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MEHADIA, CARAª-SEVERIN

  

ÎNCEPUTUL
UNUI NOU AN

ªCOLAR

ª
i anul acesta, ca ºi

în anii anteriori, în

preajma datei de 15

septembrie a avut loc deschiderea noului

an ºcolar, 2013-2014.

Începutul noului an ºcolar este

un motiv de reflecþie pentru ceea ce

înseamnã ºcoala, ºcoala fiind principala

ºansã a performantei viitoare, iar

rezultatele bune la învãþãturã sunt cea

mai bunã bazã pentru ca aceastã

performanþã viitoare sã se întâmple.

ªtim cu toþii cã educaþia primitã

în  º c o a lã  e s te  c h e ia  fo rm ã r i i

personalitãþii de mâine, este esenþialã în

formarea caracterelor puternice, buna

educaþie însemnând un efort ºi o datorie

pe care ne-am asumat-o cu toþii,

autoritãþile centrale, locale, cadrele

didactice ºi pãrinþii.

Noua abordare a învãþãmântului

presupune ºi o mai mare implicare a

pãrinþilor ºi, în general, a comunitãþii,

aceasta trebuie sã aibã un cuvânt de

spun în ceea ce priveºte modul cum se

fac investiþiile, modul în care sunt

orientate acestea, dar ºi în ceea ce

priveºte programa ºcolilor, în funcþie de

programa ºcolarã copiii care terminã ºi

ies de pe bãncile ºcolii sã îºi gãseascã

mai uºor un loc de muncã.

Este important ca ºcoala sã se

adapteze la nevoile societãþii, la nevoile

economiei, sã producã absolvenþi cu

diplomã care pot sã fie cât mai utili

societãþii.

Generaþii întregi au crescut cu

vechea vorbã româneascã „Ai carte, ai

parte”, corectaþi-mã dacã greºesc, dar

personal nu cred cã existã pãrinte pe

lumea asta care sã nu-ºi îndemne copilul

spre învãþãturã. Au fãcut-o pãrinþii noºtri

cu noi, o vom face ºi noi la rândul nostru

cu copiii noºtri, întrucât cartea este cea

care ne apropie de valori ºi ne asigurã un

viitor. Mai multã carte înseamnã garanþia

resurselor nelimitate pentru o întreagã

naþiune, aceasta fiind pânã la urmã, în

cuvinte simple, menirea ºcolii.

Începutul unui nou an ºcolar

este un eveniment deosebit, încãrcat de

emoþii pentru toþi cei care pãºesc pe

treptele ºcolii, este, fãrã îndoialã, o etapã

importantã în evoluþia personalã.

Susþin ºi eu ideea cã „educaþia

e cea mai puternicã armã” pe care o

avem pentru a dezvolta cât mai bine

societatea româneascã.

Onoraþi profesori, sunt alãturi

de dumneavoastrã în efortul zilnic pe

care îl faceþi pentru a-i educa pe tinerii ce

vor fi modelaþi cu pricepere ºi rãbdare în

urmãtorii ani.

În ceea ce mã priveºte, vreau sã

vedeþi în instituþia pe care o reprezint un

adevãrat partener care vegheazã în

permanenþã la bunul mers al procesului

de învãþãmânt din comuna noastrã,

pentru cã profesorii ºi învãþãtorii sã se

bucure de respectul ºi meritele cuvenite,

iar elevii sã beneficieze de siguranþã în

ºcoalã. În ciuda greutãþilor, sunt convins

cã vom face o bunã echipã ºi vom învãþa

împreunã, sã câºtigãm.

Tuturor cadrelor didactice,

elevilor ºi pãrinþilor, vã urez sãnãtate, un

an ºcolar bun, curaj, putere de muncã ºi

rezultate cât mai notabile, pe mãsura

eforturilor depuse!

MULT, MULT SUCCES!

Primar Iancu PANDURU

mailto:vestea.de.mehadia@gmail.com
http://vestea.wordpress.com
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“Cine stãpâneºte ºcoala hotãrãºte asupra
viitorului ºi asupra vieþii însãºi.”
Autor: Adolph Diesterweg

Prima zi de ºcoalã... o zi plinã
de spontaneitate pentru elevii care
cunosc deja profesorii ºi colegii. Pentru
învãþãceii aflaþi la început de drum, prima

zi de ºcoalã reprezintã o experienþã
nouã, plinã de necunoscut ºi incertitudini. 
             Pãºesc încet, temãtori, neºtiind
la ce sã se aºtepte, parcã purtând o
povarã grea pe umeri. Probabil sunt
speriaþi de ideea cã de azi înainte, elevi
fiind, vor avea o rãspundere foarte mare,
iar pãrinþii îi vor presa sã înveþe bine.     
           Oare vor fi capabili sã se ridice la
aºteptãrile tuturor? Vor putea ei oare fi
acei oameni cu viitor strãlucit despre

care vorbeau mama ºi tata?
      Aceste temeri ºi multe altele constituie
aspect normale pentru niºte copii. Toþi am
fost la fel. Trebuie doar sã le amintim celor
mici cã nimeni nu s-a nãscut învãþat ºi cã
nu vor trebui sã asimileze totul doar într-o
zi.
              Pe data de 16 septembrie, dupã
o lungã ºi binemeritatã vacanþã de varã,

elevii Liceului Tehnologic “Nicolae Stoica
de Haþeg” din Mehadia, au trecut din nou
pragul acestei instituþii, mânaþi fiind de
dorinþa de cunoaºtere ºi de dragostea
pentru carte. Cu forþe noi, bucuroºi sã-ºi
revadã colegii ºi profesorii, îmbrãcaþi în
straie noi ºi cu buchete de flori în braþe,
elevii au pãºit astãzi pragul ºcolii, marcând
un nou început.
             Ca în fiecare an, domnul director
al liceului, Mihãiþã Feneºan a urat un

cãlduros bun venit tuturor elevilor, precum
ºi cadrelor didactice. A fost prezentatã
structura noului an ºcolar 2013-2014,
precum ºi organizarea pe clase a elevilor.
Festivitatea de deschidere a continuat cu
slujba de binecuvântare oficiatã de
pãrintele Ciprian, deoarece nimic nu se
poate face fãrã Dumnezeu.
             Ulterior, pãrintele a stropit cu apã

sfinþitã toate sãlile de clasã ºi pe cei
prezenþi pentru a ne lumina ºi întãri întru
învãþãturã.
           La finalul festivitãþii de deschidere,
elevii au fost îndrumaþi spre sãlile de
clase, unde au avut prima orã de dirigenþie
ºi au primit manualele ºcolare.
          Aºadar, clopoþelul a rãsunat iarãºi
pe coridoarele ºcolii, prevestind un nou
început, care, sperãm sã fie unul roditor ºi
sã ne aducã numai succese tuturor!

A început noul an ºcolar în Plugova

La ºcoala din Plugova deschiderea noului an ºcolar a avut

loc într-o atmosferã plinã de bucurie, emoþie ºi dorinþe de mai bine.

În curtea ºcolii alãturi de copii au fost prezenþi numeroºi

pãrinþi. Li s-au alãturat cadrele didactice care, în acest an ºcolar, vor

veghea cu atenþie ºi dragoste sufleteascã elevii ºi vor cãuta ca

împreunã sã aibã rezultate frumoase care sã facã cinste acestei

instituþii de învãþãmânt.

Ca de obicei, la începutul ceremoniei, preotul satului,

Marius Lalescu, oficiazã slujba religioasã ºi dã binecuvântarea

tuturor celor prezenþi.

Din partea Liceului Tehnologic „N. S. de Haþeg” la

festivitate a participat dra prof. Ionela Domilescu, director-adjunct al

acestei instituþii.

Vã prezentãm câteva dintre gândurile acesteia „Pentru toþi

cei de faþã elevi, profesori, pãrinþi toamna vine cu emoþii, speranþe

ºi vise pentru un nou început. În ºcoalã, dragi elevi, aflaþi lucruri noi,

vã lãrgiþi orizontul dobândind noi deprinderi, învãþaþi sã descoperiþi

lumea din jurul vostru. Este necesar sã înþelegeþi cã trebuie sã

învãþaþi, nu atât pentru ºcoalã, cât mai ales pentru viaþa. Noi,

profesorii, vã suntem alãturi, cãlãuze ºi prieteni mai mari la care

puteþi apela oricând aveþi nevoie. Un cuvânt special de bun-venit

adresez celor din clasa pregãtitoare ºi din clasa a V-a. Dragi pãrinþi,

vã asigurãm cã vom face tot ceea ce ne stã în putinþã pentru a

rãspunde cerinþelor dumneavoastrã. Vã rugãm sã ne fiþi alãturi ºi sã

rãspundeþi cerinþelor ºcolii, pentru cã fãrã o relaþie strânsã ºcoalã-

familie este greu sã reuºim.

Mã adresez acum dumneavoastrã, stimaþi colegi ºi vã

asigur de respectul ºi sprijinul conducerii liceului. Vã doresc tuturor

un an ºcolar plin de succese ºi de împliniri!”

Gruia. Cinghiþã

Mirela TURCULEANU - Sunet de clopoþel: un nou început
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La revedere,
domnule profesor!

Î
nceputul noului an ºcolar
pentru dl. prof. Tulean
Domilescu a avut o

semnificaþie deosebitã: ieºirea la
pensie. Este o rãsplatã binevenitã
dupã cei peste 40 de ani de
activitate la catedrã, ani plini de
împliniri profesionale ºi de
satisfacþii avute în munca
deosebit de responsabilã în
educarea tinerilor de pe bãncile
ºcolii.

Ieºirea la pensie, care a
avut loc la liceul din localitate, în
19 septembrie s-a desfãºurat
într-o atmosferã plinã de emoþii
pentru cel sãrbãtorit, dar ºi pentru
cei prezenþi, colegi pânã mai ieri,
reprezentanþi ai administraþiei
locale (primar Iancu Panduru,
viceprimar Traian Stângu,
secretar Gheorghe Panduru),
precum ºi foºti dascãli ai ºcolii,
astãzi, pensionari: Mihai Belchite,
Maria Belchite, Tiberiu Lalescu,
Gruia Cinghiþã.

Adresându-se celor
prezenþi, dl. director Mi hãiþã Fene
ºan a mulþumit celui sãrbãtorit
pentru întreaga activitate
desfãºuratã ºi i-a urat o pensie
lungã ºi frumoasã. Cuvinte
frumoase ºi pline de vibrantã
încãrcãturã sufleteascã a rostit
dna prof. Aniºoara Zeicu,
inspector în Ministerul Educaþiei,
care a þinut sã aprecieze dãruirea
sufleteascã a profesorului Tulean
Domilescu în activitatea de la
catedrã. Aprecier i pentru
act ivi tatea de dascã l  a
sãrbãtoritului au fost rostite ºi de
dl. primar Iancu Panduru, iar dl.
prof. Mihai Belchite a evocat
aspec te  d in  ac t i v i t a t ea
profesorului Domilescu Tulean,
atât la catedrã, cât ºi ca director-
adjunct al instituþiei de învãþãmânt
din localitate.

V i z i b i l  e m o þ i o n a t ,
sãrbãtoritul a mulþumit celor
prezenþi pentru cã i-au fost alãturi
în acest moment de un nou

început în viaþa sa. Anii trãiþi ca
dascãl îi vor rãmâne mereu în
amintire ca cea mai frumoasã
perioadã a vieþii sale.

Vã urãm, domnule profesor,
ani mulþi, fericiþi ºi noua „profesie”
sã vã aducã satisfacþii ºi o viaþã
liniºtitã alãturi de cei dragi!

Prof. Pensionar, Gruia Cinghiþã

 
_________________________

În 25 iunie 2013, s-au împlinit 20
de ani de când a trecut în nefiinþã
Ion Florian Panduru, prozator ºi
dramaturg, membru al Uniunii
Scriitorilor din România, unul dintre
condeiele scriitoriceºti de certã
valoare artisticã din Banat, care a
surprins cu nostalgie ºi umor
lumea satului bãnãþean din trecut
ºi de astãzi.

Profesorul ºi scriitorul Ion
Florian Panduru s-a nãscut la 15
august 1938 în satul Plugova, din
pãrinþii Ioan ºi Stanca, þãrani. Va
absolvi studiile gimnaziale la
Cornereva,  iar  l iceu l  la
Caransebeº. Dupã absolvirea
F a c u l t ã þ i i  d e  F i l o l o g i e ,
Universitatea din Timiºoara, va
funcþiona, o scurtã perioadã, ca
profesor de Limba ºi literatura
românã la Petrovaselo (Timiº),
apoi la ºcoala din Valea
Bolvaºniþa, unde a cunoscut cea
mai frumoasã ºi împlinitã perioadã
din viaþa de dascãl (mulþi ani a fost
director la aceastã ºcoalã) ºi, în
ultimii ani ai vieþii la Liceul
„Hercules” din Bãile Herculane.

Dispare fulgerãtor, la 25
iunie 1993, în urma unei comoþii
cerebrale. Moartea sa a lãsat un
gol adânc, nu numai în rândul
truditorilor de la catedrã, dar ºi în
lumea literaturii beletristice din
acest colþ de þarã.

Cel care avea sã fie numit
de criticã de specialitate „un

Creangã al Banatului”, datoritã
talentului de povestitor ºi umorului,
a debutat în revista „Orizont” din
Timiºoara, în 1965 cu schiþa
„Drumuri”. Vã mai publica în
paginile revistelor „Luceafãrul”,
„Flacãra”, „Semenicul”.

Debutul editorial este
marcat de piesa de teatru
„Prigoruia ºi copiii lui”, Reºiþa,
1973. Va urma „Piese într-un act”,
Reºiþa 1973. Ca prozator va
publica volumele de povestiri:
„Sãrbãtoare târzie” (1981), „Au

murit poveºtile, Siminico” (1983),
„Calul de lângã nouri” (1985) ºi
romanul „Sub merii sãlbatici”
(1988). Ne vom opri în continuare

asupra volumelor în prozã ale
scriitorului.

„Sãrbãtoare târzie” (Editura
„Facla”, Timiºoara, 1981) cuprinde
o suitã de povestiri din viaþa unui
sat de munte de la poalele Arjanei,
Priboi. Cartea defineºte un autor
strâns legat de personajele sale,
un fel de rapsod popular care
vorbeºte despre vecinii lui din sat
cu spontaneitate, folosind expresii
obiºnuite din zonã.

continuare în pag. 4 .

Ion Florian Panduru  – Prozator
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.   urmare din pag. 3

În volum întâmplãrile hazlii
se împletesc cu cele de tensiune,
ironia cu umorul, descrierea cu
dialogul. Miezul întâmplãrilor este
dat de impactul formelor
tradiþionale de viaþã cu cele noi,
ceea ce creeazã situaþii dintre
cele mai neobiºnuite care
stârnesc hazul. Cunoscãtor al
mediului pe care îl descrie,
autorul îºi plaseazã eroii în situaþii
critice ºi îi obligã sã mediteze
asupra rostului lor ºi sã ia
cunoºtinþã de adevãruri relevante.
„Ion Florian Panduru ºtie sã
construiascã situaþii contrastante
în care se opun caractere,
mentalitãþ i,  obiceiuri, dar
exploateazã ºi tensiunea de
limbaj (neologismele -stridente ori
stâlcite – se alãturã unor
elemente dialectale; expresia
ironicã ºi cea brutalã o însoþesc
pe cea liricã.”ì

Cartea a apãrut º i în limba

rusã în 1986 în CP, 1986.

„Au murit poveºtile, Siminico”

(Editura „Facla”, Timiºoara, 1983) are

în centru prezentarea vieþii
locuitorilor din Satbãtrân, un
cãtun de munte al satului
industrializat Priboi. Cei care
trãiesc aici sunt reprezentanþii
unei lumi vechi, care îºi conservã
datinile ºi obiceiurile. Dar cartea
are ºi o intenþie moralizatoare
vizând pe cei care ºi-au
abandonat locurile pline de
amintirea strãmoºilor pentru a
deveni niºte anonimi într-o lume a
oraºului care nu-i înþelege ºi în
care nu se vor putea realiza.
Subiectul cãrþii este în aparenþã
simplu. Doi copii, frate (mai mare,
care este ºi naratorul) ºi sorã,
Siminica, dupã moartea mamei
sunt abandonaþi de un tatã cãzut
în patima alcoolului. Cei doi
pãrãsesc oraºul ºi îºi cautã
adãpost la bunicii din Satbãtrân,
un cãtun uitat de lume pe vârful
muntelui. În acest sat depopulat,
cu bãtrâni care duc mai departe
tradiþiile ºi obiceiurile strãvechi,
cei doi copii gãsesc liniºtea
sufleteascã, cãldura cãminului
dupã care tânjeau. Copiii ºtiu

satul numai din poveºti cu Feþi-
frumoºi, Muma Pãdurii, zmei ºi
lupi. Sub supravegherea atentã a
bunicilor, cei doi copii descoperã
farmecul vieþii de la þarã. Povestea
celor doi se împleteºte cu viaþa
bãtrânilor. Resemnaþi de absenþa
fiului, plecat la oraº, cu casa
luminatã de prezenþa nepoþilor,
speranþa Vâjãilor (porecla familiei)
renaºte odatã cu speranþa reluãrii
vechilor obiceiuri (creºterea
vitelor). În cele din urmã, tatãl se
va întoarce în sat spre bucuria
copiilor ºi satisfacerea bunicilor.

Dincolo de subiectul cãrþii
se descoperã o lume cu profunde
semnificaþii. Autorul urmãreºte
compor tamentul  S imin icã i ,
psihologia celor douã vârste
copilãria ºi adolescenþa. Siminica
se aflã la început, la jumãtatea
drumului dintre basm ºi real.
Curând însã ele se vor separa
definitiv, marcând trecerea la o altã
vârstã, aceasta fiind ºi semnificaþia
titlului.” ,,Au murit poveºtile,
Siminico”, iatã o carte ce
redescoperã  marea temã
þãrãneascã ºi – lucru la fel de
important – adresantul ei de la
origini: þãranul.Ù

Ion Florian Panduru îºi
continuã în cea de-a treia carte
„Calul de lângã nouri” (Editura
„Facla”,  T imiºoara, 1985)
prezentarea satului bãnãþean
contemporan, surprinzând mutaþiile
petrecute în existenþa materialã a
þãranului, dar ºi în conºtiinþa
acestora. Cele patru povestiri care
alcãtuiesc cartea surprind ruptura
dintre generaþii, concepþiile
pãrinþilor ºi ale bunicilor fiind total
diferite de cele ale fiilor sau
nepoþilor, confruntarea între
reprezentanþii a douã generaþii fiind
una din temele predilecte ale
prozatorului. Generaþia celor
vârstnici nu înþelege ruptura
tinerilor de valorile tradiþionale ale
satului. Distanþarea faþã de valorile
tradiþ ionale conþ ine uneori
începutul unei rupturi ireparabile.
Semnificativã mi se pare drama
trãitã de bãtrânul Chilae prilejuitã
de hotãrârea fiului de a omorî
calul, care nu este înþeleasã de fiu.
Drama bãtrânului, pentru care calul

era singura legãturã cu trecutul, se
va consuma în singurãtate.
Personajele, foºti þãrani, acum
aproape orãºeni, sunt adunaþi la
bufetul din localitate. Tristeþea
despãrþirii de sat va fi amplificatã
de sunetele unei doine cântate la
taragot, ei conºtientizând amarul
dezrãdãcinãrii. Mai puþin realizatã
artistic este ultima povestire „Ca
pasãrea în cuib strãin” cu un
subiect moralizator, cu secvenþe
melodramatice.

Romanul „Sub merii
sã lbatici”  (Editura „Cartea
Româneascã”, Bucureºti, 1988)
continuã prezentarea universului
þãrãnesc început cu „Au murit
poveºtile, Siminico” ºi continuat cu
„Calul de lângã nouri”. ªi în acest
roman scriitorul este preocupat de
prezentarea transformãr i lor
radicale prin care trece satul
românesc. Sub Merii sãlbatici se
aflã Satbãtrân unde trãiesc o mânã
de bãtrâni care þin cu îndârjire la
pãstrarea vechilor obiceiuri. Dintre
ei se detaºeazã Mircu ai cãrui copii
au plecat de acasã fãurindu-ºi o
nouã viaþã în localitatea de câmpie
Priboi. Viaþa de aici se desfãºoarã
pe un alt fãgaº, are ca scop
acumularea de bogãþii. Agãsân, fiul
lui Mircu, este reprezentatul tipic al
acestei lumi, un personaj captivant
pe care viaþa de la oraº l-a absorbit
cu totul. El reuºeºte singur în
aceastã nouã lume, din simplu
cojocar ajungând un antreprenor
care îºi va vinde marfa în mai
multe judeþe. La fel de captivant
este ºi celãlalt frate, Simion, ajuns
miliþian în Mândreana. Acesta este
un reprezentant al ordinii, un
executant inflexibil al legii, capabil
sã-ºi aresteze chiar fraþii, dacã
aceºtia ar fi greºit.

„Prin romanul „Sub Merii
sãlbatici”, Ion Florian Panduru
devine unul dintre cei mai originali
scriitori de literaturã þãrãneascã de
la noi.”î

ìOlimpia Berca: Sãrbãtoare târzie de Ion Florian

Panduru, ãn Familia,iulie,1983;
íNicolae Georgescu:Un sat din poveºti, în
LUCEAFÃRUL, 7 aprilie 1984;

îNicolae Georgescu:, Luceafãrul, 6 mai 1988 

Prof. Gruia CINGHI ÞÃ
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„Teatrul dispune de un
sens al timpului, acesta este
prezentul. Este momentul  actual, 
dintre noi. E momentul   pe care
nu-l putem  repeta.  E
întotdeauna un moment exact,
precis. Teatrul nu poate crea
decât prezentul.  Dar interesant 
este faptul cã el vorbeºte despre
trecut în prezent.” (cf. Peter
Sellars, Teatru  ºi  istorie
contemporanã, conferinþã, în Arta
teatrului, Michaela Tonitza
lordache ºi  George  Banu, Ediþia 
a II-a, Nemira, 2004).

I. F. Panduru, deºi a
debutat (în volum) cu ,,Prigoruia
ºi copiii lui”, Reºiþa, 1973, nu a
realizat  prin piesele sale niºte
creaþii  ale genului, care sã se
poatã pune în scenã în orice timp.
Teatrul  lui Panduru  a rãspuns
„comenzilor” sociale  ale vremii,
prin piese scurte într-un act,
destinate repertoriului formaþiilor 
artistice de amatori,  ancorate în
prezentul  deceniului  opt, într-o
perioadã când încã se  mai
c redea  în  „ b ine f a c e r i l e
socialismului”.

„Prigoruia ºi copiii lui”,
editatã de Centrul judeþean de
îndrumare a creaþiei populare  ºi
a miºcãrii artistice de masã,
redactor Petru Oallde, a fost cea
mai jucatã piesã de formaþiile de
amatori ale mai tuturor cãminelor
culturale din judeþ ºi din afara lui.
Piesa are opt personaje,  iar
acþiunea se petrece „în zilele
noastre, într-un sat din nordul
Banatului”. Prigoruia, un þãran de
70 de ani, reuºeºte sã þinã încã
frâiele familiei, deºi copiii,
gustând din traiul de la oraº,

refuzã lumea satului. Este
conflictul dintre generaþii, (-
caracteristic   teatrului  lui I.  F.
Panduru. Umorul  spumos, în
schimbul de replici dintre Mãria, 
fiica  lui Prigoruia,  „îmbrãcatã
strident”, dar i  „se observã
ruralismul  în miºcãri” ºi Jumulea,
pensionar, 65 de ani, „slab, cu
haine tinereºti”, ginere în
perspectivã, cucereºte spectatorii
în partea a IV-a a piesei.

„Mãria: Stai jos! Am vrut sã
spun cã semeni cu Fãt-Frumos în
minuni. Cât îmbãtrânesc alþii în
10 ani, tu în doi.

Jumulea:  Ascultã, bã, oaie
ce eºti! Tu  ºtii cine-i Jumulea? Cã
eu acu 40 de ani nu mã uitam la
tine, ºi acu vii  tu sã  faci  pe
deºteapta! Apartamentul  meu îþi  
place? Mãria: Jumulea, puiºor, ce
te ambalezi aºa, ca un cocoº?
Cine te pãrãseºte  pe tine,
mititelule? Parcã amãnuntul cu anii
conteazã?  Da’ te rog ºi eu, ca o
soþie credincioasã, sã faci pe
mortu’ când vine tata ºi e vorba de
vârstã”.
.............

Jumulea: D-le socru,
tãticule, sunt pensionarul Piculiþã
Jumulea  ºi am venit cu maºina
mea personalã  din apartamentul 
meu personal,  cu sincere  emoþii
sã cer mâna fiicei d-tale” (p. 34,
36).

Dinu, bãiatul Mãriei din
prima cãsnicie, aduce raza de
speranþã în sufletul rãvãºit al lui
Prigoruia.

Piesele: „Dincolo de  om”, 
„Povestea lui Fulgerin”, „Dupã-
amiezile  primarului  din Valea
Seacã”, „Turmele  primarului  din
Valea  Seacã”,

„Averile  primarului   din Valea 
Seacã” au fost cuprinse în volumul 
de Teatru  scurt, Reºiþa,1979,
redactor Octavian Doclin. Sunt
piese scrise pentru Festivalul
naþional „ Cântarea României”,
jucate ºi premiate la primele trei
ediþii.

I.F. Panduru „s-a afirmat ca
un dramaturg de real talent în
diferite concursuri de dramaturgie
ºi literaturã satiricã de nivel
naþional (menþiune la Festivalul
umorului  „Constantin Tãnase”, de
la Vaslui, ediþia   1978 ºi  premiul al 
II-lea la Festivalul  de  creaþie   ºi 
interpretare  teatralã „Slãnic-
Moldova  ‘78”.

Toate  creaþiile teatrale,  ca
de fapt întreaga operã a lui
Panduru, sunt construite pe
tematica þãrãneascã.

Primarul din Valea Seacã,
un model în toate, este tipul uman
idealizat din documentele politice
ale vremii.

Panduru  interpreta rolul
principal  în toate piesele jucate de
trupa de la Valea Bolvaºniþei. De
multe ori, necunoscând ad litteram
textul scris, recrea rolul, punând în
încurcãturã  pe ceilalþi interpreþi.
Sigur,  i-ar fi plãcut  sã joace (...sã
se joace cu vorbele...)  într-un
teatru nescris. Pe scenã îºi
permitea sã adauge replici cu
subînþeles (... „ºopârle”,  ca la
Toma  Caragiu,  pe care îl
îndrãgea foarte mult...).

Personajele, în ficþiune, ºi
actorii pe scenã, se adreseazã
aparent unii altora, converseazã 
între ei. De fapt, toate replicile
vizeazã ºi un al doilea receptor:
publicul.
continuare în pag. 6 .

FIUL PLUGOVEI
ION FLORIAN PANDURU

(Teatru scurt, de I. F. Panduru - piese destinate repertoriului formaþiilor
artistice de amatori)
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.   urmare din pag. 5

Actor, regizor, interpret, 
Panduru  reuºea sã câºtige
aplauzele publicului.

„În teatrul clasic publicul,
ca ºi cititorul, avea rolul pasiv al
contemplatorului.  El nu putea
interveni în spectacol, cum nu
putea cititorul intra în dialog cu
autorul. ªi totuºi, publicul de
teatru este adresantul real al
discursului  teatral, ocupantul
polului receptãrii în comunicarea
artisticã. El este singurul capabil
sã sesizeze dimensiunea esteticã
a dialogului, respectiv a
spectacolului, având mereu în
minte cã ceea ce vede pe scenã,
deºi are aparenþa realului  nu
este decât un joc artistic”  (cf 
Doina Comloºan,   Lectura 
textului dramatic, în Perspective,
nr. 1(12/2006, p.23).

Panduru  („Prigoruia” sau
„Primarul  din Valea Seacã”) îºi
urmãrea,  de pe scenã,
spectatorii, cu emoþia specificã
actorului ºi a autorului. ªtia sã
sesizeze „calitatea”  (...„lume 
bunã la Slãnic Moldova”)
pub l icu lu i ,  ia r  succesu l
spectacolului era adecvat pentru
cei din salã. Unele roluri - cele
pentru tineri - cereau o þinutã
extravagantã,  greu de acceptat
pentru „cenzura” de atunci.  Ei
erau niºte  „bufoni”   pentru cei 
din  „familia   lui Prigoruia”.

Piesele  pentru copii („Ora 

de dirigenþie”  ºi „Copiii lui ªtefan
cel Mare” -nepublicate  în volum),
ca de fapt toatã literatura adresatã
acestui grup de  cititori/spectatori, 
s u n t  s c r i s e  c u  i n t e n þ i i
moralizatoare.

Cartea ,,Unde ajung doar
vulturii”, Facla, Timiºoara,  1988,
(volum ilustrat  de Iulian Câmpanu) 
ar putea fi  regizatã   cu multã
uºurinþã, fiind axatã pe dialog.

Copiii, Dinu (din „Prigoruia
ºi copiii lui”), Gelu (din „Dupã-
amiezile  primarului  din Valea
Seacã”),  Gore, Radu, Bogdan, 
Diana, Codruþa, Mircea (din „Unde
ajung doar vulturii”) sunt elevi
model, dornici sã umble pe urmele
celor bãtrâni. Ei  învaþã   lecþia   de
moralã a celor pe care ºi i-au ales
ca model, bunicii. In general,
putem constata la copiii din operele
lui Panduru un simþ fãrã greº al
valorilor morale;  întoarcerea  la
vârsta  infantilã, sub raport moral,
este de altfel, proprie ºi bãtrânilor
care se definesc astfel, în raport cu
cei maturi.  Autorul (... ca dascãl a
trãit o viaþã  în mijlocul copiilor...) 
face din copilãrie etapa de
moralitate ºi, în acest context,
chipurile de copii din opera sa
dobândesc o frumuseþe ºi o can-
doare echivalente cu un
memento”.

Pe coperta a IV-a a
volumului de „Teatru scurt” mai
sunt amintite, „piese de acelaºi
autor”: „Baciul zorilor”  (piesã în trei
acte), „Plugurile”  (piesã în douã

acte), ”Nunta banilor”. „Pãcalã ºi
Tândalã”.

Teatrul lui I. F. Panduru nu
se ridicã la valoarea literarã a
prozei. Panduru este un scriitor cu
întindere epicã. Dacã în prozã, dar
ºi în poezie, în deceniul opt,
literatura  proletcultistã   era o
amintire  urâtã, nici în teatrul
destinat miºcãrii artistice de masã,
nu s-au creat opere valoroase.
Piesele Iui I. F. Panduru  au oferit
„artiºtilor amatori” umorul ºi gluma
care se „refugiaserã” doar în
bancurile  vremii. Autorul, pe lângã
modelele epocii a adus la lumina
rampei ºi niºte caricaturi (hoþi,
vampe,  beþivi), deoarece  
„socialismul   e mare ºi înghite 
multe”, iar furtul   s-a fãcut din
„averea  comunã”.   Multe replici
conþin  aluzii obscene, cu prizã în
rândul spectatorilor.

Poetul Iosif Bãcilã ne-a
relatat o întâmplare cu Panduru.
Inspectorul general de atunci a
convocat pe toþi „mânuitorii de
condei” pentru un montaj amplu.
Ion, întârziase la întâlnire ºi a fost
criticat pentru „abatere”. S-a ridicat
ºi a pãrãsit sala cu menþiunea: „eu
nu sunt cooperativa de prestãri
servicii...”.
            

IOAN NICOLAE CENDA

Hemoragia digestivã

Durerile abdominale ºi scaunele diareice ar trebui sã te facã sã mergi urgent la medic. Nu aºtepta sã
aparã hemoragia digestivã. Numãrul celor care suferã de aceastã boalã a crescut îngrijorãtor (de 10 ori în
ultimi 10 ani) iar consultarea unui medic specialist poate duce, de cele mai multe ori, la vindecarea completã.

Hemoragia digestivã superioarã (vomã cu sânge) este semnul unui ulcer stomacal, o problemã de
sãnãtate ce poate fi tratatã chirurgical.

Hemoragia prezentã cu scaun trãdeazã o rectologie o afecþiune cauzatã de prezenþa hemoroizilor,
fisurilor anale sau a polipilor intestinali. În alte cazuri, hemoragia poate avea în spatele ei, boli inflamatorii
intestinale(boli autoimune) care iritã intestinul pe tot parcursul lui.

Aceste afecþiuni pot apãrea la orice vârstã ºi pun în pericol viaþa. Simptomele care apar sunt:
sângerare rectalã, diareea, durerile abdominale, pierderea în greutate.

Sfatul specialiºtilor este cã odatã ce avem aceste simptome, sã mergem cât mai urgent la un
gastroenterolog.

Este spre binele nostru.
Ec. Nicã Drãgan



VESTEA de Mehadia 7

Înãlþarea Sfintei Cruci
(14 septembrie)

Între sãrbãtorile împãrãteºti, la
loc de cinste se numãrã Înãlþarea Sfintei
Cruci, prãznuitã în fiecare an în ziua de
14 septembrie. În aceastã zi se face
amintire de douã fapte de seamã din
istoria Bisericii creºtine, ºi anume:
aflarea sfintei cruci a Mântuitorului în
zilele împãratului Constantin cel Mare ºi
readucerea ei la Ierusalim, dupã ce a fost
rãpitã de cãtre perºi, în zilele împãratului
bizantin Heraclie.

Împãratul Constantin cel Mare a
avut de purtat un rãzboi împotriva lui
Maxenþiu, care se proclamase împãrat la
Roma. Istoricul bisericesc Eusebiu de
Cezareea relateazã cum s-a arãtat, în
drumul împãratului Constantin spre
Roma, în plinã zi, semnul crucii pe cer,
deasupra soarelui, cu o inscripþie în
limba greacã: „Prin aceasta vei învinge”.
Atât împãratul, cât ºi ostaºii lui s-au
înspãimântat la vederea crucii, mai ales
cã la pãgâni era socotitã semn de
nenorocire ºi de moarte. În noaptea
urmãtoare, i s-a arãtat împãratului în vis
Însuºi Mântuitorul Iisus Hristos, cu
semnul pe care-l vãzuse pe cer,
îndemnându-l sã foloseascã crucea drept
steag în lupta împotriva duºmanilor sãi.
Fãcând dupã cum i s-a poruncit de
Domnul în vis, împãratul Constantin a
ieºit biruitor în luptã cu oºtile lui Maxenþiu
ºi a intrat în triumf în Roma.

Îndatã dupã aceastã întâmplare
minunatã ºi dupã biruinþa asupra lui
Maxenþiu, împãratul Constantin a început
sã se arate mai îngãduitor faþã de
creºtini, de cum fuseserã împãraþii
dinaintea lui. Toleranþa sa faþã de ei s-a
arãtat mai cu seamã în anul 313, când a
dat, în oraºul Mediolanum din Italia (azi
Milano), un edict, adicã o lege, prin care
religia creºtinã era permisã în imperiul
roman, oprindu-se orice persecuþii
împotriva creºtinilor.

ªi iatã cã Dumnezeu a ascultat
rugãciunea celor doi soþi ºi când nimeni
nu mai credea cã pot deveni pãrinþi, li s-a
nãscut o fiicã, pe care au fãgãduit-o lui
Dumnezeu încã de la naºtere, cãreia i-au
pus numele Miriam sau Maria.

Ea a adus multã bucurie în casã

pãrinþilor, aºa cum aduce orice copil. Dupã
trei ani, ea vã fi dusã la templul din
Ierusalim, unde rãmâne sub îngrijirea unor
femei aflate în slujba templului, pânã la
împlinirea vârstei de 15 ani. Atunci a fost
datã în grijã dreptului Iosif, ruda sa. De
acum înainte, viaþa Sfintei Fecioare este
cunoscutã din paginile Sfintelor Evanghelii,
fiind strâns împletitã cu a Pruncului Sfânt
pe Care L-a nãscut. Doar pentru perioada
urmãtoare Înãlþãrii lui Iisus la cer,
recurgem din nou la Sfânta Tradiþie, pentru
a reconstitui viaþa Sfintei Fecioare ºi
sfârºitul ei.

Sãrbãtoarea de azi ne oferã un
minunat prilej sã stãruim asupra unui lucru
deosebit de important pentru noi, în dublã
calitate pe care o avem, de creºtini ºi de
români: naºterea de copii. În Vechiul
Testament, numãrul mare de copii era
considerat ca o adevãratã binecuvântare
de la Dumnezeu. Aºa a supravieþuit
poporul evreu, în ciuda atâtor adversitãþi
pe care le-a întâmpinat, în decursul
istoriei, de la asiro-babilonieni, de la
romani, din partea unor conducãtori de
state medievale sau moderne, culminând
cu pierderea atâtor etnici evrei în prima
jumãtate a veacului al XX-lea. Aºa au
supravieþuit ºi românii, mai cu seamã în
Transilvania, unde alte neamuri au
încercat nu o datã sã-i deznaþionalizeze ºi
sã-i îndepãrteze de credinþa lor ortodoxã.
Numeric ei au depãºit întotdeauna toate
celelalte neamuri ale Transilvaniei la un
loc, reprezentând o forþa pe care nici o
putere strãinã n-a putut sã o biruie. Nu se
putea concepe, în trecutul neamului
nostru, pânã în vremurile mai apropiate de

noi, sã existe familii de þãrani români, dar
chiar ºi de preoþi ºi alþi intelectuali, care sã
nu aibã câte 6-10 ºi chiar mai mulþi copii,
dupã o vorbã frecvent folositã altãdatã:
„Câþi vã dã Dumnezeu”. ªi Dumnezeu nu
numai cã le-a dat copii numeroºi, dar i-a ºi
ajutat sã devinã plugari harnici ºi iubitori
de glie, sau intelectuali care ºi-au pus
toate cunoºtinþele ºi forþa lor de muncã în
slujba neamului ºi a þãrii lor.

Cosroes s-a ridicat atunci
împãratul Heraclie al Constantinopolului,
care stãpânea atunci ºi Ierusalimul.
Luptele dintre ei au þinut ani de zile, pânã
la moartea lui Cosroes. Fiul ºi urmaºul
acestuia la domnie, Siroes, a încheiat
pace cu Heraclie, trimiþându-i, la sfârºitul
anului 628, ºi lemnul sfintei cruci.
Împãratul a adus-o mai întâi la
Constantinopol, iar în anul 629 la
Ierusalim, încredinþând-o patriarhului
Zaharia, care pãstorea atunci. Ea a fost
reaºezatã, în ziua de 14 septembrie 629,
cu cinstea cuvenitã, în locul ei în biserica
Învierii. De acum înainte, în ziua de 14
septembrie se prãznuieºte ºi întoarcerea
crucii de la perºi, ºi reaºezarea ei în
biserica Învierii, împreunã cu prima ei
aflare, cea din timpul împãratului
Constantin cel Mare.

Mai mulþi ierarhi ºi cãlugãri au
compus felurile cântãri în cinstea sfintei
cruci. Între ei se numãrã Sfinþii Andrei
Criteanul, Teofan al Constantinopolului,
Cosma al Maiumei, Ioan Damaschin, Iosif
Studitul, împãratul Leon ºi alþii.

Ziua Înãlþãrii cinstitei ºi de viaþã
fãcãtoarei cruci se prãznuieºte nu numai
cu rugãciune, ci ºi cu post, întrucât crucea
ne aduce totdeauna aminte de patimile ºi
moartea Mântuitorului pentru pãcatele
noastre. De aceea ºi noi, creºtinii, suntem
datori sã ne închinãm sfintei cruci ºi sã o
cinstim ca pe una prin care ne-a venit
izbãvirea din robia pãcatului. Sã rostim cu
toþii: „O, de trei ori fericitã ºi preacinstitã
Cruce, þie ne închinãm ºi te mãrim,
veselindu-ne de dumnezeiascã ta înãlþare;
ºi ca o pavãzã ºi armã nebiruitã, ocroteºte
ºi acoperã cu darul tãu pe cei ce cântã:
bucurã-te, cinsta Cruce, pãzitoarea
creºtinilor” (Condacul 1 din Acatistul Sfintei
Cruci). Amin.

                               
 Pr. Gabriel Bãbuþ
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L
a  i e º i r e a  r â u l u i

Timiº de sub “Cupola
lumii” bãnãþene, Muntele

Semenic, la confluenþa cu pârâul
Terergoviþa, se aflã satul Teregova, o
aºezare a tuturor posibilitãþilor.

“ Þ ã r â n a  c u mi n þ e n i e i
creºtine” din acest spaþiu a zãmislit
un mare numãr de personalitãþi ale
culturii ºi ºcolii româneºti, dintre
care se detaºeazã profesorul Traian
Codilã – nume predestinat veºniciei
ºi universalitãþii neamului românesc.

Nãscut la 21 septembrie
1948, se trage dintr-o familie de
þãrani harnici ºi iubitori de neam ºi
Dumnezeu, Ion ºi Maria, care l-au
crescut în cultul muncii ºi al
respectului pentru semeni.

A copilãrit alãturi de sora sa
Maria în mediul patriarhal al
aºezãrilor româneºti de la poalele
Semenicului, în simfonia clopotului
turmelor satului, a clipocitului apelor
de munte, unde a auzit pentru prima
datã poveºtile despre istoria
românilor ºi faptele lor de bravurã,
de care se va lega pentru toatã viaþa.

ªcoala primarã ºi gimnazialã
le face în satul natal, iar ciclul liceal
îl face la Liceul “Traian Doda’’ din
Caransebeº. Urmeazã cursurile
Facultãþii de istorie/geografie de la
Universitatea din Timiºoara, în
perioada 1966-1969 ºi a Facultãþii de
geografie la Universitatea Babeº-
Bolyai din Cluj-Napoca – fiind
licenþiat în geografie.
Atras de glasul pãmântului natal,
rezistã valului ce ducea spre oraº în
acea perioadã ºi revine la sat ca
profesor de geografie la ºcoala din
Ilova, Caraº-Severin.
        Duhul locului ºi harul Divin i-au
dotat mintea ºi creat sufletul întru
Lumina din Luminã – ce s-a
rãspândit ºi se rãspândeºte asupra

semenilor: elevi ºi pãrinþi. Astfel a
cãutat sã facã din elevi oameni mai
buni, mai înþelegãtori, mai deschiºi la
suferinþele celor din jur, umplându-le
sufletul de iubire ºi bucurii. A pregãtit
generaþii de cetãþeni oneºti ºi iubitori
de adevãr, care apreciazã munca ºi
rosturile ei ca valori supreme ale
existenþei umane.

Din anul 1974 este transferat
la Teregova, satul viselor sale,
educator ºi profesor la Casa de Copii
ºi apoi la ªcoala cu clasele I-VIII, ca
profesor de istorie ºi geografie.

Om de suflet ºi om de nãdejde,
cuget limpede ºi generos, pe cât de
modest, pe atât de hotãrât în actele ºi
judecãþile sale, ajunge director la
ºcolile din Ilova ºi Teregova: Casa de
copii ºi la ªcoala cu clasele I-VIII – pe
care o transformã în ªcoala de Arte ºi
Meserii.

Prin muncã asiduã, dragoste,
voinþã, cât ºi prin ideile sale despre
ºcoalã, a contribuit la ridicarea
prestigiului dascãlului ºi a ºcolii
sãteºti – devenind unitãþi de elitã a
învãþãmântului românesc.

Preocupat de pregãtirea
individualã ºi-a fãcut o impresionantã
bibliotecã cu cãrþi de beletristicã, de
specialitate ºi psihopedagogice ºi, în
acelaºi timp, a participat la toate
cursurile de reciclare ºi pentru
obþinerea gradelor didactice.
Încã din primii ani de dãscãlie se
implicã din plin în viaþa culturalã a
satului. Dimineaþa la ºcoalã, seara la
activitãþile culturale ale Cãminului
Cultural, aducându-ºi contribuþia la
pãstrarea Sfintei Tradiþii româneºti ºi
creºtin-ortodoxe, în strânsã colaborare
cu instituþiile locale ºi judeþene:
Biserica, Primãria, Inspectoratul
ªcolar Judeþean ºi Direcþia pentru
culturã.

P a r t i c i p ã  l a  t o a t e
simpozioanele de istorie naþionalã
organizate de inspectorul Gheorghe

Magas, un dascãl de prestigiu în judeþ
ºi în tarã. Dupã 1990 participã la
simpozionul internaþional” Didactica”
cu teme variate despre istoria
neamului, geografie ºi ºtiinþe ale
educaþiei.

Este ales în fiecare an în
Comisiile de examinare – la clasa a
VIII-a (capacitate) ºi la clasa a XII-a
(bacalaureat).

A participat la întocmirea a
numeroase proiecte:
1. Coordonator al proiectului Phare
2005 “Acces la educaþie pentru
grupuri dezavantajate în cadrul SAM
Teregova;
2. Coordonator la proiectul judeþean
“ªcoala – Central cultural comunitar”
SAM Teregova ºi ªcoala “Zaharia
Stancu” din Roºiorii de Vede;
3. Asistent manager în cadrul
Proiectului Transfrontalier România-
Serbia Phare CBC, Centrul Rural
pentru Turism Transfrontalier
Teregova;
4. Membru al echipei de proiect
“ Î n v ã þ a r e a  p r i n  a c t i v i t ã þ i
extracurriculare “finanþat prin PIR;
5 .  Membru a l  ech ipe i  de
proiect “ªcoala – centru educativ sau
unitar”;
6. Membru al echipei de proiect în
cadrul proiectului Comenius “Artã ºi
literaturã în Europa”;
7. Membru al echipei de scriere a
proiectului “Economie bazatã pe
cunoaºtere”.

Calitãþile intelectuale ºi
prestigiul de dascãl îl recomandã ºi
este numit de cãtre Inspectoratul
ªcolar Judeþean membru în Consiliul
Consultativ al I.S.J., metodist la
geografie pentru zona Vãii Timiºului
ºi coordonator de cerc pedagogic. De
asemenea, este ales consilier local,
fiind numit preºedinte al comisiei
buget-finanþe în comunã Teregova.

continuare în pag. 9 .

Prof. Pavel PANDURU: Profesorul Traian Codil| – 

Domnul Trandafir al Õcolii c|r|Õene
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Este membru al Asociaþiei
geografilor din România ºi Asociaþiei
apicultorilor. Apreciind ordinea ºi
disciplina albinelor, ceea ce aplicã ºi
în viaþã, a devenit un pasionat
apicultor.

Profesorul Traian Codilã este
de o limpezime cinstitã, înzestrat cu
har ºi cu tact pedagogic, cu o putere
de convingere excepþionalã – face cã
orele sale sã nu fie simple lecþii de
geografie, ci ºi lecþii de viaþã – din
speranþa puternicã pe care o are cã
munca lui nu e zadarnicã ºi cã
minþile tinere, cu care lucreazã, vor
schimba ceva într-o Românie prost
guvernatã ºi prost administratã.

Domnia sa vede în elev
“Mãria Sa” Omul, fiu al lui
Dumnezeu ºi-i trateazã cu delicateþe
ºi respect.

Acest tip de activitate îl
încadreazã în categoria dascãlului
format în spirit “haretist" – adevãrat
apostol al satului românesc.

Este adeptul conceptului
socrato-platonian privind educaþia,
prin care se acordã atenþie actului
formativ de cultivare a spiritului,
care duce la atingerea esenþei
umanului.

Bun ºi blând, precum Sfântul
Nicolae, când vine vorba de ºcoalã ºi
valorile ei, devine intransigent. Nu
acceptã surogatul în educaþie ºi în
culturã, creaþiile impregnate de
vulgaritãþi ºi trivialitãþi.

Este o personalitate de o
delicateþe neobiºnuitã ºi cu o fineþe
sufleteascã rarã ºi profundã, cu o
bunãtate ce vine din bunã cuviinþã
nativã a românilor de la izvoarele
Timiºului, apreciazã valorile
fundamentale ale vieþii creºtin-
ortodoxe, repudiazã ºi condamnã
trãdãtorii de credinþã, neam ºi þarã,
minciuna, prostia, grandomania,
lenea ºi delaþiunea.

Este un intelectual autentic,
român adevãrat, piatra de temelie a
universului românesc.
Omul Traian Codilã este mãreþ în
modestia ºi caldã lui omenie, pãtruns
d e  î n a l t ã  d e m n i t a t e  º i

responsabilitate a dascãlului de tip
“cristic”.

Prin felul sãu de a fi
întodeauna deschis, de o sinceritate
nedisimulatã, repede este îndrãgit de
cei cu care lucreazã, colaboreazã, de
colegi, elevi, pãrinþi, cât ºi de
personalitãþile culturale cu care este în
contact.

Are un cult al prieteniei
adevãrate, dezinteresate, pentru
oameni ca Nistor Iorga, Cornel Vitan
ºi alþii.

Cei ce l-am cunoscut de
aproape, l-am înconjurat cu respect ºi
admiraþie. Ne-a întreþinut sufleteºte,
ne-a fost hranã intelectualã, ne
comunica un fior filozofic al vieþii.
Venind în contact cu Domnia Sa,
simþeai cã se întâmplã ceva în sufletul
tãu, care prin iubire se încarcã de
lumina adevãrului, frumosului ºi
binelui.

În tot ce a fãcut ºi ce face este
secondat ºi sprijinit de iubitoarea lui
soþie, învãþãtoarea Ana Codilã, un alt
dascãl de excepþie. Împreunã ºi-au
crescut cei doi copii, Cãiuº ºi Oana, în
morala binelui, a iubirii de muncã,
semeni ºi de Dumnezeu, pe care îi
iubeºte ca pe ochii lui din cap.

Profesorul Traian Codilã,
peste tot unde a trecut a impus un

model mai rar, cel al intelectualului de
la sat, iradiind cãldura ºi farmecul
echilibrului sãu interior.

Este un uluitor model de viaþã
ºi credinþã prin respect ºi iubire faþã de
oameni ºi creaþiile lor.
Sub domnia soarelui de toamnã ºi a
aurului de pe câmp se evidenþiazã
roadele celor 44 de ani de experienþã
pedagogicã în care Domnul Trandafir
al zilelor noastre a cunoscut toate
bucuriile ºi necazurile aduse de
meseria de dascãl. Acum când
amurgeºte timpul peste fãptura sa, cu
mulþumirea datoriei împlinite, domnul
profesor intrã în vacanþa mare –
pensionarea. Domnia sa a fost pe rând
profesor, magistru, prieten ºi pãrinte.
A fost ºi este un Om prin care
Dumnezeu a lucrat în lume, fiind
preþuit ºi iubit de toþi cei care l-au
cunoscut.

Realizãrile celor 65 de ani
încãrcaþi de împliniri, dau imaginea
unui Om care a mucenicit pentru
ºcoalã, credinþã ºi neam. Urãm
luminosului dascãl sã trãiascã mulþi ºi
fericiþi ani alãturi de familie ºi
prieteni.

� � � � � � � �

Cele mai vorbite limbi

1 Chineza
2 Engleza
3 Hindi
4 Spaniola
5 Rusa

Statele cu cei mai mulþi vecini 

1 China
2 Federaþia Rusã
3 Brazilia
4 Zair
5 Germania

State foarte mari

1 Federaþia Rusã  - 17,075 mil.km2

2 China                 -   9,326 mil.km2

3 Canada              - 9,220   mil.km2

4 S.U.A.                - 9,166   mil.km2

5 Brazilia               - 8,456   mil.km2

Cele mai lungi fluvii

1 Nil (Africa)                     - 6695  Km
2 Amazon (Am.Latinã)     - 6516 Km
3 Yangze (Asia)                - 6300 Km
4 Mississipi (America N.)  - 5469 Km
5 Obi-Irtãsh (Asia)             - 5570 Km

                   Ec. Nicã Drãgan
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Despre
proverbe...

Provenind din latinescul
„proverbium”, termenul de
proverb defineºte o învãþãturã
moralã a unui popor. Aceastã
învãþãturã moralã e nãscutã din
experienþã îndelungatã, dintr-un
trecut istoric zbuciumat.

Un proverb transmite
aºadar, o învãþãturã moralã
descendenþilor. El ascunde însã
ºi unele trãsãturi morale specifice
poporului care a creat acest
proverb.

Sã luãm de pildã,
proverbul „Capul plecat sabia nu-l
taie” (!). Ce învãþãturã moralã
transmite el copiilor
n o º t r i ?  U m i l i s m . . .
servi tate. . .  laº i tate!
Aceste trãsãturi se
regãsesc din plin la
contemporanii noºtr i
români, minþiþi, umiliþi ºi
batjocoriþi de politicieni
multicolori (roºii, galbeni,
portocalii sau verzi). Acest
proverb este completat cu
un altul: „Fuga-i ruºinoasã
dar e sãnãtoasã”. Ce
ascunde acest proverb?
(Laº itate... eroism...
r u º i n e . . . )  I s t o r i a
binemeritatã a poporului român
cuprinde momentele Mircea,
ªtefan, Mihai, 1877,1917,1941.

Cum ne-ar privi oare dacii
care mureau râzând? Ca pe
odraslele lor... Mã îndoiesc.

Un mare istoric a fãcut
afirmaþia cã suntem o insulã
latinã într-o mare slavã. Nici un
slav oricât de blajin ar fi el, nu ar
fi acceptat atâta umilinþã (Vecinii
noºtri sârbi!).

Sã trecem la un alt
proverb: „Cu darea treci marea”.
Chiar dacã e nãscut din perioada
dominaþiei otomane asupra
provinciilor  româneºti, el ascunde
acceptarea corupþiei ca o
trãsãturã moralã a poporului
nostru. Corupþie care astãzi e
lege în þara mea. Cine respectã

principiul „constituþional” Nimeni nu
e mai presus de lege! Apã
chioarã... Hã, hã, ar spune întâiul
stãtãtor care calcã precum Hristos
peste legi promulgate chiar de el.

„Tãcerea e ca mierea”. E
preluat de la arabi, care comparau
tãcerea cu aurul ºi vorba cu
argintul. Ce îndemn sau moralã
conþine el. Am tãcut ºi vom tãcea
mereu! Conform îndemnului creºtin
„Mai bine câine viu decât leu mort”.
(Ecleziastul-9,4). Privim admirativ
la cei ce ne furã, ne mint, ne
batjocoresc, fie cã sunt români, fie
cã sunt strãini.

Un popor mare, dar buimac
de atâta bunãstare ne ironizeazã
cu faimosul lor „...” ªi noi tãcem cã
doar suntem un popor vegetarian
(Ana Blandiana).Ne lipseºte

coloana vertebralã! Noi nu am avut
un mareºal Le Pen. El se numea
Antonescu. În toatã istoria lor ei nu
au avut, decât pe Jeane d Arc ºi
Napoleon. În rest,...?

Tãcerea asta nu are nimic
în comun cu „Dacã tãceai filozof
rãmâneai”. Aceasta e folositã cu
sens peiorativ, pentru cei care
scapã „porumbelul” când vorbesc.

„La plãcinte înainte la
rãzboi înapoi” – Ce îndemn mai
elocvent decât acesta mai vreþi?
Cu câtã sfinþenie a fost respectat
acesta în 1989, sub înalta
binecuvântare a celui veºnic
zâmbitor /. /. Câþi au murit atunci,
fãrã sã ºtim nici acum dacã au fost
eroi sau trãdãtori? Tãcerea e ca
mierea nu? Câþi au profitat de pe
urma morþii lor? Fãrã numãr, vorba

unui manelist.
Eroi? Haida-de! Da, da, da,

„de trei ori da”, vorba maestrului
Caragiale __

Ne mândrim cu originea
noastrã daco-romanã. Ce a rãmas
însã din ea. ADN-ul sau grupa
sanguinã. ªi acestea contestate
uneori.

Romanii spuneau „Dulce
est pro patria mori” Noi – „Fuga-i
ruºinoasã dar e sãnãtoasã”

Sã fie bine înþeles! Chiar
dacã pentru mulþi patriotismul este
un sentiment anacronic eu nu mã
ruºinez sã spun cã îmi iubesc cu
ardoare locul natal, apa, muntele ºi
norul. Îmi admir cu sfinþenie
strãmoºii, eroii neamului meu,
chiar dacã nu înþeleg cu niciun chip
gestul lui Brâncoveanu____

G e n i a l u l
Eminescu punea retoric
întrebarea „ªi pentru
cine vrei sã mori?”
Noþiunile patrie popor
pornesc de la familie. ªi
unde familie nu e, nimic
nu e!

Ce alt popor se
poate mândri cu un
Brâncoveanu? Doar
creºtinii, în naivitatea
lor, erau capabili de un
sacr i f ic iu suprem.
„Creºtinii de azi?...

Existã oare un
rãspuns o soluþie la aceste dileme.
Pornesc iarãºi de la proverbul latin
„Patria e solum omnibus carum
est” (Pãmântul patriei ne este
drag) ºi consider cã cei care au
ignorat ºi ignorã patriotismul ºi
naþionalismul sunt demni de
dispreþul nostru. Trebuie reintrodus
textul patriotic în manualele
ºcolare.

Îi implor pe colegi mei,
profesori de istorie sau limbã
românã sã le vorbeascã elevilor
dincolo de manualele ºcolare care,
au foarte multe carenþe...

               Prof. Mihai CORNIAN
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           Plecãm dar Pavel mã opreºte
lângã prima tufã de corn întâlnitã, taie o
bucatã mai lungã, o netezeºte la capãtul
gros ºi o întinde spre mine.
     - Ia asta dacã n-ai topor.
              Mã uit mai atent la toporul din

mâna lui.
- Ãla nu-i cumva toporul ?

 - Ba da, mã întrerupe, îi toporul „ de ivit ”
al lui moº Miþaru.

Moº Miþaru, socrul meu, 
folosea „ toporul de ivit ” ca baston de
sprijin la urcuº, sculã tãietoare când
ajungea la destinaþie ºi, eventual, armã
de apãrare dacã era cazul. 
       - Pavele, cam dolofanã raniþa din
spatele tãu ! Ce-ai înghesuit acolo ? 
      - Pãi cam tot ce trebuie sã ai când
pleci pe munte, de la mãrunþiºuri ca ac ºi
aþã de cusut, bucãþi de cauciuc pentru
foc pânã la …
    -  Ai ºi mersul trenurilor?, îl întrerup
în timpul „ inventarului.”

-  Ãla cred cã e la tine între punga
cu mâncare ºi sticla cu cafea, îmi
rãspunde ghicind ce pune în traistã un
„amator” care urcã pe munte.

Ne întâlnim cu o femeie în vârstã
care rãspunde la salut fixându-mã cu
privirea.

- N-aþi fost dumneavoastrã
dascãl la Dobraia ? Eu mis muierea lui
Cuzma. Omu meu îi acasã, cred cã s-ar
bucura sã vã întâlniþi.

-  ªi mie mi-ar face plãcere sã-l
întâlnesc, îi rãspund în timp ce ne
îndreptam spre casã. 

 Rãchia galbenã fãcea bule în
pahare bucuroasã cã vede lumina zilei
dupã trei-patru ani de detenþie în vasul
de iagud. Sub sprâncenele stufoase ochii
lui nea Cuzma sclipeau vesel. Era
bucuros cã i-am deschis uºa. Am început
sã socotim. Peste treizeci de ani ! Ce
repede trece timpul. L-am întrebat dacã
mai are cazanul. Zâmbind a arãtat cu
degetul spre pahare. I-am povestit lui
Pavel cum fãceam rãchie din te miri ce în
anii fãrã prune, întotdeauna cu un ochi la

cazan ºi altul la podul Þãzna sã nu vinã
miliþia peste noi. 

 Dupã ce am fãcut poze ne-am
pregãtit de plecare. Raniþa mea avea în
buzunarul exterior o sticlã plinã. Am fost
conduºi pânã la marginea pãdurii unde
începea urcuºul.

Poteca ondula în spirale strânse
printre stânci ºi fagi bãtrâni. Soarele
dimineþii risipea încet ceaþa din viroage.
Când ajungeam la un tãpºan stâncos, cu
deschidere prin crengãria pãdurii, admiram
perspectiva versantului opus ºi pinii
cocoþaþi pe vârful unei stânci sau pe un
tãpºan minuscul sfidând abruptul de sub
ei. Pinul negru bãnãþean. Înfipt zdravãn în
pãmânt. Statornic ca ºi oamenii al cãrui
nume îl poartã. Cândva, cineva spunea cã
acesta are un aer îngâmfat în izolarea ºi
nemiºcarea lui. Mie dimpotrivã mi se pare
sobru, demn ºi dornic sã nu facã umbrã
nimãnui. I-am admirat întotdeauna
tenacitatea doveditã în orice împrejurare.
ªi dupã moarte, dacã putem spune aºa,
lemnul lui dãinuia mai mult decât al altor
copaci în ferestrele, podelele, sau sicriele
oamenilor. Întâmplãtor am avut
ocazia sã-i vãd neputincioºi spre sfârºitul
iernii când se porneau avalanºele. Privite
de la distanþã, de pe versantul opus,
ofereau un spectacol unic. Crãpãtura ivitã
aproape de vârful muntelui ºi încreþirea
stratului de zãpadã în aval era începutul
urgiei. Tonele de zãpadã mãturau în cale
pietre, fagi noduroºi ºi pini singuratici într-o
tãcere mormântalã. Când ultimii bulgãri se
rostogoleau la vale ajungea sunetul. Parcã
zeci de trenuri treceau în vitezã bubuindu-
þi în timpane iar aerul avea o zvâcnire
ciudatã. Impresionat de mãreþia ºi
unicitatea momentului am simþit un fior pe
ºira spinãrii, ceva asemãnãtor cu
senzaþiile din timpul unui cutremur.

Îmi aduc aminte cã primãvara
atotputernicul munte se lãsa cucerit. Mai
întâi înfrunzeau copacii de pe malul
Cernei, apoi ca o linie de front verdele urca
neabãtut tot mai sus. Unde ºi unde câte un
fag mai grãbit o lua înainte ca un cercetaº
infiltrat în masa maronie.

Sus spre creste zãpada domina
vâlcelele, iar jos în lunca Cernei, ca niºte
jucãrii miºcãtoare, oameni, cai ºi pluguri
brãzdau pãmântul. Senzaþia cã poþi fi în
acelaºi timp cu picioarele într-un anotimp
ºi cu ochii în altul nu am avut-o decât
acolo.

Urcuºul pune probleme pe
mãsurã ce soarele se ridicã deasupra
versantului opus. Ne dezbrãcãm de haine
ºi facem popas pe o micã platformã de la
rãdãcina unui fag. Privind în jos admirãm
sclipirile jucãuºe ale Cernei în lumina
dimineþii. ªoseaua se lasã vãzutã doar din
loc în loc prin crengãria pãdurii. Când trece
câte o maºinã pare cã vrea sã se ascundã
de priviri indiscrete furiºându-se sub
copaci.

M-am trântit în iarba rarã smãlþatã
de flori firave ºi înalte crescute la umbra
fagului. Am pus obrazul pe muºchiul pufos
verde-închis. Miros de Arjana! O tufã de
priboi lângã rãdãcina rãºchiratã. 

Furnici minuscule galbene-
maronii îºi urmau cãrarea. Miºcarea lor
necontenitã mã îmbia la somn. Cu
spinarea arcuitã, cu picioare scurte conice,
un vierme mare verde-aprins a traversat
cãrarea fãlcoaselor tenace. S-a întrerupt
circulaþia ºi a început atacul. Nu le-a plãcut
gustul ? Prada era prea mare ? Atacul a
încetat brusc ºi inelatul a dispãrut,
ondulându-ºi cocoaºa, printre firele de
iarbã.

O buburuzã urca hotãrâtã pe
codiþa unei frunze de priboi. 
Când a ajuns în vârf ºi-a luat zborul ca un
elicopter cu elicea roºie. Ce comparaþie
stupidã ! dar aºa am gândit. Priboiul bloc
cu eliport pe acoperiº ºi buburuza, cu
zborul ei tãcut, elicopter huruitor. Aºa se
întâmplã când îþi pleci rar obrazul la
pãmânt.

Alãturi douã ciuperci micuþe, gri-
maronii, cu pãlãrii lamelate, cu picioare
suple delicate, rãsãrite între rãdãcinile
cãptuºite cu muºchi. 

continuare în pag. 12 .

Gheorghe MIRULESCU:  ARJANA 
(continuare din numãrul 16)
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Douã cãlugãriþe modeste, inocente ºi
sfioase cu miros de crud. Douã balerine
discrete ºi elegante pe covorul verde.
Cine sã le bage în seamã în colþul lor
dintre rãdãcinile fagului !

Îþi alunecã privirea peste
frumosul delicat ºi se opreºte la vulgarul
ostentativ. Vitezã ! vitezã ! vitezã!. Cum
sã vezi detaliile ce definesc ce vezi ? Nu
ai timp sã te opreºti sã vezi cu adevãrat.
Am fost ºi acolo ºi acolo, am vãzut ºi aia
ºi aia. Inventar bogat, dar dacã tragi linia
ai vãzut un numãr de... un numãr ºi atât.
Nu vedeam ce am vãzut dacã nu
puneam obrazul la pãmânt. Alãturi,

relaxat „împãtimitul ” savura momentul. El
pune des obrazul la pãmânt.

- Pauza s-a terminat, toatã lumea
la drum zice  Pavel. 

Am reluat urcuºul ºi am ajuns la
o platformã latã ºi însoritã unde soþia
obiºnuia sã se odihneascã de fiecare datã
când mergeam spre ºcoalã.

Cu degetul îndreptat spre
marginea potecii Pavel m-a oprit brusc.

 Spirala zig-zagatã avea capul
triunghiular ridicat ºi, pe sub cornul din
vârful botului, furca limbii cu zvâcniri repezi
ºi ritmice tatona aerul. Dacã n-ar fi fost
miºcarea limbii ai fi crezut cã un copil
distrat ºi-a pierdut jucãria. Îi admiram
frumuseþea pãstrând distanþa cuvenitã ºi
ne întrebam cum aratã lumea vãzutã prin

douã bile de sticlã nemiºcate.
Odinioarã urmãream cu îndârjire ºi
omoram orice ºarpe îmi ieºea în cale
convins cã aceºtia trebuie stârpiþi. În
îngâmfarea ºi suficienþa sa omul împãrþise
animalele în folositoare ºi dãunãtoare
crezând cã are dreptul sã corecteze ce nu
era de corectat. Pãdurarii ºi vânãtorii
aveau plan la „ dãunãtori cu pãr ºi pene”.

Am plecat de lângã ea mirat cã a
fost singurul exemplar întâlnit. Cu  ani în
urmã era imposibil sã nu vezi câteva
ascunzându-se în tufiºuri ºi altele moarte
ºi nãpãdite de muºte la marginea potecii.

"  continuarea în numãrul urmãtor

AM PROMOVAT, DAR E MAI

GREU DECÂT NE-AM                  

AªTEPTAT

La sfârºitul anului competiþional 2012-2013 echipa din localitatea
noastrã -A.S. Ad Mediam- a reuºit o meritorie clasare, pe poziþia secundã
a clasamentului Ligii a V-a pe zona Caransebeº, fapt ce a permis atingerea
obiectivului trasat la începutul campionatului de cãtre conducerea echipei,
astfel cã dupã o îndelungatã  absenþã  a revenit în Liga a IV-a (Divizia D) a
judeþului Caraº-Severin.

 In prezent staff -ul echipei este
format din:

Preºedinte:        Panduru Iancu

Vicepreºedinte: Cârstea Miticã

 Secretar:           Râta Liviu

Org.competiþii:  Partenie Mihai

Antrenor:           Anchescu Costel

Lotul echipei de seniori este

alcãtuit din:

ALEXANDRU Emanuel, CHIOSA Cãtãlin, CIUBOTARU Victor,

CORNEANU Sebastian,  CALATOAIE Daniel, DOMILESCU Florin,

DOMILESCU Petru, DRÃGAN Paraschiv, FIRAN Marius, IANCUÞA

Viorel, MARINESCU Mihai, PANDURU Marius, RAESCU LALESCU

Gheorghe, SECHEªAN Dumitru;

 Lotul echipei de juniori al echipei noastre este antrenat de prof.

Domilescu Florin  ºi este alcãtuit din: SANDU Nicolae, PRUNA Florin,

ANCHESCU Alin, BRÎNZAN Nicholas, HABAGÃU Gheorghe, BAITZ

Alex, HARTL Bernhard, TUDESCU Adelin, SANDU Rãzvan,

NEGOESCU Rãzvan, CORNEANU Ionuþ, NANI Ionuþ, ACHIMESCU

Valentin, CHIª Viorel, MARCU Adrian, NEAGOE Florin, COSTESCU

Adelin, DRÃGHICESCU Lãzãricã, SUCIU Denis, FENEªAN Ion.

Dupã cele 5 etape desfãºurate pânã acum echipa de seniori se
claseazã pe locul 11 din 12 echipe, iar rezultatele înregistrate au fost:

31.08.2013 A.S. AD Mediam Mehadia   3-1  A.S. Nera Bozovici 

07.09.2013 A.S. Recolta Berzovia           9-1  A.S. AD Mediam Mehadia

14.09.2013 A.S. Metalul Bocºa               6-3  A.S. AD Mediam Mehadia

21.09.2013 A.S. AD Mediam Mehadia   0-1  A.S.Agmonia Zãvoi

28.09.2013 C.S. Metalul II Reºiþa           5-0  A.S. AD Mediam Mehadia

Linia de clasament ne aratã cã sântem echipa cu cele mai multe
goluri primite -22 ºi  doar -7  goluri marcate, fapt care ne indicã la prima
vedere cã întrecerea din Liga a IV-a a judeþului Caraº-Severin este
deocamdatã prea puternicã pentru noi. Situaþia aceasta se datoreazã
mai degrabã faptului cã echipa noastrã are numeroºi jucãtori accidentaþi,
mulþi dintre ei fiind jucãtori de bazã sezonul trecut care au fãcut ca
promovarea sã fie realizabilã; alti jucãtori nu pot ca sâmbãta sã fie
prezenþi de fiecare datã la meci fiind ocupaþi la locul de muncã, astfel cã
mai ales la jocurile din deplasare, de unde am venit cu o grãmadã de
goluri primite, echipa aliniatã la start a avut în componenþã numeroºi
juniori ºi jucãtori care uneori nu s-au ridicat la pretenþiile unei asemenea
întreceri.

La juniori rezultatele înregistrate au fost:

31.08.2013 A.S. AD Mediam Mehadia   5- 4 A.S. Nera Bozovici 

07.09.2013 C.S.S Reºiþa                        2-2  A.S. AD Mediam Mehadia

14.09.2013 A.S. Metalul Bocºa              6-0  A.S. AD Mediam Mehadia

21.09.2013 A.S. AD Mediam Mehadia   2-2  A.S.Agmonia Zãvoi

28.09.2013 C.S. Metalul II Reºiþa          8-0  A.S. AD Mediam Mehadia

Dupã aceste rezultate echipa de juniori ocupã locul 8 din 12
competitoare.

Viorel  IANCUÞA
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CetateaMehadia

Costruitã în secolul al XIV-lea,

Cetatea Mehadia a jucat, alãturi

de alte fortãreþe din zona Caraº-

Severin, un rol important în

ofensiva lui Ioan de Hunedoara

împotriva Imperiului Otoman ºi a

fost un punct strategic pentru

frontiera sud-esticã a regatului

Ungariei. A avut soarta tuturor

fortificaþiilor Banatului, fiind

distrusã de cãtre turci.

Istoric

Cetatea Mehadia  a

fost cel mai probabil

ridicatã în secolul al

XlII-lea de familia

nobiliarã Gutkeled,

probabil între anii

1 2 6 3 - 1 2 7 0 .  L a

începutul secolului al

X I V - l e a ,  a  f o s t

angrenatã în conflicte

interne, de care nu era

strãin nici Basarab I,

p r i m u l  d o m n

independent al Þãrii

Româneºti. A fost ºi ea

preluatã de regalitate,

fiind integratã în sistemul militar

al comitatelor bãnãþene. Acolo

slujeau o mare parte din cnejii

români ai locului. Între 1429-

1435, acolo au avut reºedinþa

cavaleri teutoni, readuºi de cãtre

Sigismund de Luxemburg. Sub

guvernarea lui Ioan de Hunedoara,

fortãreaþa a fost întãritã ca sã

poatã sluji drept bastion în lupta

cu forþele Imperiului Otoman, în

1441. A fost cuceritã de cãtre turci

în 1523. Dupã douã veacuri, ºi-a

sfârºit rostul la 1738, când în jurul

ei s-au dat lupte crâncene. 

Construcþie

Cetatea este ridicatã pe o culme

îngustã ºi pe marginea unor

prãpãst i i .  Dator itã  aºezã r i i

strategice, accesul era posibil doar

prin nord, acolo unde s-a amplasat

turnul principal sau donjonul

fortificaþiei, construit cu bazã

hexagonalã ºi ziduri groase de 2,5

metri ºi înalte de peste 16 metri.

Parterul era boltit, iar deasupra se

disting alte douã-trei etaje. Nivelul

al doilea, aflat la peste ºase metri

înãlþime, a putut fi împãrþit cu

planºee sprijinite pe ziduri.

Remarcabil este cã în construcþia

sa s-au utilizat spolii romane. În

secolul al XV-lea, cetatea ºi-a

dobândit forma definitivã, printr-o

nouã etapã de fortificare în care

zidurile au fost înãlþate ºi s-a clãdit

cel puþin încã un turn cu bazã

circularã. Un

a l t  tu r n  a

funcþionat în

dreptul porþii ºi

a l  p o d u l u i

construit  pe

piloni de piatrã.

D r u m u l  d e

acces trecea

printr-un ºanþ

s ã p a t  î n

stâncã. O parte

a zidãriilor a

dispãrut prin

prãbuº ire în

h ã u r i l e

prãpastiei vecine.

În jurul anului 1699, contele Luigi

Ferdinando Marsigli descrie cetatea

ca fiind deja în ruinã. Alte date

istorice spun cã, de fapt, contele,

ofiþer  ita lian din armata

imperialã habsburgicã, a ordonat

demolarea cetãþilor din zonã

conform stipulaþiilor Tratatului

de pace de la Karlowitz (1699),

care a însemnat sfârº itul

rãzboiului austriaco-otoman

(1683-1697). Este sigur cã în

luptele din 1738 la Mehadia au

fost utilizate ºi alte construcþii de

rãzboi, din afara cetãþii.

Prezent

Zidurile de peste 16 metri ale

turnului de apãrare sunt dovada

mãreþiei de odinioarã a cetãþii,

dar ºi a rolului pe care fortificaþia

l-a avut în istoria zbuciumatã a

Banatului. Pietrele ascund atât

anii de glorie, cât ºi decãderea a

ceea ce a fost acum 700 de ani

Cetatea Mehadia.

Legendã

O legendã localã spune cã Vlad

Þepeº i-ar fi adus pe locuitorii

din Târgoviºte sã lucreze la

cetate într-o zi de Paºti,

îmbrãcaþi în haine de sãrbãtoare.

Dintre toate locaþiile posibile ale

faimosului roman „Dracula”,

aceastã cetate ar fi cea mai

potrivitã.

Sursa:

http://www.cavalerintaramea.ro/
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RÃDÃCINI ÎN
STÂNCÃ

E
           u am ºtiut de la început 

cã sânt dintre cei care

fãcându-ºi un fel de casã

la umbra unui vis

în f lo r i t  r ã m â n

acolo pânã când

prin rãdãcini în

stâncã º i apoi

rodesc atât de

mult cã se pot

h rãn i o  v ia þã

întreagã, ba mai

dau ºi la alþii. Aº fi

p u t u t  p u n e

c u v i n t e l e ,

metaforele ca pe

un stelaj din beciul boltit de piatrã,

peste orice altã poveste a oricãrui

loc, aº fi putut înãlþa catedrale de

cuvinte dacã nu mi s-ar fi frânt

câteodatã aripile. Timpul stãtuse

acolo, pânã ºi Cerna dormea dar

numai în locul acela vrãjit din

legenda cu zânele ºi Iovan Iorgovan

cu balaurul cu ºapte capete

sângerând pe jos pe nisip. Îmi

plãcea din totdeauna foarte mult dar

mai întâi pentru cã  de aici începea

Banatul, consideram în mintea mea

de copil cã de aici era o altã þarã.

Aici între Balcani ºi Carpaþi se aflã

un prag ºi dintotdeauna aici fost

graniþa.

    Nu pot sã dizolv  tristeþea cum

aº trage o perdea, mereu      

încercam sã  compun fiecare

imagine dar toate cioburile de  

reculegere se pierduserã în lac, din

ele încercam sã refac Orºova veche

cu  fa leza  º i  cu  sm och in ii ,

amestecate cu istorie, cu trecut tãcut

sprijinit pe însemnele unor rãzboaie.

Între Topleþ ºi Orºova pânã ºi timpul

a fost mãsurat tot cu sabia dar

trezindu-se prea brusc a trebuit sã

caut ceva sã-l adorm la loc sã stea

cu capul plecat pe perina doldora de

vise, mai puþin, sã-i cânt un cântec

duios de leagãn, mai puþin  pânã

termin ºi eu de pictat sau poate cã voi

mai scrie vreun poem despre amintiri

îndesate ca într-o saltea plinã de

pãnuºe de porumb, un strujac, „cum îi

zice pe la noi”. La Topleþ, lumea mea

dintotdeauna, casele ca pe un ºirag de

mãrgele, una lângã alta, neschimbate

deloc din vechime, din care vechime

încã nu ºtiam

dar gãseam

c e v a  c e

O r º o v a

p i e r d u s e ,

gãseam ce-mi

lipsea: istoria

de atins, de

p i p ã i t ,

t e n c u i a l a

v ã r u i t ã

a l b a s t r u

adânc ,  sau

alb, sau alte culori dupã caz, finã la

atingere, porþi de lemn cu multe liniuþe

verticale cu numerele lor pe alb cu

albastru de cobalt. Fantasme în

miºcare prinse uneori poate se

împreunau acolo între crãpãturile de

zid, pe acolo printre pietre. De ce

istoria se simte aici atât de clar?   De

ce poezia ºi câte odatã  doina ºopteºte

numai aici dar poþi s-o auzi destul de

bine cã dacã ai vrea ai

putea chiar sã-i rupi gura

cu frunza? Uite cã m i-ar

trebui înapoi colivia pentru

gânduri, sã le punem

ordonat la pãstrare ca pe

þesãturile vechi de lânã, cu

multã naftalinã. Le pãstrãm

închise, ascunse ca sã nu

ne deranjeze deloc ºi le

s c o a t e m  d o a r  l a

sãrbãtoare: sã ne arãtam

mai frumoºi cu ele, fiecare

dintre noi diferit, sã  nu fim

sãraci ºi mai ales sã nu fim

toþi la fel  precum blocurile comuniste .

Ce ferestre cu obloane,  dar oare ce

ochi privesc de dupã ele? Totul bine

ascuns ca o aromã de dulceaþã de

fructe de pãdure din care trebuie sã

mãnânci numai cu o linguriþã micã,

lãcomia sau obiºnuinþa ar diminua

considerabil plãcerea.Hoinãream pe

strãzi, prin curþile  caselor, prin beciurile

lor, prin toatã agoniseala celor

câtorva generaþii dinaintea noastrã.

Unii încercaserã sã scape de istorie

ca de o patima urâtã aruncând tot ce

nu li se mai potrivea,tot ce nu mai

avea utilitate practicã, casele lor

prim iserã  între tim p geam uri

„termopane”ºi gresie prin curþi,

pereþii nivelaþi ºi lustruiþi, parchet

laminat ºi toate accesoriile unei

modernitãþi comode. Dar ºi aºa

arãtau bine, proporþiile nu se

modificau.

       Acoperiºuri mai mici, mai mari,

unele lângã altele, unele drepte cu

colþul cãutând în sus spre cer, ziduri

peste tot, ziduri foarte masive ce au

adunat acolo munca istovitoare ºi

suferinþa, ce istorie  am putea sã

arãtam noi Europei pline de castele?

Casele sunt înalte, din piatrã în

partea de jos ºi din cãrãmidã  arsã în

partea de sus, cu porþi largi, ca sã

poatã intra cu carul. Unele garduri

sânt fãcute din bucãþi de  lemn, ce

mult îmi plãceau gardurile acelea pe

lângã cele de piatrã, lemnul  anticipa

cãldura devenitã foc iar piatra þinea

veºnicia în ea ca pe un poem

cuibãrit acolo tãcut. Poate cã ºi

p o e z i a  s t a

ascunsã, feritã

î n t r e  z i d u r i ,

p o a t e  c ã

r ã m ã s e s e  î n

aceeaºi fricã de

d u º m a n i i

nãvãlitori pe aici

pe la graniþa

dintre imperii ºi

de asta nu voise

sa iasã ºi sã se

p r e f a c ã  î n

mândrie sau în

a r o g a n þ ã ,

izvorâse din ea doar cântecul, pe

asta nu îl puteau nici lua cu ei ca pe

o pradã de rãzboi, nu îl putuserã

vinde ca pe aur ºi nici nu-i dãduserã

foc. 

      Pe lângã zidurile groase de

piatrã ºi pe lângã gardurile numite 

                       continuare în pag. 15 .
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.   urmare din pag. 14

„de ºcezã” adicã de lemn se aflau

alchimia ºi poezia alterând, o aºchie

de lemn cu câte un dor nestins sau

vreun blestem înfipt acolo printre ele

dar neºtiut.

U n e o r i  o

g ã s e a m

a l t e o r i  o

p i e r d e a m

încã înainte

de a o fi

înþeles, vis în

care gãseam

o com oarã

dar odatã cu

trezirea urma

s-o pierd. De

asta e bine

ca artiºtii sã rãmânã în vis, dacã se

trezesc riscã sã devinã contabili sau

ingineri sau orice altceva care nu are

nici o legãturã cu visul deci cu arta.

Alchimii ciudate cu esenþe ºi otrãvuri,

cu leacuri  de demult.  Lumina, ce

preþioasã era acolo  la Topleþ pentru

cã între munþi ziua e mai scurtã deci

ºi  umbrele mult mai lungi ºi

câteodatã ciudate.  Poate cã de asta

oamenii de acolo aveau cugetul mai

curat ºi mintea mai limpede ºi mereu

le cer sfatul pentru cã aici între

colþurile tãioase ale betoanelor ºi

eleganþa protocolarã a politeþii mi-am

încâlcit într-atât mintea cã orice efort

spre desluºire devine obositor ºi

creaþia moare. Sau ºi dacã nu moare

seamãnã bastarzilor piperniciþi ce nu

pot duce povara istoriei fãrã s-o

strâmbe dupã chipul lor.  În oraº

peste tot este asfalt, e un miros de

canalizare, de artificial ºi mã

gândeam uneori cã dacã la Topleþ

mi-ar fi cãzut vreo lacrimã pe stradã

piatra ar fi uscat-o imediat cu un

„mulþumesc” blând. Aici pãmântul

uitat sub asfalt ºi-a pierdut demult

ocrotirea.

     Peisaje montane de basm,

mereu aceleaºi din vechime,

simplitatea bucuriei de a gãsi prin

prispa casei pe Goga, pe

Rebreanu, pe Coºbuc... Oraºul nici

nu-ºi trãia anotimpurile aºa tumultos. 

Satul vechi s-a îngrãmãdit mai sus pe

malul Cernii undeva sub munte,

strãzile principale sânt drepte, cele

mici sânt întortocheate printre casele

vechi, de oriunde te-ai uita  imaginea

n u

s u f e r ã

n i c i

compozi

þ i o n a l

dar nici

c rom a t i

c, printre

c a s e  

vegeta þi

a

t rã ieº te

luxurian

t ã  o

poveste de varã arzând iar iarna

doarme ºi ea ca ºi omul ostenit de

muncã sau de iubire. Curþile caselor

sânt º i ele un alt peisaj, o altã

concentrare de util cu estetic, poate ºi

puþinã retragere spre familie ºi spre

intim cu câte un secret frumos ca un

cadou ascuns dar

care nu semãna

d e l o c  c u

însingurarea. 

Cam dupã

Arhangeli sau mai

bine zis de la tãiatul

porcului ºi pânã la

culesul urzic ilor

universul  meu se

r e s t r â n g e a  d e

fiecare datã în jurul

cuptorului, mâncam  totul fript în jar:

ºuncã cu slãninã afumatã º i toate

trãirile îmi erau adãpate cu sânge ºi

pãcã lite  de  du lce le  cel m ai

ademenitor. Cum sã-mi mai placã mie

în oraºul  îmbâcsit de neamuri care

nu se mai recunoºteau între ele  ºi

obosit de continua schimbare de

stiluri,  de influenþe ºi mode,  plictisit

de iarna ce nu se arãta decât cu ger

uscat sau cu zãpadã murdãritã de

tramvaie, de maºini ce nu aveau loc

sã parcheze. 

Rar mã întâlneam cu mine prin

oglinda aceea de la toaleta aflatã într-

una din camerele dinpartea din faþã

a casei, camere bune, podite cu

scânduri foarte late.

-  A le  bã t râne  spã lau

scândurile astea cu peria de

rãdãcinã, ºtiau ºi  câte cuie au fost

puse… 

Câteodatã ar fi povestit  ei

poate mai multe despre trecutul

strãmoºilor lor dar cine sã-i mai

asculte, cine sã mai ia în seamã în

lumea asta grãbitã… o „învãþare din

cuvânt”?

         Noi de acum nu  mai

cunoºteam  în carnea noastrã  nici un

loc binecuvântat de cuie ºi treceam

uneori privind totul de deasupra ca ºi

cum am fi fost un cârd de vrãbii. Deci

cuiele din podea nu mai fãceau parte

nici din carnea noastrã, un teatru fãrã

cortinã dar în care pânã ºi trivialitãþile 

sânt întrebuinþate pe post de adaos

al marii ipocrizii, asta ar fi o altã

categorie esteticã ce sigur ar place

unor cameleoni joviali. Nici  eu nu mi-

am dat silinþa  pe atunci sã înþeleg

mai nimic din aceastã lume veche ce

avea sã-ºi trã iascã agonia chiar

acum sub privirile mele, se prãvãlea,

se surpa zi de zi, cu fiecare anotimp

avea sã fie înlocuitã mereu de alte

himere sau avea sã se întoarcã în

uitarea plinã de presupuneri de fricã

sau poate avea sã se usuce pur ºi

simplu ca o floare.

Veronica SERACOVAN

"Continuarea în numãrul urmãtor
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Ion vine acasã ºi o gãseºte pe Maria

dezbrãcatã.

- De ce eºti dezbrãcatã, tu, Marie?

- Pãi, nu am în ce sã mã îmbrac!...

- Cum adicã, n-ai? Întreabã Ion ºi deschide ºifoninierul.

- Uite: fuste, bluze, pantaloni... Salut

Gheorghe!... rochii...

Conform statisticii, oamenii care

încep sã amestece vinul cu votca încã din

clasa a IX-a, deja dupã clasa a XII-a încep

sã amestece nisipul cu ciment.

Ion ºi Maria, proaspãt cãsãtoriþi, pe cale

sã înceapã „noaptea nunþii”... Deodatã, Maria întreabã:

- Auzi, mã' Ioane... Ia spune tu drept pe cine ai mai

avut tu înaintea mea?

- Pãi, pe Florica!

- Numai pe ea?

- Pãi, ºi pe Veta!

- ªi?...- Pãi, ºi Viorica, pe Susana... Etc, etc!...

- Aoleo!... Sã ºtii cã sunt geloasã!

- Lasã, tu Marie, nu mai fi!... Fii bucuroasã cã te-ai

calificat în... finalã!...

Ion se duce la pãºune, cu vaca sa ºi

o întâlneºte pe Maria, care îºi pãºtea taurul.

Evident, taurul Mariei sare pe vaca lui Ion.

Dupã ce ,,povestea” se încheie, Ion îi face cu

ochiul Mariei, îi zâmbeºte ºugubãþ ºi o întreabã:

- Ce zici sã fac ºi io ce o fãcut taurul?

Atunci, Maria îi rãspunde înþepatã:

- Fã ce vrei, Ioane! Doarã îi vaca ta!...

Sursa conþinutului acestei pagini :

INTERNET

_______________________________________

TIPAR: Editura TIPOIMPEX-RADICAL, Drobeta Tr. Severin,str. I.C.Brãtianu,nr.1




