri cântecul

ardelenesc:

“Colo-n vale la fântânã

Douã fete spalã lânã.”
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Gheorghe

MIRULESCU: 

 ARJANA 
(continuare din numãrul 9)

      Pãrãsim mica platformã  ºi
brusc priveliºtea vãii largi cu
pereþii abrupþi împãduriþi
încântã ochiul. Verdele fagilor
punctat din loc în loc cu
nuanþele diferite ale frasinilor
ºi carpenilor dominã scobitura
vãii pânã la versantul de
stâncã care þâºneºte din
oceanul de frunziº. La
mijllocul peretelui de piatrã
roºu-maroniu creºte un
singur pin, patã verde ce pare
neverosimilã, ca într-un desen
de copil. Din loc în loc cuiburi
de pãsãri în mici scobituri
albite de gãinaþ. Am scos un
chiot prelung ºi stoluri de
zburãtoare au þâºnit din
coronament, altele planau din
cuiburile stâncãriei lansând,
fiecare în graiul ei, chemãri
prelungi. Amestecul de sunete
avea un farmec aparte,
ecourile nu produceau
distonanþe, probabil valea, ca
o salã de concerte, le             
„ prelucra ”. La vârf, un platou
întins ºi o casã. Pavel se
opreºte brusc uimit ºi
fermecat. Sunt sigur cã îl
frãmântã o întrebare.
- Sã ºtii cã din altã
perspectivã nu este inaccesibil
aºa cum pare,  îi rãspund la
întrebarea nerostitã. Oricum,
priveliºte mirificã vara, dar
iarna... Pe vârful acela am fost
o singurã datã. În primãvara
anului 1969, dacã nu mã
înºel, Inspectoratul ªcolar a
cerut o situaþie cu datele
copiilor mai mici de ºase ani,

aºa cã am fost nevoit sã trec pe
la toate casele din cãtunele
arondate ºcolii.

-  Acolo, sus, am avut
o experienþã unicã pe care  n-
am s-o uit niciodatã .
Întâmpinat ca peste tot de
lãtratul dulãilor lãþoºi,   m-am
apropiat de o cãsuþã din lemn
înclinatã într-o parte, cu
ferestre mici ºi uºã din
scânduri nerindeluite. Alãturi ,
lipit de casã, un ºopron din
pari cu acoperiº înclinat
adãpostea probabil vitele.
Gazda, un bãrbat scund ºi
parcã deformat, a potolit câinii
ºi m-a întâmpinat cu respect
deosebit. Dupã primul schimb
de cuvinte, vãzând cã vorbesc
în grai, s-a relaxat ºi m-a
invitat în casã.
       În camera scundã, cu
tavan din lemn afumat, locuia
întreaga familie. Lângã uºã, la
dreapta, soba din fontã cu
bucãþi de þiglã peste crãpãturile
plitei iar la stânga poliþe de
scândurã fixate pe cuie mari
bãtute în peretele de lemn.
Între ferestre, dintre care una
avea un ochi cu coalã de carton
în loc de geam, trona masa
mare - patru pari bãtuþi în
pãmânt  cu blat din scânduri
nefinisate. Pe masã strãchini de
lut ºi fundul din lemn pentru
mãmãligã. Între ferestre ,
agãþatã într-un cui, lampa micã
cu sticla ciobitã la vârf. Lateral
douã paturi, sprijinite ca ºi
masa pe pari bãtuþi în pãmânt,
cu saltele umplute cu frunze
uscate ºi acoperite cu bucãþi de
cuverturi decolorate. Pe jos
pãmânt bãtãtorit. 
           Amabil, bãrbatul a pus
pe masã o sticlã cu rãchie ºi
douã cãni de lut. Dupã ce am
notat datele copiilor, destins, a
început sã povesteascã
pãþaniile lui. Cu cãmaºa
ridicatã arãta cicatricile mari de
pe piept ºi spinare.  

            - ªase operaþii mi-au fãcut,
domnule. Am avut noroc de
doctori buni ºi m-am vindecat ;
cã bani de unde ? Mulþãmesc
lu Dumnezãu cã am scãpat ºi
pot sã-mi cresc copiii.
   În încãpere a intrat ºi
gospodina. Ca ºi cum aº fi avut
nevoie ºi de datele lor i-am
rugat sã-mi spunã anul
naºterii. Nu ºtiu dacã am reuºit
sã îmi ascund uimirea.
Dumnezeule, atât de tineri !
       La plecare, am întrebat
dacã nu se tem pentru copii cu
atâtea prãpãstii în jur.
- Îs învãþaþi sã nu se ducã
acolo. Când plecãm la lucru
nu-i luãm cu noi de frica
ºerpilor ºi îi legãm aici. Cânele
ãl bãtrân rãmâne tot timpul cu
ei, mã lãmureºte bãrbatul.
       Doi þãruºi groºi, cu cârlig
la capãt, înfipþi în pãmântul
tare. Sub cârlig legatã o
frânghie de doi-trei metri. Copii
la pripon !!!    „ Socialismul a
învins definitiv la oraºe ºi sate.” 
- M-am luat cu vorba ºi nu am
fost atent pe unde mergem, nu
sunt sigur dacã asta-i poteca,
zic.
- Eu cred cã mergem bine.
- De unde ºti ?
- Mi-a spus Nichi.
- Care Nichi ?
Aratã cu degetul un fag gros cu
coaja netedã din marginea
potecii. La un stat de om Nyky
îºi sãgetase inima pentru Any.
Interesantã deducþie. „ Artistul
” Nyky  nu putea sã-ºi etaleze
pasiunea pentru Any într-un
loc neumblat.
       Dupã un sfert de orã de
urcuº am ajuns, în sfârºit, la
vârful stâncãriei. Poteca latã
urcã în pantã linã, uneori
coboarã în viroage deasupra
cãrora copacii îºi unesc
c r e n g i l e ,  b o l t a  v e r d e
împiedicând soarele sã
pãtrundã.

continuare în pag. 12 .
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Obosiþi, am lãsat bagajele ºi
ne-am aºezat pe iarba moale
sã fumãm o þigarã.   

- Aici am pãþit una
bunã, aº zice cã m-am întâlnit
cu ursul.

- Ce vrei sã spui, l-ai
vãzut sau nu ?

- Nu l-am vãzut dar
sunt sigur cã el a fost. Þin
minte cã era 6 decembrie, de
Sfântul Nicolae. Cei din
apropierea ºcolii ne-au invitat
la praznic dar am refuzat, Ina
sorã-ta era prea micã sã
plecãm cu ea pe coclauri ºi
trebuia sã mã întâlnesc cu
tata jos la ºosea.  

Am coborât la
podul Þãzna sã-l
aºtept, cu urechile
ciulite la zgomotul
m a º i n i l o r  c a r e
veneau dinspre
Herculane. Unele au
lãsat oameni la pod.
Se însera ºi a
început sã ningã. M-
am gândit sã mai
aºtept o maºinã, apoi încã
una, ºi încã una pânã s-a
întunecat. Convins cã tata nu
vine am plecat spre ºcoalã. În
pas vioi, cu lanterna în stâga
ºi bãþul de corn în dreapta,
am început sã urc. Vântul se
înteþise ºi mã biciuia cu fulgi
îngheþaþi. Pe neaºteptate
lanterna s-a stins. Am
scuturat-o, am încercat sã o
repar pe întuneric dar
degeaba. Cu becul pus direct
pe lamele bateriei am
continuat sã urc. Luminam
numai acolo unde poteca era
foarte îngustã. 

Ajuns în vãgãuna asta,
zgomot de ramuri rupte ºi un
pocnet puternic de creangã

groasã. Cine putea sã rupã o
asemenea creangã ? Ursul !!! N-
am crezut pânã atunci ºi nu s-
a mai întâmplat dupã sã simt
cum se ridicã cãciula ºi nu o
cãciulã pusã pe vârful capului
ci una cu clapele legate sub
bãrbie. S-a ridicat sau nu pãrul
nu pot sã spun, dar senzaþia
era cã firele sunt tari ca sârma.
Trebuie sã fug am gândit, dar
ca sã faci asta trebuie sã te
asculte picioarele. Cât am stat
pe loc nu ºtiu, ºtiu doar cã,
bâjbâind, cu mâini tremurânde,
am scos becul din buzunar ºi
cu chiu cu vai l-am pus la
baterie. Cu glas gâtuit am
început sã strig. Nu s-a
apropiat nimeni. Lac de
sudoare, când picioarele au fost
în stare sã mã ducã, am

început sã urc strigând în
continuare. Nu puteam sã
stãpânesc zvâcnetul muºchilor,
ºi pe burtã îi simþeam cum
tremurã. Când       m-am
apropiat de casa lui moº
Lobodariu   m-am ruºinat cã
urlu aºa ºi am trecut pe
fluierat. O luminã venea spre
drum. Eram salvat.
- M-o trames taica sã vã chem
la noi cã avem praznic, zice fata
ridicând felinarul.   

Am urmat-o ca un
automat. În camera caldã,
masã mare, toþi vecinii adunaþi.
Sunt sigur cã au observat ceva
ciudat la mine. Moº Lobodariu,
bucuros de vizitã, a umplut un

pahar. L-am bãut dintr-o
înghiþiturã. Surprinsã gazda l-a
umplut din nou.

       - Cum îi drumul pânã jos ?
      - Drumu-i bun încã nu s-a prins

neaua, dar am pãþit una bunã.
 Le povestesc întâmplarea.
Dupã un schimb de pãreri sunt
de acord cã nu m-am înºelat.
- Aþ avut naroc cã n-aþ fugit ºi
cã s-o aprins becu.
Mã ridic sã plec. Moº Lobodariu
insistã sã mai stau. Îi
mulþumesc ºi mã scuz cã nu
pot sã rãmân. Fata se îmbrãca
sã mã însoþeascã cu felinarul
pânã aproape de ºcoalã. Am
refuzat politicos dar ferm ºi am
plecat.
- ªi cât ai stat aici nu ai  vãzut
ursul niciodatã ?
- O singurã datã. Fumam la

fereastra locuinþei de
la ºcoalã când l-am
vãzut în tufele de
zmeurã cum culegea
de zor cu buzele fructe
de  pe  ramur i l e
aplecate cu laba. Am
început sã stig la el,
mormãitul a întors
capul, s-a uitat la
mine, apoi a continuat
sã se ospãteze. Eram
probabil o mogâldeaþã

jigãritã care fãcea larmã în
gaura ei unde nu putea fi
ajunsã. Ruºinat cã fac gãlãgie
ca un cãþel ce latrã dulãul de
dincolo de gard, vreau sã
închid fereastra când îl aud „
coboarã la mine dacã ai curaj”
…
- Ai coborât, ai vândut pielea ºi
ai cumpãrat izmene.
- De unde ºti ? Lãsând gluma
la o parte prima datã l-am
vãzut jucând la comanda
þiganului ursar când eram de-o
ºchioapã.
- Hai sã plecãm din vãgãuna
asta. Nu vreau pãr de sârmã ºi
nu port izmene.

Va urma



VESTEA de Mehadia 13

Veronica SERACOVAN:

RÃDÃCINI 

ÎN STÂNCÃ

(continuare din numãrul 9)

 În partea din spate a casei 

ceva mai jos în pivniþã e

o boltã micuþã, nu mare,

e ziditã din piatrã, nu

ºtiu de ce acolo simþeam

un fior rece, era un loc

rãu cum ziceau ei. Dintr-

o  m a t e m a t i c ã  a

înþelesurilor neºtiute sau

poate uitate socoteala se

încurca mereu ºi cãutam

ceva acolo dar între timp

ba uitam ce trebuia sã

caut, ba nu mai ºtiu cine

venea .  Oda t ã  am

cotrobãit rãscolind totul: pe sus

atârnate cãpãstre de cai, lanþuri foarte

groase, într-o micã niºã am gãsit o

cutiuþã foarte frumoasã din lemn dar

era goalã,  nu ºtiu cine o ascunsese

acolo ºi nici ce avusese în ea, gãseam

mereu cele mai diverse obiecte a

cãror întrebuinþare nu o înþelegeam,

cu siguranþa cã folosiserã cândva la

ceva, erau unelte sau pãrþi

componente ale acestora. Numai

alãturându-le aºa erau în sine un

spectacol al uitãrii, al neuitãrii.

- Aici în casa asta  demult a fost

o bãcãnie.

- De ce are zidul aºa de gros?

Dacã  în locul acela murise

vreodatã vreun om sau vântul sau

seninul ºi nu de moarte bunã ºi încã

nu era liniºtit? Plecam ºi mereu mã

gândeam cã trebuie sã mã întorc

acolo sã caut ºi sã vad ce gãsesc, sã

scot din lãcaºul lui poate vreun duh

nevãzut care se cuibãrise ºi prinsese

rãdãcini, poate cã între timp îºi

construise singur vreo fântânã  cu apa

fermecatã din care sã se adape

însetatele cunoaºteri ale mele sau

poate nu numai ale mele,  poate ºi ale

voastre, poate cã îi crescuserã ramuri

ºi înmuguriserã ºi eu trebuia sã stau

acolo ºi ziua ºi

noaptea la pândã

pânã când le-aº

putea  cu lege

fructul. Poate cã

era dinadins oprit

ca fiind prea greu

era ºi smintitor

de minte pentru

m u r i t o r i i

obiºnuiþi.

   Cam

a t u n c i  a m

cunoscut-o pe Ana care e profesoarã

într-un sat din munþii Banatului aºa

cum eu nu sânt, are ochii albaºtrii aºa

cum eu nu îi am ºi mai ales este încã

ortodoxã aºa cum mulþi dintre noi nu

mai suntem. Toate cele trei

case moºtenite de ea au în

interior inventarul casnic

intact, al tuturor celor cândva

de trebuinþã, aºezate la locul

lor, curate, în casa din vale nu

intrãm încãlþaþi niciodatã,

totul a rãmas la fel numai

Ema ºi restul strãmoºilor ei au

plecat mai sus. Neamuri 

cândva de acelaºi sânge,  aºa

împodobiþi cu enigme ne

pareau ºi mai frumoºi.Plecam

împovãratã de atâtea neînþelesuri, din

toata cãldura trecutului mã strãduiam

sã pãstrez mãcar o flacãrã micã, o

amestecam uneori cu câte o durere

imensã, alteori cu clipele frumoase ºi

ea încã mai pâlpâia uºor printre sute

de sentimente contrarii. Am aruncat

sacul cu: „nu se poate”, „e

obligatoriu”, sacul cu efemeritãþi,

sacul cu dezbateri seci ºi sterile despre

lucruri inutile . 

    Am pãstrat numai esenþialul

care era mai uºor de transportat. M-am

gândit ca la o comoarã la toate zilele

când afara ningea ºi noi stãteam cu

toþii la sobor lângã cuptorul încins ºi

strãjuit  cu bordura rotundã de pietre

micuþe adunate din Cerna, cu uºa din

fier, cu balamale sudate. Dar din

anotimpul „e voie orice” bãtuse spre

noi acelaºi  vânt, pe mine m-a

îndemnat sã amestec între ele tehnicile

vechi cu cele noi, culorile ºi mai apoi

cu cuvinte iar pe  alþii sã-ºi schimbe

înclinaþiile. Dar din tot ce a fost n-a

rãmas decât o amintire întocmai ca ºi

firida aceea din capãtul coridorului

unde cândva când nu era curent

electric  se punea lãmpaºul... Acolo în

leagãnul înmiresmat de unde izvorâse

cândva lumina interioarã ºi cu ea

ºlefuisem platoºa metafizicã pe care

nici mãcar nu eu nu mi-o pot explica

era totul plin de praful cotidian

pângãrit ºi banal. Sau mai rãu decât

atât: din poveºtile  cu lupi ºi cu femei

pe care mi le spuneau , seara la tainã,

acolo la birt lipseau personajele iar

blana lupilor roasã de molii trebuia

aruncatã la gunoi. 

continuare în pag. 14 .
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Când m-am întors în oraºul

plictisit de indiferenþã deja  îmi

asfaltaserã strada, era atât de curat

încât aº fi putut merge chiar ºi

desculþã numai în ciorapi pe jos, totul

era nou, vopsit. Era nou dar era sec.

Abia învãþasem sã nu mã tem de ploi

ºi de noapte, de noroiul care în unele

locuri era pânã la glezne. Totul

luminat aici, totul plin de luminã, în

absenþa în întunericului nopþile de

aici nu erau de catifea ºi  nici nu

aveau atâtea stele. Am putut sã

compar lumea arhaicã cu lumea

modernã cea care îºi zice

atotcunoscãtoare, mai comodã, dar 

cãreia îi lipsea misterul. Dezvrãjirea

lumii arhaice, decodarea în sensul cel

mai brutal al tipurilor de înþelegere

avea sã ducã în mod ciudat la un fel

d e  î mb l ânzi r e  ve c i n ã  c u

perversitatea. Cu timpul, cu

anotimpul zilele lumii vechi erau pe

sfârºite, mã gândeam privind toamna

cum cad frunzele din nuc, erau câþiva

nuci acolo lângã Bigar în imediata

vecinãtate a noastrã, aºa or sã moarã

bãtrânii pe rând ºi odatã cu ei lumea

aceea va dispare fãrã sã fi pãstrat nici

o micã parte. din ea.  Mi-am strâns

agoniseala de vise ºi  de amintiri într-

o cutie de chibrituri ºi am îndesat-o

bine, bine acolo împreunã cu batista 

pentru lacrimi ºi am plecat  în

veºnicie. Lupta adevãratã  nu o

purtasem aici  în cohorta de

aglomerãri urbane ºi sterile,

puturoase ºi pline de desfigurãri

scandaloase  ale conºtiinþei. Aici

oamenii sânt certaþi cu zborul fiindcã

totul e propice pentru nulitate,  m-am

cuibãrit între bucata de mãtase de pe

pat ºi oglinda auritã ce continua sa mã

priveascã ca un duºman tãcut.

Substanþa poeticã am cãutat-o atât de

departe ...ºi sta foarte bine ascunsã tot

acolo lângã pietrele Iorgovanului.

     M-am întors ca sã rãstorn

clepsidra timpului, am gãsit un univers

prin gaura cheii.  M-am întors în

lumea cuvintelor  ºi a culorilor dupã o

foarte lungã absenþã dar descotorositã

de frustrãri pe care nici nu mai încerc

sã le înþeleg. Nimic nu poate fi mai

jalnic decât cãutând prin grãdina

amintirilor sã vrei ca spinii sã mai

înfloreascã. Nu i-am trãdat pe  vechii

mei prietenii din Topleþ niciodatã,nici

mãcar în gând, nu am trãdat amintirile

noastre frumoase, am încercat doar sã

înþeleg cum ar sta acestor întâmplãri

dacã le-aº aºeza într-un fel de oglindã

inversatã: binele sã-l vãd ca rãu iar cel

mai mare rãu sã-l vãd ca pe un bine.

Lumea arhaicã despre care îmi

povesteau ei avea o singurã lege: frica

lui Dumnezeu,de acolo au venit toate

cele frumoase:lumina,ordinea,liniºtea.

Lumea noastrã civilizatã are multe legi

pe care le tot schimbã, mereu se

încâlceºte în a le strica pe cele vechi ºi

a le înlocui mereu cu altele. Lumea

veche avea rãbdare ºi smerenie, nu se

întrista dar nici nu se plictisea

niciodatã.  Printre gene rourele,

tãcerea-i de piatrã ºi cântecul doar 

amintire. Peste ei a nins ºi apoi au

crescut flori.

ÏÍÏÍÏÍÏÍ
ÏÍÏÍÏÍÏÍ

TOAMNA

Vãl de brumã argintie
Mi-a împodobit grãdina
Firelor de lãmâiþã
Li se uscã rãdãcina.

Peste creºtet de dumbravã
Norii suri îºi poartã plumbul,
Cu podoaba zdrenþuitã
Tremurã pe câmp porumbul.

ªi cum de la miazãnoapte
Vine vântul fãrã milã,
De pe vârful ºurii noastre
Smulge-n zbor câte-o ºindrilã.

De viforniþa pãgânã
Se-ndoiesc nucii, bãtrânii,
Plânge-un pui de ciocârlie
Sus pe cumpãna fântânii.

Îl ascult ºi simt subt gene
Cum o lacrimã-mi învie:
- Ni se-aseamãnã povestea,
Pui golaº de ciocârlie.
 
Octavian Goga                          
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
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Viorel IANCUÞA: Echipa de fotbal începe sã îºi revinã!

Dupã un început mai greoi de campionat, în care nu am reuºit sã acumulãm decât 3 puncte (victoria din prima

etapã cu Nera Bozovici), se pare cã echipa noastrã a început sã-ºi revinã, astfel cã în ultimele trei etape am

reuºit sã mai strângem 7 puncte ºi, ca urmare a acestui fapt, sã pãrãsim ultima poziþie a clasamentului.

Revirimentul echipei noastre a început în etapa a VIII-a, când am primit vizita echipei A.S. Oraviþa pe care

am reuºit sã o învingem cu scorul de 2-0, prin golurile marcate de Roman Ion ºi Firan Marius; a urmat o ieºire

la o colegã de suferinþã  prin prisma poziþiei  din clasament ºi a numãrului de puncte deþinute, astfel cã

deplasarea pe malul bãtrânului Danubius, la Moldovã Nouã, se anunþa un meci dificil pentru noi. Dificultatea

a sporit datoritã manierei de albitraj practicatã de un cavaler al fluierului, care numai cavaler nu a fost( cam

pe lângã fenomen bãiatu),care a permis desfãºurarea unui  joc agresiv  ºi dur de cãtre gazde ºi nu în ultimul

rând condiþiile climatice, mai exact un vânt foarte puternic (Coºava) care ne-a pus probleme serioase mai ales

în a doua reprizã. Una peste alta am reuºit ca printr-un joc colectiv bun ºi printr-o reuºitã de excepþie a

tinerei noastre speranþe (Suciu Denis), sã încheiem la egalitate scor 1-1 ºi sã aducem primul punct din

deplasare. În ultima etapã desfãºuratã pe teren propriu am fost vizitaþi de cãtre liderul Metalul Oþelu Roºu

ºi spre surprinderea multor cunoscãtori ai fotbalului am reuºit sã obþinem o victorie mare, cu scorul de 2-1,

pentru echipa noastrã mãrcând Roman Ion ºi Suciu Denis.

O bucurie  mare continuã sã ne facã echipa de juniori, care a reuºit sã se impunã în meciul din ultima etapã

cu un scor categoric de 6-0, continuãnd seria rezultatelor pozitive oarecum surprinzãtoare pentru o parte

dintre noi, dacã þinem cont de faptul cã mulþi dintre componenþii acestei echipe sunt pentru prima datã într-o

astfel de întrecere; nu ne rãmâne decât sã le urãm sã o þinã tot aºa!

Facem cunoscut tuturor iubitorilor ºi susþinãtorilor noºtrii clasamentul atât la seniori cât ºi la juniori:

Clasament - Liga a IV - a, Seniori

Nume echipa M V E I   G P          A

1 C.S. Metalul Oþelu Roºu 9 7 0 2 25-8 21p         +6
2 A.S. Minerul Anina 10 6 3 1 24-15 21p         +3
3 C.S. Metalul II Reºiþa 10 6 2 2 25-16 20p         +5

4 A.S. Recolta Berzovia 10 5 2 3 26-14 17p         +2
5 A.S. Oraviþa 10 5 2 3 23-11 17p         +2
6 A.S. Semenicul Vãliug 10 4 2 4 24-26 14p          -1

7 A.S. Metalul Bocºa 10 3 1 6 18-26 10p          -5
8 A.S. Agmonia Zãvoi 10 3 1 6 16-26 10p          -5
9 A.S. Nera Bozovici 10 3 1 6 20-33 10p          -5

10 A.S. AD Mediam Mehadia 10 3 1 6 14-29 10p          -5

11 A.S. Berzasca 9 2 3 4 13-14 9p           0 
12 C.S. Moldova Nouã 10 1 4 5 8-18 7p          -8

Liga a IV juniori

Nume echipa M V E I   G P             A

1 A.S. Metalul Bocºa 10 9 0 1 58-10 27p +12
2 A.S. Oraviþa 10 8 1 1 43-14 25p +10
3 C.S.M. ªcolar Reºiþa 10 6 1 3 45-16 19p +4
4 C.S. Metalul Oþelu Roºu 9 6 1 2 35-13 19p +4
5 A.S. Agmonia Zãvoi 10 6 1 3 36-24 19p +4
6 A.S. AD Mediam Mehadia 10 5 2 3 27-25 17p +2
7 C.S.ª. Reºiþa 10 5 1 4 28-19 16p +1
8 A.S. Nera Bozovici 10 4 0 6 26-49 12p -3
9 A.S. Semenicul Vãliug 10 2 0 8 10-33 6p -9
10 A.S. Minerul Anina 10 1 2 7 9-41 5p -13
11 C.S. Moldova Nouã 10 1 1 8 13-46 4p -11
12 A.S. Berzasca 9 1 0 8 10-50 3p -6

http://www.frf-ajf.ro/caras-severin/competitii-fotbal/liga-a-iv-a-seniori-1680/cs-metalul-oelu-rou-388.html
http://www.frf-ajf.ro/caras-severin/competitii-fotbal/liga-a-iv-a-seniori-1680/as-minerul-anina-426.html
http://www.frf-ajf.ro/caras-severin/competitii-fotbal/liga-a-iv-a-seniori-1680/cs-metalul-ii-reia-4106.html
http://www.frf-ajf.ro/caras-severin/competitii-fotbal/liga-a-iv-a-seniori-1680/as-recolta-berzovia-401.html
http://www.frf-ajf.ro/caras-severin/competitii-fotbal/liga-a-iv-a-seniori-1680/as-oravia-394.html
http://www.frf-ajf.ro/caras-severin/competitii-fotbal/liga-a-iv-a-seniori-1680/as-semenicul-vliug-435.html
http://www.frf-ajf.ro/caras-severin/competitii-fotbal/liga-a-iv-a-seniori-1680/as-metalul-boca-392.html
http://www.frf-ajf.ro/caras-severin/competitii-fotbal/liga-a-iv-a-seniori-1680/as-agmonia-zvoi-423.html
http://www.frf-ajf.ro/caras-severin/competitii-fotbal/liga-a-iv-a-seniori-1680/as-nera-bozovici-396.html
http://www.frf-ajf.ro/caras-severin/competitii-fotbal/liga-a-iv-a-seniori-1680/as-ad-mediam-mehadia-416.html
http://www.frf-ajf.ro/caras-severin/competitii-fotbal/liga-a-iv-a-seniori-1680/as-berzasca-391.html
http://www.frf-ajf.ro/caras-severin/competitii-fotbal/liga-a-iv-a-seniori-1680/cs-moldova-nou-3002.html
http://www.frf-ajf.ro/caras-severin/competitii-fotbal/liga-a-iv-a-juniori-1679/as-metalul-boca-392.html
http://www.frf-ajf.ro/caras-severin/competitii-fotbal/liga-a-iv-a-juniori-1679/as-oravia-394.html
http://www.frf-ajf.ro/caras-severin/competitii-fotbal/liga-a-iv-a-juniori-1679/csm-colar-reia-439.html
http://www.frf-ajf.ro/caras-severin/competitii-fotbal/liga-a-iv-a-juniori-1679/cs-metalul-oelu-rou-388.html
http://www.frf-ajf.ro/caras-severin/competitii-fotbal/liga-a-iv-a-juniori-1679/as-agmonia-zvoi-423.html
http://www.frf-ajf.ro/caras-severin/competitii-fotbal/liga-a-iv-a-juniori-1679/as-ad-mediam-mehadia-416.html
http://www.frf-ajf.ro/caras-severin/competitii-fotbal/liga-a-iv-a-juniori-1679/cs-reia-430.html
http://www.frf-ajf.ro/caras-severin/competitii-fotbal/liga-a-iv-a-juniori-1679/as-nera-bozovici-396.html
http://www.frf-ajf.ro/caras-severin/competitii-fotbal/liga-a-iv-a-juniori-1679/as-semenicul-vliug-435.html
http://www.frf-ajf.ro/caras-severin/competitii-fotbal/liga-a-iv-a-juniori-1679/as-minerul-anina-426.html
http://www.frf-ajf.ro/caras-severin/competitii-fotbal/liga-a-iv-a-juniori-1679/cs-moldova-nou-3002.html
http://www.frf-ajf.ro/caras-severin/competitii-fotbal/liga-a-iv-a-juniori-1679/as-berzasca-391.html
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  CITATUL LUNII:

,, Nu este nici o ruºine sã te naºti
prost, ruºine e sã mori prost.”

                         MarinSorescu (1936 - 1996)

Doi ºoferi ucraineni sunt opriþi
la vamã:
 - Ce transportaþi?
 - Calculatoare de buzunar!
  Controleazã vameºii camionul ºi
gãsesc pistoale, mitraliere, grenade,
etc.
 - Astea sunt calculatoare??
 - Pãi noi în Ucraina aºa ne facem
socotelile!

p ( p
Din memoriile bulibaºei:

"Când eram mic, mama îmi lua
tot ce-mi doream, iar tata þinea
de ºase..."

p ( p
      Un tip jefuieºte o bancã,

ascunde banii, dar în cele din urmã
este prins. Adus în faþa
judecãtorului, acesta îi spune:

      - Dom'le, dacã dai banii
înapoi îþi voi micºora pedeapsa!

      - Auzi dom'le, dacã voiam
sã dau banii înapoi, fãceam un
împrumut!

p ( p
     Fata: - M-am îndrãgostit de

vecinul nostru ºi voi fugi cu el.
      Tatãl: - Foarte bine, n-ai sã

vezi nimic de la mine, nu voi mai

avea de investit timp ºi bani în tine.
  Fata: - Tatã, eu citesc

scrisoarea lãsatã de mama!
p ( p

- Pãrinte, în timpul postului am
voie la femei?

- Da, fiul meu, numai sã nu fie...
grase!

p ( p
Mama cãtre bonã:
- Vezi cã am plecat la muncã în

Spania, dacã întârzii, dã copilul la
Facultatea de Medicinã.

p ( p
      Un oltean ºi un ardelean

erau într-un tren.
      Olteanul: M-a fãcut muica

oltean, mããã!
     Ardeleanul: No, iart-o!

p ( p
Miezul nopþii. Sunã telefonul în

dormitor.
Bãrbatul: dacã e pentru mine,

nu sunt acasã!
Nevasta ridicã receptorul,

ascultã ºi spune: E acasã!
Bãrbatul: Ce þi-am zis

eu, femeie?
Nevasta: Era pentru mine!

p ( p

Soacra cãtre ginere:
– Dacã mã urãºti atât de

mult de ce ai o pozã cu mine pe
ºemineu?

Ginerele: 
– Ca sã þin copiii departe

de foc.
p ( p

Cã trece tinereþea, nu-i
mare scofalã... Problema e cã

trece ºi bãtrâneþea.
       p ( p

Nu lãsa nimic pe mâine. Mai
bine lasã pe poimâine - vei avea

douã zile libere

           p ( p

Mãmico, vaca zice muuu
sau nuuu?
- Eh, depinde de bou.

p ( p

- Nevastã-mea îmi cere în
fiecare zi bani. Azi 600, ieri 800.
- Pãi ce face cu atâþia bani?
- Habar n-am, cã nu i-am dat
niciodatã.
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