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A[a cum ne-au obi[nuit, ca em-
blem# a profesionalismului [i a pa-
siunii slujitorilor s#i, Casa de Cultur#
“Amza Pellea” ne-a surprins [i, mai
ales, ne-a delectat [i \nc@ntat cu dou#
activit#]i de substan]#, activit#]i cultu-
rale care primenesc sufletele [i creeaz#
o stare de confort, descre]esc frun]ile
[i \i fac pe oameni ca, pentru c@teva
momente, s# mai uite inerentele sur-
prize nepl#cute ale vie]ii [i s# plu-
teasc# \n sferele senin#t#]ii.

A fost mai \nt@i superba expozi]ie
de caricatur# sub genericul “Dra-
goste... Dragobete” a apreciatului artist
gorjean Aurelian Iulius {u]# – {AI,
care cu sim]ul umorului de calitate
declara senin c# suport# cu stoicism
calitatea de a fi “un artist printre po-
li]i[ti [i un poli]ist printre arti[ti”. Ex-
pozi]ia a fost deschis# cu prilejul
“Zilei \ndr#gosti]ilor” [i a beneficiat
de un public numeros [i de invita]i
din “lumea bun#”, al#turi de expozant
afl@ndu-se reprezentan]i de frunte ai
vie]ii cultural-artistice craiovene. A[a
cum m#rturise[te, artistul a v#zut lu-
mina zilei la 22 septembrie 1965 \n
Bumbe[ti-Jiu. S-a n#scut artist [i a
debutat la 3 ani[ori cu expozi]ia de
linii trase pe pere]ii buc#t#riei din
locuin]a p#rin]ilor. Este criminalist la
Inspectoratul Jude]ean de Poli]ie Gorj,
unde dezvolt# ideea de “forensic
artist”... adic#, atunci c@nd este cazul,
realizeaz# portrete robot. Dup# debutul
de pe pere]ii buc#t#riei, a mai a[teptat
c@]iva ani, dup# care a recidivat [i a
expus mai peste tot pe unde a apucat,
prin ora[ele Rom@niei, Fran]ei, Italiei.
_ntr-o perioad# a abandonat satira [i
s-a dedicat portretului de [evalet,
deschiz@nd expozi]ii permanente \n
sedii ale institu]iilor Internelor, sem-
n@nd cele aproape 100 de portrete ale
mini[trilor de Interne ai Rom@niei, 40
ale comandan]ilor Jandarmeriei [i peste
50 ale unor [efi de poli]ii.

Revenind la vernisarea expozi]iei
\n care expune 21 de caricaturi execu-
tate cu m@n# sigur#, reprezent@nd, a[a
cum inspirat spune, “21 de grame de
suflet”, la tematica ei sintetizat#
magistral de citatul uneia dintre ele,
apar]in@nd marelui Shakespeare –
“C@nd dragostea vorbe[te, vocile tu-
turor zeilor par a fi adormite \n ar-
monia Raiului”, vom spune c# am
avut bucuria de a admira modul deo-
sebit de inspirat [i elevat al modera-
torului activit#]ii, directorul Casei de
Cultur# “Amza Pellea”, Marcel Bo]a,
un mare iubitor de frumos, devotat
misiunii sale, omul lucrului bine f#cut.

Activitatea a \nceput fericit cu un
microrecital al valorosului folkist cala-
fetean Dan Van#, un artist \nzestrat
cu o sensibilitate deosebit# [i cu o

voce de invidiat, care \n mod inexpli-
cabil [i nemeritat a r#mas \n frumosul
ora[ de pe malul b#tr@nului Daniubiu,
c#ruia \i face cinste, dar talentul [i
onestitatea cu care sluje[te muzica
de calitate \i puteau asigura un bine-
meritat loc \ntre arti[tii de frunte ai
]#rii. Aceasta cu at@t mai mult, cu
c@t pe micul ecran [i pe scenele unor
institu]ii de cultur# apar at@tea pseu-
dovedete, interpre]i cu ifose, care pe
o scar# a valorilor p#lesc \n fa]a lui
Dan Van# [i pe acea scar# a valorilor
autentice sunt departe de dimensiunile
acestuia. Este o opinie personal# pe
care ne-am format-o de-a lungul
anilor, urm#rindu-i evolu]iile \n spe-
cial \n cadrul manifest#rilor prilejuite
de Zilele B#ile[tiului sau la festiva-
lurile de gen organizate la Calafat.

Dup# acest preambul, moderatorul
a predat [tafeta personalit#]ilor vie]ii
culturale [i artistice craiovene, r@nd
pe r@nd vorbind despre semnifica]ia
evenimentului c#ruia i-a fost \nchinat#
expozi]ia [i despre personalitatea au-
torului acesteia, dl. Florin Rogneanu,
directorul Muzeului de Art# Craiova,
dl. Gabriel Bratu, vicepre[edintele
Asocia]iei Caricaturi[tilor Profesioni[ti
din Rom@nia, un mare iubitor al B#i-
le[tiului, prezent la majoritatea ma-
nifest#rilor cultural-artistice de anver-
gur# organizate \n municipiul nostru,
implic@ndu-se major \n multe dintre
ele [i d-na Amelia Etegan, pre[edintele
Centrul Jude]ean pentru Valorificarea
[i Promovarea Tradi]iei Populare, care
a \nc@ntat asisten]a prin considera]iile
asupra semnifica]iei
Dragobetelui [i prin
apelul la p#strarea [i
valorificarea tradi]ii-
lor [i a obiceiurilor
rom@ne[ti.

Folosind o formu-
l# reie[it# dintr-o m#r-
turisire a “vinovatului
principal” pentru
acest# manifestare,
care va r#m@ne ad@nc
\ntip#rit# \n memorie,
moderatorul l-a in-
vitat s#-[i exprime
g@ndurile pe cel
“pre(a)ocupat de cari-
catur# [i satir#”.

Asisten]a a fost
pl#cut surprins# de

a avea \n fa]# un om de o modestie
proverbial#, de o deosebit# delicate]e
[i de mare noble]e sufleteasc#, o per-
sonalitate fascinant#, cuceritoare
tocmai prin simplitatea [i prin fires-
cul cu care [i-a expus ideile [i [i-a
dep#nat amintirile. Primele cuvinte
ale distinsului artist s-au referit la
no]iunea de caricatur#, la definirea
acesteia [i la rezervele sale cu privire
la defini]ia caricaturii: “Dac# ar fi
s# deschizi dic]ionarul, ai g#si la
litera “C” o explica]ie evaziv#, cred
eu, \n defini]ia caricaturii... prezen-
tat# ca <un gen aparte al artelor
vizuale, de obicei un desen, de[i
poate fi executat [i \n alte tehnici,
care reprezint# o persoan# sau o
situa]ie printr-o exagerare inten-
]ionat# a unor tr#s#turi sau caracte-
ristici, \n scopul satiriz#rii, ridiculi-
z#rii sau atragerii aten]iei>”. Apre-
ciind apoi c# Ralph Waldo Emerson
a sintetizat genial genul caricaturii
prin aforismul “Caricatura este ade-
sea cea mai adev#rat# istorie a tim-
pului”, artistul-poli]ist a dat glas unei
adev#rate profesiuni de credin]#,
m#rturisind: “Pentru mine, caricatura
[i grafica satiric# reprezint# un mod
de via]#, un limbaj al spiritului <vor-
besc> celor care vor s# asculte [i s#
vad# treburile vie]ii \ntr-o abordare
umoristic#, folositoare \n dep#[irea cu
succes a cumpenelor [i deschiderea
unor orizonturi optimiste. Mai aproape
de adev#ratul scop al caricaturii este
educarea dec@t ridiculizarea sau
satirizarea.”

Ce simplu, dar c@t adev#r [i c@t#
\n]elepciune!

De fapt, a[a cum men]ionam ante-
rior, ni s-a p#rut c# modestia [i, mai
ales, simplitatea \l caracterizeaz# pe
acest om deosebit de profund, omul
care nu caut# pre]iozitatea cu orice
pre], nu-[i tr#deaz# idealul de via]#,
fiind o personalitate complex# care
tr#ie[te prin mobilitatea sentimentelor
[i \n care sensibilitatea [i puritatea
sufleteasc# a artistului se “logode[te”
fericit cu rigoarea omului legii, a poli-
]istului [lefuit, cu o cultur# de invidiat.
Acesta este, \n opinia noastr#, omul
care i-a captivat pe cei prezen]i prin
c#ldura cu care li s-a adresat [i i-a
fascinat prin valoarea de excep]ie a
caricaturilor expuse, fiecare ilustrat#
\n subsol cu texte deosebit de inspirate
referitoare la dragoste, din r@ndul
c#rora mai cit#m pe cel care poart#
semn#tura lui Michelangelo: “Iubirea!
Este aripa d#ruit# de Dumnezeu sufle-
tului pentru a urca p@n# la El.”

A fost ceva de vis! Personal, m#r-
turisim cu maxim# sinceritate [i ones-
titate c# am tr#it dou# momente care
ne-au mi[cat profund, cre@ndu-ne sen-
timente de nostalgie. {i nu ne d#m
seama care dintre ele ne-au mi[cat
mai mult – faptul c# dup# mul]i ani
am tr#it emo]ia de a asculta vocea
actualului director al institu]iei gazd#,
“sufletul” forma]iei de muzic# u[oar#
pe vremea directoratului nostru la
fostul Club al Sindicatelor, care i-a
\nc#lzit pe cei prezen]i prin interpre-
tarea cu patos a melodiei “A, iubite”

pe versurile regreta-
tului Grigore Vieru
sau c# una dintre pe-
tele de culoare ale
manifest#rii a repre-
zentat-o prezen]a
elevilor de la Grupul
{colar “{tefan An-
ghel”, \mbr#ca]i \n
frumoase costume
populare, condu[i de
prof. Angela Staicu
[i de directorul ad-
junct Cristi V#duva.
Ace[tia au oferit
baloane ro[ii, simbol
al iubirii, inscrip]io-
nate pe o fa]# cu nu-
mele institu]iei de
\nv#]#m@nt [i pe alta

cu semnificativul “Din inim#”, la ca-
p#tul sforii baloanelor fiind un inspirat
“blestem” de dragoste. Bucuria ne-a
fost deplin#, dac# se ]ine seama c#
(ierta]i-ne lipsa de modestie) am “p#s-
torit” cu ceva ani \n urm# institu]ia
respectiv#, iar elevii de acum au de-
monstrat c#, parafraz@ndu-l pe croni-
carul moldovean, “nasc [i la Grupul
{colar <{tefan Anghel> oameni”, am
zice delica]i, sensibili, de \ncredere.

Un sincer bravo acestora, organi-
zatorilor activit#]ii [i mul]umiri c#l-
duroase distin[ilor invita]i! Felicit#ri
[i la c@t mai multe expozi]ii de anver-
gur#, stimate domnule Aurelian {u]#
– {AI! La mul]i [i ferici]i ani, iar la
cele peste 200 de diplome s# se adau-
ge [i cea pentru \ntreaga activitate!
Municipalitatea [i Casa de Cultur#
v# a[teapt# [i vor fi onorate s# v#
g#zduiasc# o nou# expozi]ie.

Nici nu stinseser# bine ecourile
acestei manifest#ri [i o alt# activitate
de ]inut#, gen Casa de Cultur#, a atras
\n sala mic# a institu]iei, de acest#
dat#, iubitorii de literatur#, a[a \nc@t
o m#re]ie a luat locul altei m#re]ii, ca
s# folosim o superb# sintagm# apar-
]in@nd lui Geo Bogza.

_n ziua de 3 martie, invita]i de
marc# s-au deplasat la B#ile[ti pentru
a-l omagia pe marele poet, dramaturg,
prozator [i eseist Marin Sorescu,
mesajul transmis de aceast# activitate
fiind \n mod cert \ndemnul la lectur#,
dezvoltarea gustului pentru citit,
pornindu-se de la adev#rul de
necontestat al \n]eleptelor cuvinte ale
aceluia[i cronicar moldovean: “C# nu
este alta [i mai frumoas# [i mai de
folos \n via]a omului z#bav# dec@t
cetitul c#r]ilor”. O asisten]# nume-
roas#, oameni de toate v@rstele, \nce-
p@nd cu elevii clasei a XII-a – Filo-
logie, \nso]i]i de volubila lor profe-
soar#, Camelia Ionescu, [i termin@nd
cu membri ai Clubului Seniorilor,
afla]i la o v@rst# venerabil#, au ascultat
cu sufletul la gur# “interven]iile” dis-
tin[ilor oameni de cultur# care au dat
curs invita]iei institu]iei de cultur# re-
prezentative a municipiului. {i cum
putea fi altfel, c@nd \n fa]a celor pre-
zen]i s-au aflat oameni “cu greutate”
– poetul Dan Lupescu, directorul
Direc]iei Jude]ene pentru Cultur#,
Culte [i Patrimoniu Cultural Na]ional,
director fondator al prestigioasei revis-
te de cultur# “Lamura”, prof. univ.
dr. Ovidiu Ghidirmic, conduc#tor de
doctorat, redutabil critic [i istoric lite-
rar, director al revistei amintite [i
Romulus Turbatu, scriitor, editor coor-
donator, omul care gireaz# apari]ia
revistei at@t de pre]uite [i solicitate –
“Lamura”.

O m#re]ie a luat locul
altei m#re]ii
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altei m#re]ii
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altei m#re]ii
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altei m#re]ii

O m#re]ie a luat locul
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O m#re]ie a luat locul
altei m#re]ii

Continuare \n pag. 5

Bravo, b#ie]i, ]ine]-o
tot a[a!

 Sport
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Apelarea num#rului 112 reprezint# o cale rapid# de a comunica cu
dispeceratele de urgen]# (Poli]ie, Pompieri, Ambulan]#) \n timpul
unei situa]ii de urgen]#.

Sistemul 112 func]ioneaz# la nivelul \ntregii ]#ri, \n toate re]elele
de telefonie, fixe sau mobile.

112 - respect [i preocupare fa]# de problemele cet#]eanului!
Sistemul 112 vizeaz# asigurarea protec]iei cet#]enilor [i a unui grad

\nalt de asisten]#, indiferent de locul \n care se afl# ace[tia. Sistemul
Na]ional Unic pentru Apeluri de Urgen]# (SNUAU) este construit
prin crearea centrelor de preluare a apelurilor de urgen]# [i dotarea
acestora cu un sistem operativ de telecomunica]ii, destinat anun]#rii,
recep]ion#rii, prelucr#rii [i transmiterii c#tre serviciile solicitate a
apelurilor de urgen]#, \n mod centralizat [i unitar. Sistemul este
folosit [i pentru comunicarea \ntre serviciile specializate de interven]ie
ale Poli]iei, Pompierilor, Ambulan]ei, care au obliga]ia de a ac]iona
\n cazul apelurilor de urgen]#.

Func]ionarea acestui sistem integrat \nscrie Rom@nia \n starea de
normalitate a ]#rilor europene. Eficien]a acestui sistem va depinde \n
mare m#sur# [i de promptitudinea cu care vor ac]iona serviciile de
interven]ie (Poli]ia, Pompierii, Ambulan]a, etc.) \n situa]iile de criz#
semnalate prin apelurile de urgen]#.

Ce aduce nou sistemul 112
„ UNICITATE; „ RAPIDITATE; „ EFICIEN}A;
„ GRATUITATE; „ ACCES FACIL;
„ UNIVERSALITATE (MULTILINGVISM);
„ CONFIDEN}IALITATE;
„ COOPERARE _NTRE AGEN}IILE DE URGEN}A;
„ COOPERARE INTERJUDE}EANA A AGEN}IILOR DE

URGEN}A.
Serviciul de Urgen]# 112 are ca obiectiv salvarea: vie]ii, propriet#]ii,

mediului.
Dac# suna]i la 112 trebuie s# anun]a]i:

„ Ce urgen]# ave]i;
„ Unde este urgen]a;
„ Unde v# afla]i;
„ De la ce num#r de telefon suna]i;
„ Cum v# numi]i.
Dup# furnizarea acestor date, trebuie s# r#m@ne]i la telefon pentru

a fi pu[i \n leg#tur# cu agen]ia de urgen]# de care ave]i nevoie [i
pentru a primi eventuale recomand#ri.

Cum folosim telefonul mobil
„ telefonul dumneavoastr# mobil poate fi setat s# apeleze 112 ap#s@nd

doar pe o tast#, \ns#, ATEN}IE, pute]i apela accidental la 112
[i s# nu [ti]i;

„ folosi]i telefonul cu grij#, pentru a preveni apelarea automat# din
gre[eal# a num#rului 112!

„ \n cazul \n care ave]i activat# op]iunea “Num#r ascuns”, sistemul
112 are capacitatea de a determina automat num#rul [i loca]ia
dumneavoastr#!

„ p#rin]ii trebuie s#-i \nve]e pe copii s# foloseasc# telefonul mobil
pentru a suna, \n caz de urgen]#, la 112!

„ dac# v# afla]i \ntr-o zon# \n care furnizorul dumneavoastr# de
telefonie mobil# nu are acoperire [i trebuie s# suna]i de urgen]#
la 112, nu dispera]i!

Apelul la 112 va fi preluat de alt operator de telefonie mobil# care
are acoperire \n zona respectiv#.

Convorbirile efectuate \n sistemul 112 sunt \nregistrate.
Determinarea automat# a num#rului [i loca]iei urgen]elor permite

identificarea apelurilor false [i/sau injurioase.
Apelul la 112 este universal [i gratuit.
Num#rul de urgen]# 112 este gratuit [i poate fi apelat din orice

re]ea de telefonie fix# sau mobil#.
Abona]ii care apeleaz# 112 nu pl#tesc sume suplimentare la factura

telefonic#.
112 nu reprezint# doar un num#r de telefon, ci un ajutor rapid care

depinde de informa]iile vitale pe care le oferi]i.
C@nd o persoana nu este pregatit# s# anun]e o urgen]#, pot ap#rea

frica, panica [i confuzia. Din fericire, dac# o persoan# este preg#tit#
[i aplic# unele principii [i proceduri de baz#, aceasta poate anun]a
adecvat o urgen]#.

C@nd sunte]i pu[i \n fa]a unei situa]ii de urgen]#, fi]i calmi! Este
foarte important s# v# concentra]i asupra a ceea ce urmeaz# s#
solicita]i [i s# r#spunde]i corect la \ntreb#rile puse de operatoare.
Evalua]i situa]ia, adun@ndu-v# g@ndurile, \n]elege]i ceea ce se \nt@mpl#.
_ntreba]i-v#: Ce trebuie s# fac?, apoi trece]i imediat la ac]iune.

Trebuie s# evita]i cu orice pre] panica, pentru a putea face fa]#
situa]iei \n mod inteligent. Nu uita]i ca timpul este extrem de pre]ios
\n cazul unei urgen]e.

Dac# ]ine]i cont de aceste sfaturi, pute]i contribui la salvarea unei
vie]i, pute]i \mpiedica extinderea unui incendiu \n \mprejurimi, pute]i
preveni o crim# sau o infrac]iune [i pute]i contribui la prinderea unui
criminal sau infractor.

Liviu CIOROIANU

‚ Argument. Azi, 8 martie, 2009,
ora 10,30, pe Strada Mare, lume
gr#bit#... mul]i – copii, tineri, maturi
– au cump#rat flori... e “Ziua fe-
meii”... la “Monument”, de gardul de
fier se scarpin# o javr# r#p#noas# [i
[chioap#... ciudat, ridic# piciorul be-
teag c@t poate [i, parc#, sfid#tor, \m-
pr#[tie un jet anemic pe memoria
eroilor b#ile[teni [i sexul aniversat \n
ziua respectiv#... E doar o \nt@mplare
sau un protest chinologic legitim?

‚ C@inii no[tri dintotdeauna.
Pentru fiin]a uman# cel mai apropiat
prieten dintre animale a fost de c@nd
lumea c@inele. Din vremuri imemoriale
au r#mas, ca dovezi, desenele rupestre,
ceea ce ar \nsemna c# str#mo[ii no[tri
[i-au apropiat c@inii din necesit#]i de
ap#rare; c@inii \i f#ceau s# se simt# mai
puternici, iar ace[tia, la r@ndul lor, dota]i
cu inteligen]# [i afectivitate, [i-au v#dit,
de la o genera]ie la alta, tot mai mult
ata[amentul fa]# de st#p@n. Acest
ata[ament reciproc a determinat apari]ia
unui motiv literar de larg# cultivare
universal# – “motivul c@inelui credin-

mahalalele urbane “na[ B#lan” a de-
venit na[u’... Rex” sau altfel de “na[”
dup# o onomastic# din c#r]i sau din
filme: nume de rezonan]# antic# sau
mitologic# – Nero, Hector, Patrocle,
sau altele moderne – Dingo, Blacky,
Akbar, Max, sau nume de dictatori sau
terori[ti – Hitler, Stalin, Yasser, Nidal,
Laden sau nume alint#toare - }uki,
Floosy, Mouki, }u]i etc.

Dictatorii [i-au luat pe l@ng# ei c@ini
de ras#; Mussolini [i Hitler aveau c@ini
dresa]i special (Stalin a dresat el \nsu[i
“c@ini cu dou# picioare” precum Beria,
Merkulov, Ejov, Abakumov, Ignatiev,
care l-au p#zit mai bine dec@t cei cu
patru picioare). Culmea servilismului
au atins-o cei din camarila lui Ceau[es-
cu, Bobu, Postelnicu [i ceilal]i c@]iva,
pentru care labradorii st#p@nului erau
“tovar#[u’ Corbu [i tovar#[a {arona...”

_n ultimele decenii iubitorii de c@ini
au ajuns la adev#rate pasiuni; pe l@ng#
cei destina]i s# p#zeasc# averea st#p@-
nilor, s-au \nmul]it “C@inii de compa-
nie”; snobii [i-au luat c@ini din tot
felul de rase care mai de care mai

telor crizei [i diferite organisme na]io-
nale sau interna]ionale care lupt# [i
ele, dar pentru protec]ia... c@inilor? Nu
e!!! c#ci, \n fond, chiar dac# exist#
exager#ri privind grija fa]# de c@ini,
societatea trebuie s# nu \ng#duie masa-
crarea c@inilor care nu constituie un
pericol public.

Problema nu e deloc simpl#, cu deo-
sebire pentru c@inii nim#nui, sau a[a-
zi[ii “comunitari”, care cutreier# ora-
[ele, deci [i B#ile[tiul, sunt chiar haite,
devenite \n ultimul timp pericole reale
pentru trec#tori, indiferent de v@rst#.

De unde provin? De la cei care au
renun]at s#-i mai p#streze [i le-au dat
drumul pe str#zi \ntr-un vagabondaj
perpetuu sau aciuia]i pe l@ng# cantine,
containere de gunoi sau pe la blocuri...

Tabloul cotidian al B#ile[tiului se
prezint# \n linii mari, cam astfel: trec#-
torul care pleac# \naintea primei ore
s# ia un autobuz sau trenul de la 7,00
[i se \ndreapt# dinspre Sud pe Strada
Mare c#tre centru, se \nt@lne[te cu o
hait# prin fa]a... Poli]iei; pe strada

C@inii no[tri cei de toate zilele
cios” – prezent \n literatura tuturor
epocilor. Ideea se poate argumenta
chiar [i cu c@teva exemple la \nt@m-
plare: c@inii de v@n#toare ai lui
Turgheniev sau ai lui Hemingway,
c@inii de paz#, de sanie, de lupt#
sau de circ ai lui Jack London,
c@inele capabil de sacrificiu pentru
st#p@n – la Jules Verne, sau tulbur#-
toarea poezie a lui Esenin –
“C@ntecul c#]elei”...

_n spiritualitatea rom@neasc# da-
teaz# din primele veacuri ale existen]ei
poporului nostru, adic# de la \ncepu-
turile transhuman]ei p#store[ti, sau,
altfel spus, din epoca str#rom@n# sau
protorom@n#. Astfel, balada “Miori]a”,
prezent# \n cele patru dialecte [i toate
subdialectele limbii rom@ne, relev# prin
versurile “St#p@ne, st#p@ne/ _]i cheam#
[i-un c@ne”.../, \n cadrul comuniunii
om-natur#, ata[amentul fa]# de un
anume mod de existen]#. Motivul e
prezent [i \n alte crea]ii populare:
“Dolca”, “{alga” [i altele.

_n literatura rom@n# cult# prezen]a
celui dint@i animal domestic s-a re-
marcat \n ipostaze diferite – de la
dramatismul cople[itor al tr#irilor ba-
ciului Micu, din “Via]a la ]ar#” a lui
Duliu Zamfirescu, cioban care crede
sincer c# el nu mai e om \ntreg “f#r#
c@ine”, la episodicele apari]ii ale unor
c@ini de v@n#toare la Br#tescu-Voi-
ne[ti sau la evocarea ata[amentului
p@n# la identificare a c@inelui fa]# de
st#p@n la Gr. Alexandrescu \n “C@i-
nele soldatului” sau la Sadoveanu \n
“Baltagul”, unde c@inele Lupu are un
rol determinant \n identificarea [i pe-
depsirea asasinilor lui Lipan, mesajul
transmis fiind cultul drept#]ii [i al
cutumelor milenare dintr-un spirit de
conservare stimulat de inconsisten]a
[i caracterul oscilant al legisla]iilor
moderne [i ale slujitorilor lor.

Evident c# rela]ia om-c@ine nu poate
s# apar# numai \n ipostaze dramatice,
adic# \n afara comicului, dac# ar fi s#
ne amintim numai de “Bubico” al lui
Caragiale sau cu o candid# \nc#rc#tur#
umoristic#, cum l-a evocat Arghezi
pe “Zdrean]#”.

_ntr-un trecut nu prea \ndep#rtat, cu
deosebire \n mediul rural, c@inii se mul-
]umeau (n-aveau \ncotro!) cu un codru
de m#m#lig# [i dormeau “la paie”, iar,
cei care se aventurau pe uli]e, erau
alunga]i cu huiduieli [i fluier#turi [i
b#tu]i cu bolovani sau c#r#mizi...

St#p@nii le d#deau nume neao[e,
av@nd \n vedere fizicul fiec#ruia, dar
nu neap#rat: Negru[, Prica, B#lan,
Ciontea, Corbea, Grivei, Cod#u, Cot@r-
n#u, Bulucea [i c@te altele...

Ca [i pentru oameni, [i pentru c@ini
exista respect sau antipatie; \n lumea
satelor, din afectivitate exagerat#,
uneori, era “na[” [i c@inele acestuia
pentru fini (“n-am mai intrat, na[ule,
c# era slobod na[ B#lan!” sau “javra
vecinului mi-a m@ncat r#]i[oarele!”) _n

preten]ioase privind hrana [i ambientul.
Nu prea mai au trecere “c@inii poli-

]i[ti”, dec@t mai mult ca sperietori,
c#ci prea pu]ini mai sunt capabili, de
c@nd cu at@tea sprayuri, s# mai ia
urmele ho]ilor (\nainte aveau grade [i
uneori c@inele era superior \n grad
celui ce-l avea \n grij# [i chiar era
pensionat \naintea lui).

“C@inii de companie” sunt hr#ni]i
la ore fixe, cu meniuri variate; au [i
ei pl#ceri [i tabieturi ca [i st#p@ni lor,
care, dac# n-au timp s#-i plimbe, anga-
jeaz# pe cineva s# o fac#, bine\n]eles
contra plat#, deloc neglijabil#, mai ales
c# respectivul se cuvine ini]iat \n treaba
asta, dar, fiindc# \ndur# toate capriciile
respectivei l#tr#toare, i se cuvine un
spor de stress [i de fidelitate, la care
se pot ad#uga prime s#pt#m@nale, lu-
nare etc., dup# caz...

Astfel au ap#rut noi \ndeletniciri [i
specializ#ri pentru sectorul chinologic:
medici, stomatologi, frizeri de c@ini,
\ngrijitori, \nso]itori, dresori, terapeu]i,
nutria]ioni[ti, ba, mai nou, la Craiova,
so]ia unui fost fotbalist de la “Univer-
sitatea” s-a lansat \n afaceri cu un
magazin specializat pe vestimenta]ie
[i alte articole pentru c@ini.

Nu mai sunt hingherii de alt#dat#!!!
De ce?... fiindc# era o ocupa]ie prac-
ticat# de b#rba]ii de etnie rrom#, iar
azi, cu emanciparea [i libera circula-
]ie prin U.E. [i prin aproape toat#
lumea, descenden]ii celor ce-[i c@[tigau
p@inea cu “[bil]ul” au trecut la “afa-
ceri” mai productive de profit... Locul
hingherilor va fi, probabil, luat \n cu-
r@nd de... balneologi pentru c@ini,
meserie care \nt@rzie s# apar#.

Au devenit ni[te fapte obi[nuite exis-
ten]a t@rgurilor de c@ini [i desf#[urarea
concursurilor chinologice sau c# exist#
o eviden]#... computerizat# a c@inilor
de ras#, care au certificate de na[tere
[i carte de identitate, sau c# a ap#rut
o nou# demnitate autorizat# cu docu-
mente – aceea de “arbitru interna]ional
de c@ini”!!! (oare, la ce teste e supus
un astfel de “arbitru”?)

Nu e paradoxal c# aceste realit#]i se
deruleaz# \ntr-o lume zguduit# de criz#
f#r# precedent, lume \n care milioane
de oameni r#m@n f#r# locuri de munc#
[i ajung pe culmile disper#rii? Nu e,
de asemenea, paradoxal c# ies, \n ace-
la[i timp, \n strad#, sindicatele, aservite
puterii sau independente, \ncerc@nd ob-
]inerea de m#suri de atenuare a efec-

“Revolu]iei” sunt dou# – una iese
din curtea Prim#riei, iar alta e
“abonat#” la Cantina Grupului {co-
lar “{tefan Anghel”; la Monument
se \ncaier# c@inii Parcului cu cei ai
blocurilor, cu participarea celor ai
Case de Cultur#, mai pu]in g#l#-
gio[i, de[i ar trebui s# latre... mu-
zical; sunt c@ini prieteno[i crescu]i
printre spectatori [i afla]i \ntr-o
rela]ie de durat#, de colaborare cu
elevii din ciclul primar ai {colii

nr. 5, pe care \i ajut# la consumarea
cadoului guvernamental at@t de invocat
prin rapoarte [i cunoscut sub titulatura
“laptele [i cornul” de la Guvern.

P@n# la Gar# \[i fac sim]it# prezen]a,
prin variate chel#l#ieli, ai blocurilor
de la “Turist”, ai Spitalului [i al]ii.

E inutil de spus c# sunt purt#tori de
microbi, c# destui sunt bolnavi cronici
[i \ntr-o stare de sl#biciune ce st@rnesc
\n mod normal repulsie [i team#, c#
au mu[cat sau au panicat copii, femei
sau b#tr@ni, c# oric#rui trec#tor str#in
\i trezesc aceea[i impresie de \napoiere
pe care o \ncearca, \n urm# cu mai
bine de un veac, Caragiale \n “Grand
Hotel Victoria Rom@n#”.

Poate fi cineva anume culpabilizat
pentru aceast# situa]ie trist# [i hilar#, \n
egal# m#sur#? Categoric nu!, la urma
urmei e vorba de mizeria noastr#, a
tuturor, la care au contribuit [i comuni-
]#]i nu chiar de departe, care, ca s#-[i
salubrizeze propriile localit#]i, au pro-
cedat m@r[av, adic# [i-au prins jigodiile,
le-au urcat \n ma[ini [i le-au dat noaptea
drumul \n B#ile[ti... Halal civism!!!

Aceast# stare de fapt nu mai poate
fi \ndurat# mult# vreme!

Dar, ce se poate face?! Greu de spus!
E nedemn de o comunitate civilizat#

s#-i omoare [i, la drept vorbind, cine
se \ncumet# s# o fac#?! Cine \[i per-
mite, \n condi]ii de criz# economico-
financiar# s# \nfiin]eze un serviciu de
ecarisaj... [i cine se mai face acum
hingher?!; cu nea Ni]# B#g#u a murit
[i aceast# \ndeletnicire sinistr# dar util#
pentru comunitate... care b#ile[tean mai
pune acum m@na pe [bil]?! cine s-ar
mai \ncumenta s#-i sacrifice [i, apoi,
s#-i jupoaie, ca s# furnizeze fabricilor
de \nc#l]#minte materia prim# de cea
mai bun# calitate?!...

{i, totu[i, ceva trebuie f#cut... oric@nd
rabia poate face ravagii!!!

Dar la imaginea centrului s-a g@ndit
cineva? E doar o \ntrebare... c#ci e p#-
cat de cur#]enia de prim#var#, care se
face cu destule eforturi ale municipa-
lit#]ii, iar frumuse]ea anotimpului e \nti-
nat# dizgra]ios de pot#ile costelive, pline
de r#ni infectate [i destule dintre acestea,
de at@tea m@nc#rimi, se scarpin# p@n#
[i de ma[inile din parc#rile din centru...
Sinistru... grotesc... intolerabil...!!!

Cine ne \ndreapt# situa]ia? Noi to]i!...
cum? ra]ional! c@nd? C@t mai cur@nd
posibil!...

Valentin TURCU

Sistemul Na]ional
Unic pentru Apeluri
de Urgen]# – 112

(SNUAU)
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ƒ Rulad# de aperitiv
cu ciuperci sau spanac

_ntr-o crati]# de circa 3 l, se to-
pe[te gr#simea, adic# 100 g de unt
sau margarin#, amestec@ndu-se cu
100 g f#in#, numai un minut, f#r#
s# se rumeneasc#. Se stinge cu 500
ml de lapte firbinte, ad#ugat \n
dou#-trei r@nduri, amestec@nd con-
tinuu, p@n# se desfac toate coco-
loa[ele. Se ia crati]a de pe foc [i,
c@nd sosul este aproape rece, se
ad#ug# [ase g#lbenu[uri pe r@nd,
amestec@ndu-se bine. Cele [ase
albu[uri, r#mase, de la g#lbenu[uri,
se bat spum# tare [i se amestec# cu
sosul, u[or, prin r#sturnare, de jos
\n sus, cu telul. Compozi]ia se toar-
n# \ntr-o tav# mare, ca cea de ara-
gaz, tava fiind uns# [i apoi tapetat#
cu h@rtie de copt (se g#se[te la ma-
gazine). Se introduce tava \n cup-
torul bine \nc#lzit dinainte [i se las#
circa treizeci de minute. Dup# zece
minute, focul se reduce la mijlociu,
\ns# nu se deschide cuptorul timp
de dou#zeci de minute, atunci se
poate \ntoarce tava, dac# cuptorul
nu coace uniform. Dup# ce s-a scos
tava din cuptor, se r#stoarn# pe un
[ervet curat, uscat sau pe o bucat#
de h@rtie de copt, se \ntinde pe toat#
suprafa]a una din umpluturile de
mai jos, se ruleaz# u[or. Foaia va
fi moale, pufoas# [i nu se va rupe.

Tr#im \ntr-o perioad# de progrese
extraordinare, \n toate domeniile vie]ii:
\n [tiin]#, \n tehnic#, \n industrie, unde
este o adev#rat# revolu]ie.

{i timpul trece mult mai repede. Este
stabilit [tiin]ific.

Copiii se nasc mai frumo[i, mai inte-
ligen]i [i unii – foarte talenta]i. Dar
toate aceste minuni sunt umbrite de
comportamentul unor oameni, de
comportamentul unor copii, de rela]iile
dintre oameni. Mul]i nu mai [tiu ce
este respectul, bunul-sim], buna-cu-
viin]#. Ceea ce este foarte grav este
faptul c# a luat o amploare f#r# prece-
dent – violen]a. Se manifest# prin b#-

nimic s-au certat iar unul dintre ei l-a
b#tut pe prietenul lui p@n# l-a omor@t!

Un alt copil de treisprezece ani a
\mpu[cat cu arma de v@n#toare a tat#lui
s#u un copil de [ase ani [i, la anchet#,
a spus c# a vrut s# vad# cum moare
un copil. Un student eminent a fost
omor@t \n b#taie de c#tre trei-patru
adolescen]i, \n strad#, fiindc# a \ndr#z-
nit s#-i priveasc# dezaprobativ, c@nd
ace[tia ie[eau be]i dintr-un bar. {i a[
mai aminti c@teva cazuri [ocante
s#v@r[ite de c#tre adolescen]i. Un
\nso]itor de tren a cobor@t \ntr-o gar#
[i \n cele cinci minute c@t sta]iona
trenul a fugit pe peron s#-[i ia ceva de

\n mijloace de transport, \n diverse
locuri publice.

O familie c@nd se hot#re[te s# aib#
un copil, trebuie s# [tie ce responsabi-
lit#]i enorme va avea. Copilul are ne-
voie de afec]iune, de c#ldur# sufle-
teasc#, de grija p#rinteasc# permanen-
t#. Educa]ia \n familie se face clip# de
clip# [i se face cu vorb# bun#, \n mod
conving#tor, nu cu pumnul [i cu palma.

Copiii de mici trebuie s# aib# un pro-
gram bine stabilit, s# fac# [i unele tre-
buri, pe m#sura v@rstei lor, s# fie con-
vin[i c# numai prin munc# vor reu[i \n
via]#.

_n fa]a televizorului s# stea c@t mai

- Au trecut, totu[i, aproape zece
ani... Politicienii no[tri n-au \nregistrat
[i ei ni[te progrese?!

- Ba da, au c#p#tat o anumit# ex-
perien]# \n luptele subterane; cunosc
tehnica par[iv# a cosmetiz#rii; se adap-
teaz# situa]iei de moment; c@nd cad
de la putere, fac “opozi]ie construc-
tiv#”... Ce s# mai discut#m? Au devenit
oportuni[ti, flexibili, f#r# idealuri \nalte
[i au ajuns robii unor interese m#runte
[i infame... Am crezut [i eu c# demo-
cra]ia, libert#]ile [i leg#turile directe
stabilite cu lumea occidental# vor
conduce la formarea unor politicieni
adev#ra]i, dar m-am \n[elat: tranzi]ia
postdecembrist# a scos la iveal# rata]ii,
veleitarii [i semidoc]ii, care, paradoxal
au [i ei rolul lor benefic, dup# Petre
}u]ea: “Mare noroc, spunea el, c#
exist# oameni care sunt idio]i!... Func]ia
idiotului e pozitiv#, pentru c# f#r# el
nu am \n]elege nici geniul, nici
normalitatea”...

- Bine, }u]ea a fost \n stare de
ni[te glume savuroase, dar acum a[
vrea o clarificare mai serioas# a
problemei, a perseverat Baronul. Am
tot a[teptat s# apar# ni[te [efi de
“calitate superioar#”...

- {i eu am visat s# se nasc# ase-
menea indivizi, s-a dest#inuit Profe-
sorul, dar, repet, \n deceniul care a
trecut deja, s-au “afirmat” numai acele
“ilustre personaje de h@rtie creponat#”
ale lui Mircea Mih#ie[i, adic# “scur-
sorile, aluviunile [i gunoaiele aduse
la suprafa]a vie]ii publice de diluviu
sau de turbionul revolu]iei” [i care
au dat mai mult din coate [i au cucerit

premiile cele mari la loteria istoriei.
- Am re]inut!
- {i primii care s-au repezit la

“poman#” au fost tot cei care au mai
gustat o leac# din mierea puterii!... De
altfel, \ntre “trecutul comunist” [i
“prezentul democratic” nici nu a existat
o ruptur# total#: Vasile Ionel, de pild#,
a fost consilierul preziden]ial al lui
Nicolae Ceau[escu [i a de]inut aceea[i
func]ie [i pe l@ng# Ion Iliescu!...

- Nu mi se pare nimic anormal \n
aceast# men]inere pe post a unui vechi
demnitar, deoarece, vorba c@ntecului,
[i “Iliescu pentru noi/ Este Ceau[escu
doi!”... a strigat Rotofeiul.

- Bun a admis Profesorul comple-
tarea... Octavian Cozm@nc# (nepotul
lui Fodor de la Facultatea de Drept,
condamnat pentru luare de mit#) a
fost aghiotantul lui Nicu Ceau[escu,
ca \n guvernul P.D.S.R.-ist s# ocupe
un post important [i de numele lui s#
fie legate marile ilegalit#]i ale epocii.
Grozavul finan]ist al Odiosului, Mu-
gur Is#rescu, s-a pomenit Guvernator
General al B#ncii Na]ionale dup#
Revolu]ie [i a izbutit s# pun# leul cu
botul pe labe [i s# mai fac# [i alte
minuni, de[i se tot l#uda c# a luptat,
ca Nae Ca]avencu, “ca Rom@nia s#
fie bine [i tot rom@nul s# prospere”...
{i exemplele pot fi \nmul]ite prin
cazurile lui Ion Iliescu, Adrian

N#stase, Petre Roman, Petre Ninosu
(ginerele lui Corneliu M#nescu [i Mi-
nistrul Justi]iei sub Ion Iliescu), Viorel
Hrebenciuc, Mi[u Negri]oiu, Daniel
D#ianu [i a[a mai departe, \nc@t
Alexandru Paleologu s-a mirat [i el
cum de s-a l#sat poporul nostru a[a
de u[or “condus de bandele succesive
de cretini, eman@nd din vechiul nucleu
comunist”...

- {i are dreptate?!... Sau poate mai
gre[e[te [i domnul Paleologu? a \ntre-
bat Lunganul.

- Nici pomeneal#! a ripostat Roto-
feiul... {i eu a[ fi \n m#sur# s# mai

dau [i alte nume de “cripotocomuni[ti”
[i s# le pun chiar note proaste, a[a
cum a procedat [i Silviu Brucan, care,
dup# inteligentul ]ar#nist Remus Opri[,
“este... un fel de Gic# Petrescu al
politicii rom@ne[ti”!... Re]ine c# apre-
cierea din urm# sun# mai mult a laud#
dec@t a critic#!... Am f#cut men]iunea
pentru c# te [tiu cam greu de cap!...

- L#sa]i ciond#neala! a \ncercat In-
ginerul s#-i potoleasc#... Eu a[ vrea
s#-mi spui cam de c@nd a \nceput
aceast# bulib#[eal# nefericit# \n via]a
politic# a Rom@niei?!

- Chiar din ziua \n care a fugit
Nicolae Ceau[escu! a afirmat Profe-
sorul promt... Sau din momentul \n
care s-a n#scut Frontul Salv#rii Na]io-
nale... Recunosc c#, ini]ial, el ne-a
fost agreabil, pentru c# s-a transormat
rapid \ntr-o mi[care care a atras pe
to]i oamenii de bun# credin]#. Sigla
lui, imprimat# sau afi[at# pretutindeni,
nu a deranjat pe nimeni deoarece
\nlocuise alt# sigl# detestat#: P.C.R.!...
C@nd gloriosul F.S.N., datorit# lui Ion
Iliescu, a c#p#tat profilul unui partid,
nu ne-a mai convenit. _n el au intrat
to]i nomenclaturi[tii lui Ceau[escu,
“tovar#[i cu experien]#”, care “au
muncit pentru popor” [i “au militat
neab#tut”, ca “s# fac# totul”, pentru
“ni[te perspective luminoase”... _n
aceast# situa]ie, feseni[tii n-au uzurpat

puterea, cum se spunea, ci au preluat-
o din mers!... Mul]i n-au \n]eles
imediat \n[el#toria!... Crampon@ndu-
se de anumite lozinci populiste, noua
forma]iune politic# a avut o baz# larg#
de sus]inere, bucur@ndu-se de simpatia
muncitorilor, a ]#ranilor [i a func]io-
narilor. Numai o parte din intelectuali
sau cei care au fost prin \nchisori au
intuit cameleonismul F.S.N.-ului. Abia
c@nd a ap#rut Proclama]ia de la
Timi[oara sau fenomenul din Pia]a
Universit#]ii, partidul lui Iliescu [i-a
dat arama pe fa]#: spre a men]ine un
regim, \ntr-adev#r legitimat prin
alegerile din mai 1990 dar scufundat
\n marasmul compromisurilor \nc# din
primele s#pt#m@ni ale existen]ei sale,
nu a acceptat punctul opt, apoi a mo-
bilizat for]ele de ordine [i a provocat
“mineriadele” – ni[te furibunde
cruciade antidemocratice – asmu]indu-
le \mpotriva acelora care doreau o
schimbare real# \n Rom@nia... De
atunci, Iliescu [i ai lui au condus cu
arogan]#, \ndep#rt@ndu-se tot mai mult
de idealurile revolu]iei. Discreditat,
F.S.N.-ul, socotit un nou P.C.R., a
disp#rut, ren#sc@nd prin cele dou#
ml#di]e ale sale:P.S.D.R-ul [i P.D.-ul.
De[i [i-au fixat programe separate, ele
aveau ni[te concep]ii aproape similare
\n domeniul ideologic, fapt concretizat
– poate instinctiv sau poate inten]ionat
- \n stemele lor \n care au r#mas
gra]io[ii [i aristocra]ii trandafiri!...

(Va urma)
din Fa]a neagr# a Rom@niei sau Fals

tratat pentru uzul chibi]ilor politici
de Dorin BULDUR

continuare din numerele anterioare

m@ncare de la un chio[c. Acolo erau
trei adolescen]i care voiau [i ei s#
cumpere ceva. {i fiindc# c.f.r.-istul n-
a putut s# stea la r@nd, pentru c# trenul
pleca, a cump#rat \n grab# ceva [i a
fugit. Cei trei tineri au fugit dup# el
pe peron [i l-au b#tut cu bestialitate.
Acesta a reu[it s# se ridice, s-a urcat
\n tren [i dup# o or# a murit. Pe peron
nimeni n-a intervenit, lumea prive[te
ca la un spectacol, de obicei. Acel
b#rbat era \n floarea v@rstei. Avea
treizeci [i doi de ani. Au r#mas \n urm#
doi copila[i [i o so]ie t@n#r#, f#r# niciun
venit [i \ntr-o suferin]# de neimaginat.
Au fost distruse patru destine.

Mai nou o fiic# de cinsprezece ani
[i-a ucis mama cu f#c#le]ul, pentru c#
\i cerea s# \nve]e [i s# fie cuminte.

{i nu pot s# uit un caz de o cruzime
deosebit#. O rom@nc# \n v@rst# de
[aisprezece ani, care se ocupa cu furtul
\n metrou \n Italia, a vrut s# smulg#
po[eta unei doame, c@nd se apropia
de o sta]ie [i fiindc# aceasta s-a opus,
adolescenta i-a \nfipt \n ochi p@n# la
creier, partea metalic# de jos a ubrelei,
italianca murind pe loc.

Ne \ngroze[te, ne \nfioar# cruzimea
acestor tineri. Trebuie c#utat# cauza.
_nt@lnim violen]# \n familie, pe strad#,

t#i, t@lh#rii, violuri [i crime. Bine-
\n]eles c# nu lipse[te violen]a verbal#.

Toat# lumea cere drepturi, dar unii
\[i amintesc mai pu]in [i de obliga]ii.
Lenea ori superficialitatea s-au ins-
talat \n unele familii.

Mai mul]i copii ca alt#dat# nu se mai
str#duiesc prea mult cu preg#tirea
pentru [coal#, ci navigheaz# pe internet
cu orele, cre@ndu-[i o bucurie, o pl#-
cere din jocurile cu violen]#. Apoi, la
[coal#, pentru cel mai mic gest care-i
nemul]ume[te din partea unui coleg,
riposteaz# cu violen]#.

La televizor, majoritatea filmelor
care se prezint# sunt filme cu violen]#:
spargeri de b#nci, \mpu[c#turi, b#t#i,
crime. Au de unde \nv#]a cei care au
asemenea \nclina]ii!

Ceea ce se prezint# \n unele jurnale
te \nfioar#: so]i care se ucid dup# o
convie]uire de zeci de ani, feti]e violate
de c#tre concubinul mamei, b#tr@ne,
care sunt \n pragul mor]ii, violate de
tineri [i jefuite pentru o m@n# de b#nu]i
[i alteori chiar omor@te... [i c@te [i mai
c@te alte fapte care te \nfioar#.

_n ultimul timp, s-au prezentat omo-
ruri s#v@r[ite de c#tre copii sau de c#tre
adolescen]i, cum doi copii \n v@rst# de
doisprezece ani s-au dus la balt# [i din

pu]in [i s# se uite la emisiuni potrivite
v@rstei.

P#rin]ii nu trebuie s# uite c# sunt
primele modele de via]# ale copiilor.
Este adev#rat c# [i gena, zestrea nativ#
pe care o d#m copiilor, conteaz# foarte
mult, dar p#rin]ii sunt datori s# \nving#
prin lupt# unele deficien]e ale copiilor.

{coala al#turi de familie este obli-
gat# s# se ocupe foarte, foarte mult de
educa]ia elevilor. Printr-o comportare
elegant#, frumoas#, civilizat# a cadrelor
didactice, elevii s# fie educa]I \n spiritul
respectului fa]# de tot ceea ce este \n
jurul lor, \n spiritul muncii, al corecti-
tudinii [i s# fie \n via]#, oameni de ome-
nie. S# \nve]e to]i s# spun# c@nd trebuie
“v# rog”, “mul]umesc”, “scuza]i-m#”.

Acum \n [coli exist# [i psihologi care
trebuie s# consilieze, s# ajute pe copiii
[i pe adolescen]ii rebeli care au nevoie
de ajutor.

Am dori ca [i poli]ia [i jandarmeria
s# se implice mai mult \n suprave-
gherea tinerilor pe strad#, \n locurile
publice [i s# fie mai eficien]i acolo
unde se cere prezen]a lor.

Trebuie s# lu#m cu to]ii atitudine
ferm# \mpotriva violen]ei.

Avem nevoie de educa]ie!
Vivi IGNAT

Educa]ia – o prioritate a zilelor noastre
F#r# violen]#

Fa]a neagr# a Rom@niei sau
Fals tratat pentru uzul chibi]ilor politici

Deasupra se poate rade (pe partea
mic# a r#z#torii) ca[caval.

„ Umplutura pentru rulad#:
• Umplutura cu ciuperci:
½ kg ciuperci, 100 gr. ceap#, 60-

70 g untdelemn sau unt, un v@rf de
cu]it de piper, 150 g br@nz# telemea.

Ceapa t#iat# m#runt se c#le[te \n
untul sau untdelemnul amintit mai
sus, se adaug# ciupercile t#iate felii
sub]iri, care se \n#bu[e, acoperite,
la foc moale, p@n# scade apa ce o
las# [i se moaie. Dac# este nevoie,
se mai adaug# pu]in# ap#, av@nd
grij# ca la sf@r[it, c@nd sunt fierte,
s# fie bine sc#zute. Se \ntind uni-
form pe foaie, se amestec# [i pipe-
rul [i se rade br@nz# deasupra. Se
ruleaz# cald#.

• Umplutur# cu spanac:
½ kg spanac, 50 g unt, 150-200 g

br@nz# telemea.
Spanacul foarte bine sp#lat se

op#re[te \n ap# clocotit# cu pu]in#
sare. Se strecoar# bine, bine, se
toac# foarte m#runt, se amestec#
cu br@nza telemea ras# (pe partea
mare a r#z#torii) pu]in des#rat# [i
cu untul.

Se \ntinde compozi]ia pe foaie,
se ruleaz# u[or [i se rade deasupra
pu]in ca[caval sau br@nz#.

Poft# bun#!

Vivi IGNAT
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Gazeta B~ILE{TIdedededededededede
Cu o zi \nainte de M#r]i[or, unul

dintre simbolurile prim#verii, consi-
lierii locali s-au \nt@lnit \n [edin]a
ordinar# a lunii lui F#urar, desf#[urat#
\n baza Dispozi]iei 779/09.02.2009 a
primarului municipiului B#ile[ti.

Dup# aprobarea \n unanimitate a
procesului verbal al [edin]ei anterioa-
re, dl. Ionel Mu[uroi, pre[edintele de
[edin]#, a adresat edilului-[ef invita]ia
de a prezenta ordinea de zi, supus#
apoi la vot [i aprobat# \n unanimitate.

Prelu@ndu-[i prerogativele, pre[e-
dintele de [edin]# a condus lucr#rile
\n a[a fel \nc@t s# se evite “timpii
mor]i” [i a militat pentru discu]ii de
calitate [i la obiect.

_n expunerea de motive la Proiectul
de hot#r@re privind aprobarea execu]iei
bugetare pe anul 2008, d-na Violeta
Mo]#]#eanu a precizat c# \n anul 2008
bugetul local s-a realizat \n sum# de
22.332.156 de lei, la partea de venituri,
reprezent@nd 84,74%, iar la cheltuieli,
\n sum# de 22.134.092 lei, adic# 84%,
excedentul bugetar fiind de 198.064
lei. S-a prezentat execu]ia bugetar# pe
capitole, noi referindu-ne la c@teva
dintre ele:

Total venituri planificate: 26.345.000
lei, repartizate astfel:

„ venituri proprii: planificat
8.208.000 lei, realizat 6.536.282 lei
– 79,63%;

„ venituri curente: planificat
21.544.000 lei, realizat 19.302.823 lei
– 91,29%;

Venituri fiscale: planificat
20.426.000 lei, realizat 18.969.698
lei – 92,87%;

A. Impozite pe venit, profit [i c@[-
tiguri de capital: planificat 3.464.000
lei, realizat 3.650.141 lei – 105,37%,
din care:

„ cote defalcate din impozitul pe
venit: planificat 2.531.000 lei, realizat
2.528.208 lei – 99,88%;

„ sume alocate de Consiliul Jude-
]ean pentru echilibrarea bugetelor lo-
cale: planificat 933.000 lei, realizat
1.121.933 lei – 120,25%.

Impozite [i taxe pe proprietate: din
totalul de 3.496.000 lei s-a realizat
suma de 2.224.739 lei – 63,63%,
din care:

„ impozit pe cl#diri: planificat
1.620.000 lei, realizat 1.153.600 lei –
71,21%; impozit pe terenuri: planificat
1.761.000 lei, realizat 996.267 lei –
56,57%; taxe judiciare de timbru,
notariale [i alte taxe: planificat 115.000
lei, realizat 74.872 lei – 65,11%.

Venituri nefiscale: planificat
718.000 lei, realizat 333.130 lei –
46,39%, din care:

„ venituri pe propriet#]i: planificat
188.000 lei, realizat 122.615 lei –
65,22%; venituri din bunuri [i servicii:
planificat 530.000 lei, realizat 210.515
lei – 39,72%; venituri din prest#ri
servicii [i alte activit#]i: planificat
40.000 lei, realizat 45.711 lei –
114,27%; venituri din taxe adminis-
trative [i eliber#ri permise: planificat
40.000 lei, realizat 32.736 lei –
81,80%; amenzi, penalit#]i [i confis-
c#ri: planificat 450.000 lei, realizat
132.068 lei – 29,30%.

La partea de cheltuieli:
Administra]ie public# local#: din

suma planificat# de 4.882.000 lei s-
a realizat 3.975.074 lei – 81,42%,
din care: cheltuieli cu salariile: pla-
nificat 3.950.000 lei, realizat
3.464.618 lei – 87,71%; cheltuieli
materiale: planificat 575.000 lei,
realizat 403.922 lei – 70,25%;

_nv#]#m@nt: planificat 13.310.000 lei,
realizat 11.655.249 lei – 87,57%; S#n#-
tate: planificat 200.000 lei, realizat
160.000 lei – 80%; Cultur#: planificat
889.000 lei, realizat 637.869 lei –
71,75%, din care: Bibliotec#: planificat
90.000 lei, realizat 49.940 lei –
55,49%; Muzeu: planificat 66.000 lei,
realizat 65.600 lei – 99,39%; Casa de
cultur#: planificat 468.000 lei, realizat
385.000 lei, 82,26%; Sport: planificat
90.000 lei, realizat 60.600 lei –
67,33%; Tineret: planificat 25.000 lei,
realizat 25.000 lei – 100%; Zone verzi:
planificat 150.000 lei, realizat 51.729
lei – 34,48%.

Dup# cum afirmam anterior, \n ur-
ma execu]iei bugetului local, s-a rea-
lizat excedent bugetar \n sum# de
198.064 lei, reprezent@nd sume cu des-
tina]ie special# – “cl#dire administra]ie”

– cu obliga]ia prin lege ca aceast#
sum# s# r#m@n# \n fondul de rulment,
pentru a fi cheltuit# \n anul viitor.

_n cuv@ntul s#u dl. Sabin Gaciu a
men]ionat c# execu]ia bugetar# este
oglinda activit#]ii executivului, a celor
doi primari [i a CL. Este surprinz#tor
c#, \n timp ce sumele venite de la CJ
reprezint# 120%, veniturile proprii se
realizeaz# numai \n propor]ie de
79,63%, impozitele pe proprietate
63,63%, cele pe terenuri realiz@ndu-
se numai \n propor]ie de 56,57%. Nu
\[i d# seama pe cine am putea critica,
eventual Serviciul de Impozite [i Taxe
Locale. De asemenea, nu s-a realizat
nici partea de cheltuieli, consider@nd
c# trebuie acordat# mai mare aten]ie
cheltuielilor, deoarece a fost nepl#cut
surprins c# s-au cheltuit 70 mil. lei
vechi la deplas#ri [i a \ntrebat ce
reprezint# cele 676 mil. lei vechi \nre-
gistrate la “alte cheltuieli”. La Cultur#,

aib# un pre[edinte, interven]ie la care
d-na Alina M#lin a informat c# \n
prima [edin]# se stabilesc organele
de conducere.

Proiectul a fost aprobat \n unani-
mitate.

_n continuare au fost dezb#tute cele
dou# proiecte de hot#r@re supuse aten-
]iei de dl. Firu Must#]a.

_n ceea ce prive[te Proiectul de hot#-
r@re prin care se aprob# Comisia pentru
eficien]a energetic# a unor cl#diri de
locuit multietajate, se men]ioneaz# c#
aceast# hot#r@re este fundamentat# prin
OUG 174/2002. Av@nd \n vedere pre-
vederile art. 2, alin. 6, lit “a”, executi-
vul a propus constituirea comisiei men-
]ionate, \n vederea cordon#rii activit#]ilor
care decurg din ordonan]#, \n com-
ponen]a: Paul Mitroi, viceprimar –
pre[edinte; Firu Must#]a, referent – se-
cretar; Victor Bonci, referent – membru.

Dl. Mugurel M@nz@n# a pedalat pe

Tica a cerut l#muriri asupra etapelor
de derulare a ac]iunii [i a modului
cum vor fi selectate blocurile, inter-
ven]ie \n urma c#reia dl. Must#]a a
informat c# selectarea se va face con-
form ordonan]ei. Referitor la etape:
se desf#[oar# adunarea general# a aso-
cial]iei de locatari, se \ntocmesc ce-
rerile, se selecteaz# dup# criteriile sta-
bilite, se trimit la CJ, care le \nainteaz#
la minister, dup# care revin la loca-
lit#]ile respective \n ordine invers#.
Dup# aceasta se face contractul cu
asocia]ia de locatari, contractul cu
executantul [i se trece la lucru. Pe
l@ng# cei 20%, prim#ria trebuie s#
pl#teasc# numai documenta]ia, pentru
c# autoriza]ia nu se pl#te[te.

To]i consilierii locali au fost de
acord cu proiectul executivului.

_n expunerea de motive la Proiectul
de hot#r@re prin care se aprob# luarea
m#surilor care se impun cu pomii

cuplurilor care au \mplinit 50 de ani
de c#s#torie, se precizeaz# c# ace[ti
oameni ne-au c#l#uzit pa[ii \n via]#,
ne-au ocrtotit [i ne-au transmis
obiceiurile locului, motiv pentru care
executivul a propus ca \ncep@nd din
acest an, \n ziua de 15 august s# fie
s#rb#torite cuplurile care au \mplinit o
jum#tate de veac de c#s#torie.

Dl. Ioan Negre] a apreciat c# \n
stabilirea datei s-a ]inut seama c# 15
august este o mare s#rb#toare religioa-
s# [i a \ntrebat dac# s-a propus o
sum# \n buget \n acest scop. Dup#
r#spunsul primarului c# se va propune
\n buget aceast# sum# pentru ca oa-
menii s# se simt# bine, consilierul a
informat c# nu va vota proiectul, nu
pentru c# n-ar fi de acord, ci pentru
c# nu s-a stabilit concret ce cheltuieli
implic# s#rb#torirea acestor cupluri.

Proiectul a fost aprobat cu 15 voturi
“pentru” [i un vot “\mpotriv#” cel a
d-lui Ioan Negre].

Referitor la Proiectul de hot#r@re
prin care se aprob# realizarea sensului
unic [i a parc#rilor auto pe str. Lt.
Becherescu, tronsonul cuprins \ntre
str#zile Victoriei [i M#r#[e[ti, se pre-
cizeaz# c# prin aceast# m#sur# se ur-
m#re[te fluidizarea circula]iei \n zona
central# [i cre[terea gradului de sigu-
ran]# a circula]iei pietonale, ac]iunea
realiz@ndu-se prin Programul Opera-
]ional Regional 2007-2013 \n cadrul
Planului Integrat de Dezvoltare Ur-
ban#, activitate de reabilitare a infra-
structurii urbane. Discu]iile asupra
acestui proiect s-au extins [i asupra
celorlalte trei proiecte dezb#tute \n
prealabil \n [edin]ele comisiilor de
specialitate. Dl. primar Costel Pistri]u
a informat c# B#ile[tiul este “pol de
cre[tere” al#turi de Filia[i, Calafat [i
D#buleni, dar niciuna dintre aceste
localit#]i nu [i-a propus proiecte \n
acest sens, motiv care l-a determinat
s# avanseze acest proiect [i [i-a expri-
mat convingerea c# nu-l vom pierde
\n aceast# sesiune. Dl. Dorin Manciu
a apreciat c# problema sensului unic
este abordat# cu un oarecare grad de
superficialitate, av@nd \n vedere c#
este o lucrare de mare importan]# [i
a \ntrebat unde se vor duce parc#rile,
interven]ie \n urma c#reia edilul-[ef a
precizat c# se porne[te de la moder-
nizarea Parcului Central. Fiind nevoie
de un centru urban, se are \n vedere
stabilirea sensului unic, circul@ndu-se
pe o singur# band# [i f#c@ndu-se par-
c#ri la blocurile de pe str. Lt. Beche-
rescu, pentru c# cei care locuiesc aici
au nevoie de ie[ire [i de parc#ri. De
fapt, se vor moderniza parcul [i bule-
vardul [i se va asigura suprvegherea
video, sistemul de supraveghere fiind
plasat la toate institu]iile, inclusiv la
[coli, deoarece are [i caracter preven-
tiv. Dac# ]inem la ora[ul nostru, este
absolut necesar s# aprob#m proiectul
pentru a prinde finan]area, dat fiind
c#, spre deosebire de rural, pe mediul
urban se prind mult mai greu proiecte.
Dl. Vasile Duinea a fost de p#rere c#
acest proiect se poate extinde, pe str.
Fund#tura Victoriei put@ndu-se ame-
naja locuri de parcare pe partea st@ng#.
A propus s# se amenajeje locuri de
parcare pentru autoturismele profe-
sorilor [i ale elevilor de la liceu, \n
zona unde sunt serele, dl. primar r#s-
punz@ndu-i c# acestea se vor amenaja
\n curtea liceului, \n dreapta cl#dirii,
pentru profesori [i \n st@nga, pentru
elevi. Dl. Ioan Negre] [i-a exprimat
nemul]umirea generat# de faptul c#
pentru ultimile dou# [edin]e a primit
numai o \n[tiin]are, nu [i ordinea de zi
[i materialele care se dezbat, pentru a
se preg#ti, a[a cum este normal. Re-
feritor la proiectul \n discu]ie a con-
siderat c# nu este obligatoriu ca to]i s#
fie de aceea[i p#rere cu executivul, s#
fie de acord cu demersurile primarului
[i a apreciat c# nu este nici necesar,
nici normal s# extindem parcul [i s#
“termin#m” bulevardul, mai ales c#
prin sensul unic propus nu se fluidi-
zeaz# circula]ia. Trebuie f#cut mai \nt@i
un atent studiu de circula]ie [i numai
dup# aceea s# ne propunem obiectivele.
Vehemen]a primarului se recomand#
pentru o cauz# mai bun#, idee la care
a subscris [i d-na Cristina S#lceanu,
care n-a fost de acord cu atitudinea de
impunere, de presiune. Referindu-
se la cele trei m#suri – extin-

de[i au fost bani, nu s-au cheltuit,
exemplific@nd cu situa]ia de la Sport
la care cheltuielile reprezint# doar
67%. Avem echip# de fotbal care s-
a descurcat greu din lips# de bani,
dar nu s-au cheltuit banii prev#zu]i
\n buget, mul]umindu-ne s# realiz#m
excedent bugetar. Intervenind \n dis-
cu]ie, dl. primar Costel Pistri]u a apre-
ciat c# directorul executiv a dat do-
vad# de inteligen]#, \ncheind anul cu
excedent bugetar [i i-a asigurat pe
consilieri c# \n viitor nu se vor mai
cheltui bani pentru deplas#ri.

Proiectul de hot#r@re a ob]inut
sufragiile tuturor ale[ilor locali.

_n ceea ce prive[te Proiectul de
hot#r@re prin care se aprob# reactua-
lizarea componen]ei Consiliului
Comunitar Consultativ, prezentat de
d-na Alina M#lin, se precizeaz# c#,
av@nd \n vedere faptul c# o parte din
membrii acestui consiliu, constituit
prin Hot#r@rea CL din noiembrie
2005, nu mai \ndeplinesc func]iile
prev#zute \n actele normative \n vi-
goare, executivul a propus reorgani-
zarea acestui organism \n compo-
nen]a: Ciprian Catan# – preot, Cristina
S#lcenu – medic, Gabriel Tica, Elena
Jianu, Gilda Gheorghiu – profesori,
Ion C#nureci, Alina M#lin – salaria]i
prim#rie, Irinel Mu[uroi – avocat, Ilie
{tefan – comandant poli]ie [i Gabriel
Florescu – om de afaceri.

D-na Elena Jianu a informat c# \n
[edin]a Comisiei de _nv#]#m@nt-Cul-
tur# s-au cerut l#muriri privind rolul
acestui consiliu, a \ntrebat dac# el a
fost viabil, ce-[i propune pentru viitor
[i dac# exist# un calandar al activi-
t#]ilor. Propun#toarea proiectului a
r#spuns c# acest consiliu func]ioneaz#
pe baza unui regulament din anul
2006, are parteneri [i \[i \ndreapt#
aten]ia cu prioritate spre copiii afla]i
\n situa]ia de abandon [colar, pentru
a evita acest fenomen, colaboreaz#
cu direc]ia de Asisten]# Social# [i
Protec]ia Copilului. Se face o infor-
mare a cet#]enilor, urm#rindu-se s#
se identifice [i alte cazuri, [i, mai
ales, s# se rezolve cele restante. _n
anul 2008 s-au solu]ionat 8 cazuri [i
se colaboreaz# cu [colie, pentru c#
sunt unii p#rin]i care nu-[i las# copiii
la [coal#, re]in@ndu-i acas# pentru a
\ngriji fra]ii mai mici. Dl. primar a
\ntrebat de c@te ori s-a \ntrunit anul
trecut consiliul \n componen]# com-
plet# [i, primind r#spuns c# totul s-
a derulat conform legis-
la]iei, a dat glas senti-
mentului de satisfac]ie.
Dl. Mugurel M@nz#n# a
pus accent pe faptul c#
acest consiliu consultativ
se adreseaz# cu prioritate
pauperilor [i a considerat
c# ar trebui s# aib# \n
vedere [i recompensarea
copiilor cu rezultate deo-
sebite \n toate domeniile,
motiv pentru care a
propus s# existe o str@ns#
colaborare cu Comisia de
_nv#]#m@nt-Cultur# a
CL. Dl. Sabin Gaciu a
considerat absolut nece-
sar ca acest organism s#

faptul c#, de[i ordonan]a este din 2002,
p@n# \n prezent nu s-a f#cut nimic,
totul realiz@ndu-se cu banii locatarilor.
A \ntrebat pentru ce se nume[te aceast#
comisie, dac# s-au identificat toate
cl#dirile [i a fost de p#rere c# nu tre-
buie s# beneficieze numai cei de la
blocuri, pentru c# [i cei care locuiesc
la cas# pl#tesc impozite. De asemenea,
a \ntrebat dac# se face un studiu de
fezabilitate \n acest sens. Intervenind

\mb#tr@ni]i [i cu cei care prezint# peri-
col public, pomi amplasa]i pe dome-
niul public [i privat al localit#]ii, se
stipuleaz# c#, ]in@nd seama c# au fost
depista]i arbori care, fiind b#tr@ni [i
usca]i, \n caz de furtun# sau c#deri
masive de z#pad#, prezint# pericol
at@t pentru popula]ie c@t [i pentru cl#-
diri [i re]ele electrice sau arbori am-
plasa]i la intersec]ia str#zilor, care \m-
piedic# vizibilitatea [i pun \n pericol
circula]ia ori unii care prin dezvoltarea
r#d#cinilor au dus la exfolierea [i cr#-
parea trotoarelor de pe aleile pietonale
[i chiar a asfaltului, executivul a pro-
pus t#ierea tuturor arborilor care pre-
zint# pericol public.

Dl. Sabin Gaciu s-a declarat de
acord c# sunt arbori care prezint# pe-
ricol, dar a considerat c# nu era nevoie
de o hot#r@re a CL, ci de o decizie
a primarului. Comisia care va depista
arborii trebuie s# stabileasc# [i ce se
face cu ei, eventual s#-i ajut#m pe
cei “nevoia[i” [i a propus ca dup#
t#iere s# fie planta]i al]i pomi. Dl.
primar a men]ionat c# \n cel mult 1
an se va face Registrul spa]iilor verzi,
\n baza c#ruia se vor primi [i fonduri.
_n mod sigur vor fi planta]i al]i arbori
\n locul celor t#ia]i. A considerat c#
era nevoie de o hot#r@re a CL pentru
ca to]i consilierii s# fie la curent cu
ac]iunea. Dl. Vasile Duinea a reco-
mandat ca membrii comisiei s# stabi-
leasc# [i unde se vor planta al]i pomi,
pentru a face rost de material s#ditor
[i a propus s# se planteze [i pomi
fructiferi, implic@ndu-se [i cet#]enii
\n ac]iunea de plantare. Aceasta este
o problem# major# [i trebuie privit#
cu maxim# responsabilitate. Dl. primar
a fost de p#rere c# trebuie s# se g#-
seasc# solu]ia optim#, pentru c# de
multe ori crengile pomilor fructiferi
constituie un pericol pentru ma[ini [i
pentru re]eaua electric#. Dl. Florea
P@rvulescu a informat c# s-a \ncercat
plantarea de pomi ornamentali cu cei
angaja]i la Legea 416, dar \n mod
regretabil cet#]enii n-au fost receptivi
[i n-au ie[it nici m#car cu o g#leat#
de ap# s#-i ude. Mul]i pomi s-au uscat
iar al]ii au fost rup]i. Pomii se dau
gratuit, doar trebuie planta]i. Dl. Sabin
Gaciu a fost de p#rere ca \n hot#r@re
s# se introduc# amendamentul plan-
t#rii altor pomi \n locul celor t#ia]i,
iar dl. Ioan Negre] a \ntrebat cu cine
[i cu ce bani se vor executa aceste
opera]iuni. Dl. primar Costel Pistri]u

a informat c# se va \ncepe
cu zonele cele mai im-
portante, apoi se va con-
tinua \n tot ora[ul [i a
asigurat c# se va g#si o
solu]ie de t#iere f#r# a se
pl#ti bani din buget.

Proiectul de hot#r@re a
fost aprobat \n unanimi-
tate.

Au fost dezb#tute apoi
cele cinci proiecte de
hot#r@re prezentate asis-
ten]ei de dl. primar Costel
Pistri]u.

_n ceea ce prive[te
Proiectul de hot#r@re prin
care se aprob# stabilirea
datei pentru s#rb#torirea

_nceput calm, final tensionat

\n discu]ie, primul gospodar al muni-
cipiului a informat c# \n urm# cu dou#
s#pt#m@ni a participat la o ac]iune la
care au fost prezen]i mai mul]i mini[tri
[i dintr-o discu]ie cu dl ministru Vasile
Blaga, a tras concluzia c# se va lucra
dup# principiul “primii veni]i, primii
servi]i”. S-a precizat c# \n prima faz#
se au \n vedere numai blocurile. Este
necesar s# se \ntocmeasc# documentele
pentru a putea prinde banii. Dl. Vasile
Duinea s-a interesat dac# \n afara izo-
la]iilor exterioare se mai fac [i alte
lucr#ri [i a \ntrebat ce se \n]elege prin
eficien]# energetic#. A fost de p#rere
c# nu este corect ceea ce se prevede,
av@nd \n vedere c# locuitorii de la
blocuri, chiria[i, nu pl#tesc nimic \n
plus pentru apartamente, fiind doar
beneficiari. Dl. primar a informat c#
se urm#re[te s# se pl#teasc# [i cota
de 20% cu care trebuie s# contribuie
beneficiarii, pentru a se putea ob]ine
banii conform ordonan]ei. Dl. Amza
Dumitra[cu a fost de p#rere c# nu
este cazul s# se discute at@t de mult,
important fiind s# primim ace[ti bani,
deoarece este normal [i foarte bine
s#-i ajut#m pe oameni. Dl. Gabriel
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derea parcului, sensul unic [i
supravegherea video – dl. Sabin

Gaciu a eviden]iat p#r]ile bune, dar [i-
a exprimat regretul c#, \n acest fel, din
cele dou# bulevarde ale municipiului
unul va fi distrus, interven]ie la care
edilul-[ef a men]ionat c# nu se distruge
nimic, ci doar se \nchid cele dou#
sensuri care vin de la ie[irea din ora[
\nspre centru. Dl. Sabin Gaciu a propus
un sens giratoriu la Casa de Cultur# cu
o f@nt@n# artezian# \n fa]#. La \ntrebarea
d-lui Mugurel M@nz@n# referitoare la
contribu]ia CL \n acest proiect i s-a
r#spuns c# aceasta este de 2% la care
se adaug# cheltuielile neeligibile.

Proiectul a fost aprobat cu 11 voturi
“pentru”, \mpotriv# fiind d-nii Ioan
Negre], C#t#lin Ne]a [i Cristina S#lcea-
nu, \n timp ce consilierii Dorin Manciu
[i Mugurel M@nz@n# s-au ab]inut.

_n ceea ce prive[te Proiectul de ho-
t#r@re prin care se aprob# \ntocmirea
“Documenta]iei de interven]ie [i ana-
liz#” referitoare la modernizarea str#-
zilor, trotuarelor [i \nfiin]area de par-
c#ri auto, se men]ioneaz# c# se im-
pune cu stringen]# modernizarea prici-
palelor str#zi, redimensionarea trotua-
relor [i a spa]iilor verzi [i spa]ii de
parcare organizat# a autoturismelor,
deoarece suprafa]a toatal# a parcajelor
este insuficient#, motiv pentru care
executivul a propus \ntocmirea docu-
menta]iei men]ionate.

Proiectul a fost aprobat cu 15 voturi
“pentru”, dl. Ioan Negre] fiind \mpo-
triv#.

_n expunerea de motive la Proiectul
de hot#r@re prin care se aprob# \ntoc-
mirea studiului de fezabilitate pentru
modernizarea [i extinderea Parcului
Tineretului (parcul central), se stipu-
leaz# c# aceast# ac]iune se circumscrie
Programului Opera]ional Regional
2007-2013 – infrastructur# public# ur-
ban#, creare [i modernizare de gr#dini
publice, parcuri, mobilier urban – [i
este impus de faptul c# aspectul peisa-
gistic al parcului este dominat de ar-
bori care prezint# pericol de producere
a accidentelor, scop \n care executivul
a propus \ntocmirea unui studiul de
fezabilitate pentru modernizarea [i
extinderea Parcului Tineretului.

Proiectul de hot#r@re a fost aprobat
cu 13 voturi “pentru”, neob]in@nd su-
fragiile consilierilor Ioan Negre],
C#t#lin Ne]a [i Cristina S#lceanu.

_n ceea ce prive[te Proiectul de ho-
t#r@re prin care se aprob# \ntocmirea
studiului de fezabilitate pentru crearea
“Sistemului de supraveghere urban”
\n municipiu, se precizeaz# c#, pentru
cre[terea siguran]ei [i prevenirea cri-
minalit#]ii, executivul a propus \ntoc-
mirea unui studiu de fezabilitate pen-
tru crearea sistemului de supraveghere,
proiect care urmeaz# a fi implementat
\n cadrul Programului Opera]ional
Regional 2007-2013, Axa prioritar# 1
– “Sprijinirea dezvolt#rii durabile a
ora[elor, poli urbani de cre[tere”.

Supus la vot, proiectul executivului
a fost aprobat cu 13 voturi “pentru”,

\mpotriva lui fiind ale[ii locali Ioan
Negre], Cristina S#lceanu [i Dorin
Manciu.

Referitor la Proiectul de hot#r@re
privind aprobarea constituirii Comisiei
pentru delimitarea perimetrelor de
ameliorare, prezentat de dl. Florea
P@rvulescu, se precizeaz# c# \n peri-
metrul agricol al ora[ului sunt 46 ha
terenuri cu textur# nisipoas# [i chiar
slab solificate, situate \n punctul {o-
seaua Calafat – Drum Cilieni, a c#ror
not# de fertilitate este redus#. _n pe-
rioada 2001-2003 pe 37 ha a fost
plantat# p#dure de salc@ni, dar nu s-
a reu[it schimbarea destina]iei de la
teren arabil la p#dure. Pentru a be-
neficia de prevederile HG 786/1993,
executivul a propus constituirea unei
comisii care s# depisteze, s# monito-
rizeze [i s# schi]eze perimetrul de
ameliorare, \n urm#toarea componen-
]#: Costel Pistri]u, primar – pre[edinte;
Mihai Barbu, secretarul unit#]ii admi-
nistrativ-teritoriale – secretar; Florea
P@rvulescu, reprezentantul Camerei
Agricole; Mugurel Toma, reprezen-
tantul Direc]iei Silvice; Petre Gulie,
reprezentantul Oficiului de Cadastru;
Octavian Popa, reprezentantul Agen-
]iei pentru Protec]ia Mediului; Ionel
Mu[uroi, reprezentantului Sectorului de
_mbun#t#]iri Funciare; Opric# Iure[,
Nicolae Dan, Nicolin Dan, Victor
Bonci, Marian Niculescu, Traian
Camen, reprezentan]i ai proprietarilor
de teren – membri.

Dl. Florea P@rvulescu a informat c#
Direc]ia Silvic# are posibilitatea de a
planta \n mod gratuit mai mult de 46
ha [i c# este necesar# o \nt@lnire cu
proprietarii, pentru c# trebuie s#
semneze c# sunt de acord cu plantarea
[i a precizat c# pe o perioad# de 25
de ani se asigur# at@t plantarea, c@t [i
paza gratuit. Dl. Sabin Gaciu, dup# ce
a elogiat demersul executivului, a men-
]ionat c# pentru trecerea p#m@ntului
de la arabil la p#dure trebuie f#cute
demersuri la minister, a informat c#
mai este [i teren al prim#riei pe care
se poate planta, propun@nd ca membrii
comisiei s# depisteze [i alte terenuri,
pentru ca p#durea s# renasc#.

Proiectul de hot#r@re a ob]inut
sufragiile tuturor ale[ilor locali.

La ultimul punct al ordinii de zi, dl.
primar Costel Pistri]u a prezentat Ra-
portul de activitate de la \nvestirea \n
func]ie, raport care are 12 pagini [i
st# la dispozi]ia consilierilor, edilul-
[ef select@nd c@teva dintre deficien]ele
constatate.

Personal, am tr#it dou# st#ri sufle-
te[ti diametral opuse. La \nceputul
[edin]ei, am avut bucuria de a aprecia
atmosfera calm# [i distins# de dezba-
tere lini[tit#, pentru ca \n partea a
doua a [edin]ei s# avem dezam#girea
generat# de unele dezbateri tensionate
mai mult dec@t s-ar fi impus, schim-
barea de atitudine a unor consilieri
constituind-o sensul unic, bat#-l vina!

Gh. GHEORGHI{AN

Oficialit#]ile locale au onorat mani-
festarea prin prezen]a doamnei prof.
Elena Jianu, pre[edintele Comisiei de
_nv#]#m@nt-Cultur# a Consiliului Lo-
cal, c#reia, [i pe acest# cale, organiza-
torii \i aduc calde mul]umiri pentru
implicarea \n organizarea [i desf#[u-
rarea activit#]ii.

Dup# ce i-a prezentat pe invita]i, dl.
Marcel Bo]a a predat [tafeta d-lui Dan
Lupescu, care, \n pl#cuta postur# de
moderator, s-a dovedit, de fapt a[a
cum \l [tiam, deosebit de inspirat [i a
creat o atmosfer# destins# [i distins#.

Dl. Romulus Turbatu, dup# ce a

precizat c# \[i respect# \n primul r@nd
calitatea de ziarist, a lecturat un articol
al domniei sale, prin care a f#cut o
interesant# [i documentat# “incursiune”
\n via]a [i \n opera celui omagiat,
punct@nd momentele de rezisten]# ale
crea]iei sale. De fapt, este impropriu
spus de noi momente de rezisten]#,
pentru c# \ntreaga crea]ie a bulze[tea-
nului este de mare valoare, m#rturie
st@nd, a[a cum afirma editorul coordo-
nator, c# opera sa a fost tradus#  \n
multe limbi, piesele i-au fost [i sunt
jucate pe scenele marilor teatre euro-
pene, iar scriitorul a fost propus pentru
Premiul Nobel.

_n interven]ia domniei sale, dl. Dan
Lupescu a pus accent pe c@teva aspecte
mai pu]in cunoscute ale operei sores-
ciene, a lecturat cu sensibilitate [i cu
emo]ie versuri scrise \n stil clasic [i a
cucerit asisten]a cu prezentarea unui
interviu pe care a avut bucuria [i onoa-
rea de a-l lua lui Marin Sorescu, insis-
t@nd prin scurte comentarii asupra pro-
filului moral al celui omagiat, un spirit
ales, de o modestie dezarmant#, foarte
exigent cu propria persoan#, iubitor al
tradi]iilor [i obiceiurilor rom@ne[ti, pe
care le-a ilustrat artistic magistral, \n
special \n cele [ase volume cu titlul
“La lilieci”.

Conectat# deja la acest# manifestare
cultural# de ]inut#, asisten]a a avut
aleasa bucurie de a-l asculta pe distin-
sul prof. univ. dr. Ovidiu Ghidirmic
de la Facultatea de Litere, care i-a
fascinat pur [i simplu pe cei prezen]i
prin acurate]ea, siguran]a [i competen]a
cu care a emis judec#]i de valoare asu-
pra operei soresciene, exprimarea
elevat# a domniei sale [i argumentarea
f#r# cusur a ideilor emise cucerindu-i
pe to]i [i introduc@ndu-i \n lumea
crea]iei marelui scriitor. Cu o logic#
perfect# [i cu un limbaj adecvat, \n
care a evitat pre]iozitatea ostentativ#,
delicat [i atent la nuan]e, a dublat
termenii mai preten]io[i cu sinonimele
lor, spre a nu jigni cumva pe cineva
[i a fost extrem de conving#tor [i de
tran[ant c@nd a stabilit locul lui Sorescu
\n literatura noastr#. A pedalat pe ideea
c# elogiile f#r# acoperire \n prezentarea
unui scriitor nu folosesc nim#nui, ba
chiar deruteaz#. Dup# ce a f#cut o
trecere \n revist# a crea]iei poetice,
men]ion@nd c# la \nceputul crea]iei So-
rescu a experimentat versul clasic, a
scris rondeluri [i sonete, specii prin
excelen]# clasice, s-a oprit mai mult
asupra crea]iei dramatice. _nc@nt#torul

Continuare din pag. 1 [i cuceritorul profesor a f#cut un amplu
comentariu al piesei “Iona”, a evi-
den]iat elementele de noutate [i de
originalitate aduse de scriitorul nostru
\n teatrul absurdului, demonstr@nd cu
argumente, greu, dac# nu imposibil
de demontat, c# “Iona”, capodopera
dramaturgului este “cea mai bun# pies#
de teatru care s-a scris la noi dup# cel
de-al doilea r#zboi mondial”. Cu o
putere de seduc]ie aproape ie[it# din
comun, cu o argumenta]ie, a[a cum
men]ionam, f#r# cusur [i cu o logic#
impecabil#, \mbin@nd fericit eleva]ia
intelectual# [i prestan]a universitarului
cu rigoarea criticului literar, reputatul

profesor de
literatur# [i-a
captivat, [i-a
f a s c i n a t
auditoriul,
transport@ndu-
l \ntr-o lume
a reveriei, din
care [i-a re-
venit cu greu,
iar pentru
viitorii baca-
laurea]i a
devenit deja
un idol [i, \n
mod sigur,

unii dintre ei vor dori s#-l aib# profesor,
deciz@ndu-se s# urmeze cursurile facul-
t#]ii la care distinsul universitar este
at@t de apreciat [i de iubit. Mul]umin-
du-i dl. profesor pentru superba lec]ie
de receptare  a operei soresciene, pe
care ne-a dat-o, f#r# a se constitui
\ntr-un repro[, ne exprim#m regretul
c#, \n mod inexplicabil pentru noi,
profesorii de Limba [i literatura
rom@n# din ora[ n-au onorat aceast#
activitate de excep]ie, din care ar fi
avut foarte multe de \nv#]at [i, \n
primul r@nd, ce \nseamn# a-]i slujii cu
pasiune [i onestitate nobila misiune
de [lefuitor de min]i, suflete [i
con[tiin]e.

A mai spune ceva despre Marin
Sorescu dup# “lec]ia” universitarului
Ovidiu Ghidirmic ar fi fost o lips# de
tact, de dep#[ire a sim]ului m#surii [i
un mare tupeu, ca s# ne exprim#m
totu[i elegant. Dac# ne-am permis s#
ne exprim#m c@teva g@nduri, am f#cut-
o pentru a da glas imensei bucurii c#
am avut privilegiul de a fi martorii
unei demonstra]ii de profesionalism [i
autoritate [tiin]ific# [i pentru a ne
exprima dezam#girea, indignarea fa]#
de modul neelegant [i brutal \n care
unii dintre cei pe care i-a ajutat s-au
comportat fa]# de marele om de cul-
tur#. Pentru cea din urm# idee, am
elogiat demersul d-lui Petre Gigea-
Gorun, personalitate polivalent#, care
a f#cut lumin# \n ceea ce prive[te ple-
carea scriitorului de la conducerea re-
vistei “Ramuri”. _n acest sens am citat
[i o vom face [i pentru cititorii no[tri
din cartea fostului ministru de Finan]e
[i ambasador al Rom@niei la Paris [i
la UNESCO. Mai \nt@i trebuie spus
despre actul de noble]e al scriitorului,
redactor-[ef al revistei amintite, care
\ntr-o adres# \naintat# primului secretar
de atunci, Ion Radu, scria: “Revista

O m#re]ie a luat locul
altei m#re]ii

O m#re]ie a luat locul
altei m#re]ii

O m#re]ie a luat locul
altei m#re]ii

O m#re]ie a luat locul
altei m#re]ii

O m#re]ie a luat locul
altei m#re]ii

O m#re]ie a luat locul
altei m#re]ii

O m#re]ie a luat locul
altei m#re]ii

O m#re]ie a luat locul
altei m#re]ii

O m#re]ie a luat locul
altei m#re]ii

are un colectiv redac]ional restr@ns
care, credem, nu poate face fa]# a[a
cum se cuvine sarcinilor profesionale.
De aceea, v# rug#m s# ne sprijini]i \n
reorganizarea schemei dup# modelul
altor reviste de cultur#. E vorba de
transformarea celor dou# posturi re-
dac]ionale \n patru jum#t#]i de norm#.
Pe aceste dou# jum#t#]i de norm#
create vrem s#-i aducem pe Gabriel
Chifu [i Constantin Barbu, doi tineri
de mare viitor, foarte aprecia]i [i pe
plan cultural central.”

Spre a demonstra, dac# mai este
nevoie, c@t adev#r este \n proverbul
“pe cine nu la[i s# moar# nu te las#
s# tr#ie[ti”, este suficient s# preciz#m
c# proteja]ii lui Sorescu, “g@dil@nd
vanitatea” conduc#torilor de atunci ai
Uniunii Scriitorilor – {tefan Augustin-
Doina[, pre[edinte de onoare [i
Mircea Dinescu, pre[edinte –  au
\naintat o adres# acestui for, din care
cit#m: “Av@nd \n vedere c# activitatea
lui Marin Sorescu \n cadrul revistei
<Ramuri> este aproape nul#, Av@nd
\n vedere c# Marin Sorescu denigrea-
z# marii scriitori de azi (Augustin
Doina[, Mircea Dinescu, Ana Blan-
diana, Nicolae Manolescu), refuz@nd
sistematic s#-i publice, Av@nd \n
vedere c# \n redac]ie se poart# dicta-
torial, socotind redac]ia [i Oltenia ca
pe o mo[ie proprie, ®...¯ _l recuz#m
pe Marin Sorescu din func]ia de
redactor-[ef al revistei <Ramuri>”.

Iat# cum binef#c#torul a devenit
victim#, iar proteja]ii s#i, c#l#i, impu-
n@nd ideea descurajant#, dac# nu chiar
fatalist# c#, dac# faci bine, nu trebuie
s# te a[tep]i \ntotdeauna s# ]i se r#s-
pund# cu aceea[i moned#.

Plin de demnitate [i dezam#git peste
m#sur#, marele scriitor [i-a \naintat
demisia, din care cit#m: “Subsemnatul
Marin Sorescu, \mi dau demisia din
func]ia de redactor-[ef al revistei
<Ramuri> [i din Uniunea Scriitorilor.

M# simt \n plus, uluit de ceea ce
se \nt@mpl#, umilit. ®...¯ Sunt nemul-
]umit [i de mine®...¯, fascinat de
utopia cre#rii unor noi valori, am
\ncercat [i eu, vai, la Craiova ni[te
mon[tri venino[i. Cu Gabriel Chifu,
Constantin Barbu [i Marius Ghi]# nu-i
bine s# \nnoptezi pe drum sau s#
treci ziua printr-o p#dure. Le urez
\n continuare o cre[tere frumoas#.
E drept, n-am f#cut [coala de dizi-
den]i de c@teva luni, care s#-mi dea
acum noian de drepturi. Diziden]a
mea a \nceput cu vreo 25 de ani \n
urm# [i se afl# \n c#r]ile mele. ®...¯
A fi scriitor pur [i simplu \mi este
de ajuns.”

C@t# \n]elepciune, c@t# m#re]ie!
Nu este exclus ca [i aceste “mizerii”

s#-i fi gr#bit sf@r[itul [i s#-l fi deter-
minat s# se duc# “s# moar# pu]in”,
cum plastic  se exprima \n poemul
“Shakespeare”. {i acesta este ade-
v#rul, pentru c#, de fapt, Marin So-
rescu a murit “numai pu]in”, el tr#ie[te
[i r#m@ne nemuritor prin inestimabila
oper# pe care a creat-o.

_[i are locul meritat, stabilit \n
eternitate!

Gh. GHEORGHI{AN

Exerci]iu de sinceritate
Parc# tr#im \ntr-un r#zboi con-

tinuu dintre concret [i imaginar,
dintre sensibil [i pragmatic. De
multe ori se \ntreab# oamenii, \nc#
suspicio[i, despre actori:

“E greu sau e u[or s# stai pe
scen# \n pantaloni scur]i [i cu bus-
tul gol, c@nd \n sal# spectatorii au
paltoanele pe umeri?” sau “Buzele
\nvine]ite ale actri]ei [i ochii
\nl#crima]i sunt f#cute din machiaj
sau e chiar frig?”; “Cum poate fi
nefericit actorul care \n seara asta
m-a f#cut s# r@d?”; “C@nd se prefac
actorii, c@nd \i auzi vorbind degajat
despre suferin]e, sau c@nd \i vezi
c# sunt ap#sa]i de grija zilei?”

Frumuse]ea unui artist nu st#
ascuns# \n concretul ne[tiut de
ceilal]i, [i nici \n adev#rul lui.
To]i oamenii sunt frumo[i [i
adev#ra]i nu pentru c# sunt \n
via]#, ci pentru c# tr#iesc.

Via]# e peste tot – de la poli [i
p@n# la Ecuator, din v@rful celui

mai \nalt munte [i p@n# \n abisul
celui mai ad@nc ocean. Pare c# e
a noastr#  pentru faptul c# am
primit-o \n dar. Abia atunci c@nd
reu[im s# o tr#im, putem \ntoarce
darul \napoi. {i-atunci e [i a
noastr#. Cu tot at@ta voluptate \n
bucurie ca [i \n triste]e. Dar trebuie
tr#it#. M#car a[a ca exerci]iu de
sinceritate.

Liviu TOPUZU
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Despre rug#ciune, defin]iei, felurile

ei, importan]a, modul cum trebuie
f#cut#, timpul [i locul rug#ciunii, ce
\nseamn# rug#ciuea pentru fiecare
cre[tin, s-a scris at@t de mult [i parc#
totu[i nu este deajuns. Parc# am dori
s# afl#m c@t mai mult din ceea ce
\nseamn# aceast# “jertf#” a fiec#ruia
dintre noi, [i cu c@t [tim mai mult cu
at@t ni se pare c# nu [tim nimic. Fiecare
c#ut#m s# d#m c@te o defini]ie a rug#-
ciunii, ce reprezint# ea pentru noi, dar
ne poticnim c@teodat#, \n nimicnicia
noastr#, \n fraze at@t de sofisticate,
\nc@t uit#m rolul [i mai ales modul
cum trebuie f#cut#. {i pentru a nu
c#dea \ntr-o astfel de gre[al#, cel mai
bine este s#-i l#s#m pe cei care toat#
via]a [i-au petrcut-o \n post [i rug#-
ciune, at@t pentru ei c@t [i pentru se-
menii lor, s# vobeasc# despre rug#cine.

A[adar s#-i d#m citire p#rintelui Ilie
Cleopa [i sf@ntului Ioan de Kronstadt,
cu bun#voin]a redac]iei, \n urm#toa-
rele numere ale gazetei nostre acestui
subiect at@t de necesar vie]ii noastre:

Rug#ciunea este maic# [i \mp#r#-
teas# peste toate faptele bune. Dar
cum este ea maica tuturor faptelor
bune? C# doar marele Apostol Pavel
spune: {i acum r#m@n acestea trei:
credin]a, n#dejdea [i dragostea; iar
mai mare dec@t toate este dragostea..
Nu spune a[a?

Deci iat# c# cea mai mare fapt#
bun# nu-i rug#ciunea, dup# Sfin]ii
P#rin]i, ci este dragostea. Dar de ce
totu[i Sfin]ii P#rin]i au spus c# rug#ciu-
nea este maic# a tuturor faptelor bune?
Pentru c# ea aduce \n sufletul nostru
[i pe dragoste. Dragostea de Dumnezeu
[i dragostea de aproapele nu vin pe
alt# cale \n sufletul nostru, dec@t pe
calea rug#ciunii!

Bun#oar# s# spun: dac# ai sup#rat
pe cineva sau te-a sup#rat cineva [i
\ncepi s#-l pomene[ti la rug#ciune,
numai vezi c#, de la o vreme, se
ridic# ura din mijloc. Prin rug#ciune
se taie vrajba [i \ndat# \l c@[tigi pe
acela [i \l aduci la \n]elegere, la unire.
De aceea spune Sf@ntul Maxim: C@nd
vei vedea pe cineva c# te ur#[te, sau
te nedrept#]e[te, fie cu dreptate, fie
cu nedreptate, \ncepe s#-l pomene[ti
la rug#ciune. Dar s# nu-l pomene[ti,
s#-i fie lui vreun r#u, c# atunci cade
pe tine. S# zici a[a: “Doamne, Iisuse
Hristoase, miluie[te-m# pe mine p#c#-
tosul [i pe fratele meu (cutare), c#
pentru p#catele mele s-a sup#rat pe
mine. Pentru c# fratele meu este oglin-
da mea [i el vede r#uta]ile mele”.

A[a spune [i Sf@ntul Ioan Sc#rarul.
“S# nu \nvinuie[ti cumva pe fratele
t#u c@nd te rogi pentru el, sau s#-i ceri
pedeaps#”, cum \i pun unii \n pomel-
nice la vr#jma[i. Nu-i voie! Chiar dac#
\i pune]i pe unii la vr#jma[i, Biserica
[ti]i cum se roag#? Biserica se roag#
pentru vr#jma[i s#-i \n]elep]easc#, s#
le ierte p#catele, s#-i aduc# la cuno[-
tin]a adev#rului, s#-i fac# bl@nzi [i s#-
i \ntoarc# cu bine.

A[a se roag# Biserica. Niciodat#
Biserica nu vrea s# fac# r#u la nimeni.
C# Dumnezeu vrea ca to]i oamenii
s# se m@ntuiasc#... Iar noi, c@nd avem
o sup#rare, ni se pare c# cutare ne
ur#[te. Dar Biserica nu! Ea nu face
deosebire. Ea se roag# deopotriv#
pentru to]i, ca s# fie buni.

De aceea, vorbind despre sf@nta ru-
g#ciune, v-am spus c# ea se nume[te
maica tuturor faptelor bune, pentru
c# ea aduce \n sufletul nostru pe cea
mai mare fapt# bun#: dragostea de
Dumnezeu [i dragostea de aproapele.

Auzi ce spune dumnezeiescul P#-
rinte Maxim M#rturisitorul – care a
fost “v@rful teologiei” [i “bilan]ul teo-
logiei ortodoxe” \n secolul VI – \n
Filocalie [i \n cartea numit# “Ambi-
gua”, o carte a lui cu care \l \ntrece
\n g@ndire [i pe Sf@ntul Dionisie Areo-
pagitul, numit [i “Pas#rea cerului”:
Toate faptele bune ajut# pe om s#
c@[tige dragostea de Dumnezeu, dar
nici una ca rug#ciunea. C# rug#ciunea,
de aceea se cheam# “maica faptelor
bune”, c# ea, pe cea mai mare fapt#
bun# o ajunge, pe dragoste.

Toate faptele bune apropie pe om
de Dumnezeu, dar rug#ciunea le
une[te. Este ca [i c@nd ai face o u[#
din t#blii, sau un dulap, [i vezi c# se
potrivesc lucrurile trase la geal#u, dar

nu se lipesc p@n# nu pui clei. Iar
c@nd ai pus clei le-ai f#cut dintr-o
bucat# toate. A[a este [i rug#ciunea.

Rug#ciunea nu numai c# \l apropie
pe om de Dumnezeu, ci \l lipe[te de
Dumnezeu [i \l face un duh cu El.
Este ceea ce spune marele Apostol
Pavel: Cela ce se lipe[te de desfr@nat#,
un trup este cu ea... [i cel ce se lipe[te
de Domnul, un duh este cu El. Sudura
aceasta duhovniceasc# de a se uni
omul cu Dumnezeu, se face pe calea
rug#ciunii.

Dar c@nd auzim noi de rug#ciune,
s# nu credem c# toat# rug#ciunea
noastr# este rug#ciune. Dac# eu zic cu
limba rug#ciunea, sau cu gura, iar min-
tea este pe dealuri, eu m# \n[el pe
mine c@nd m# rog. C# Dumnezeu, \n
vremea rug#ciunii, nu caut# numai bu-
zele [i limba, ci caut# mintea [i inima.

Rug#ciunea care o facem noi cu
gura [i cu buzele [i ea este bun# \ntr-
o m#sur#, c#ci [i ea are temei \n
Sf@nta Scriptur#. C@nd auzi pe Apos-
tolul Pavel c# spune a[a: Aduce]i
Domnului roada buzelor voastre, arat#
rug#ciunea gurii pe care o zicem; sau
c@nd auzi \n Sf@nta Scriptur# c# zice:
Cu glasul meu c#tre Domnul am stri-
gat, cu glasul meu c#tre Domnul m-
am rugat, se refer# la rug#ciunea lim-
bii [i a glasului. C@nd auzi pe prooro-
cul c# zice: {i L-am \n#l]at pe El cu
limba mea, iar#[i de rug#ciunea gurii
vorbe[te; sau: Doamne, auzi rug#ciu-
nea mea [i strigarea mea la tine s#
vin#, tot de rug#ciunea buzelor vor-
be[te. Sau: Auzi, Dumnezeule, rug#-
ciunea mea [i nu trece cu vederea
ruga mea, iar#[i de rug#ciunea gurii
vorbe[te [i aici Sf@nta Scriptur#.

Dar s# [ti]i c# rug#ciunea gurii,
dup# \nv#]#tura dumnezeiescului p#-
rinte Grigore de Nissa, marele filosof
[i fratele marelui Vasile, este grani]a
cea mai dep#rtat# a rug#ciunii, sau
mai bine zis, ca s# \n]elege]i mai bine,
ea este cuiul (treapta) cel mai de jos
din scara rug#ciunii. {tii c# atunci
c@nd te urci pe scar#, pui piciorul pe
cel dint@i cui. Dar, c@t ai de suit!

Or, scara rug#ciunii \n urcu[ul ei nu
are sf@r[it. Rug#ciunea, \n cre[terea
ei, nu are margine, pentru c# ea se
une[te cu Dumnezeu. {i precum Dum-
nezeu, fiind nem#rginit \n sfin]enie prin
\n#l]imea \nsu[irilor Sale, nu are sf@r[it
\n bun#tate [i \n sfin]enie, a[a [i ru-
g#ciunea, \n cre[terea ei duhovniceasc#,
se \nal]ã [i margine nu are!

{i nu numai rug#ciunea este ne-
m#rginit#, ci [i toate virtu]ile care se
nasc din Dumnezeu sunt nem#rginite;
tocmai de aceea, c# se nasc din Dum-
nezeul nem#rginit. Ori credin]a, ori
n#dejdea, ori dragostea, ori mila, toate
sunt nem#rginite, pentru c# ele se nasc
dintr-un Dumnezeu care nu are mar-
gine \n bun#tate.

A[adar, c@nd ne rug#m cu gura, s#
[ti]i c# facem bine, c#ci cu aceasta
\ncepe a se \nv#]a omul a se ruga.
Cu gura \ncepem s# \nv#]#m \nt@i
rug#ciunile \ncep#toare: “_mp#rate
ceresc”, “Sfinte Dumnezeule”,
“Preasf@nta Treime”, “Tat#l nostrum”,
“Crezul”, “Psalmul 50”...; [i-i bine
s# le \nv#]#m pe de rost din c#r]i de
rug#ciune, din Ceaslov [i Psaltire.

Noi citim rug#ciuni cu gura – [i a[a
se \nva]# rug#ciunile – ca [i cum ai fi
\n clasa \nt@i. O ia de la aceast# rug#-
ciune cu gura [i se ridic# omul \n
rug#ciune, p@n# c@nd nu mai este rug#-
ciune, p@n# intr# \n vedere dumne-
zeiasc#. Acum, vorbind de rug#ciune,
vom vorbi despre treptele rug#ciunii,
a[a cum ne \nva]# Sfin]ii P#rin]i.

C@nd ne rug#m cu limba, cu gura [i
cu buzele, suntem \n treapta cea mai
de jos a rug#ciunii. Trebuie s# trecem
cu rug#ciunea noastr# de la limb# [i
de la gur#, la minte, pentru c# sufletul
nostru are dou# p#r]i domnitoare, cum
arat# Sf@ntul Ioan Damaschin \n
“Dogmatica”: mintea [i inima.

Mintea izvor#[te permanent g@n-
duri. Creierul este unealta ra]iunii, iar
inima este unealta sentimentelor, a
sim]irilor celor duhovnice[ti. C# unde
sim]i \nt@i bucuria, sc@rba, frica? Nu
\n inim#? Vezi c# sim]irea sufletului
se afl# \n inim#?

Deci, vreau s# v# spun un lucru.
C@nd ne rug#m cu gura, ne afl#m la
\nceputul rug#ciunii. Iar, dac# eu zic

o rug#ciune cu gura: “Doamne, Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[-
te-m# pe mine p#c#tosul”, sau “Tat#l
nostrum”, sau “N#sc#toare de Dumne-
zeu, Fecioar#...!” sau oricare [i, dac#
o \n]eleg [i cu mintea, ea atunci nu
se mai cheam# rug#ciunea gurii, ci
trece \n alt# treapt#, [i anume la
rug#ciunea min]ii.

Iar, dac# aceast# rug#ciune, care o
zic cu gura [i o \n]eleg cu mintea, o
duc p@n# la sim]irea inimii – ea a
devenit atunci rug#ciunea inimii, alt#
treapt# mai \nalt#. Deci, auzi ce spune
Sf@ntul Apostol Pavel: Vreau mai bine
s# zici cinci cuvinte cu mintea \n bise-
ric#, dec@t zece mii de cuvinte cu
limba. A]i auzit cu c@t este mai \nalt#
rug#ciunea min]ii dec@t a limbii? C#
prefer# apostolul mai degrab# s# zic#

presus de puterea noastr#. C@nd a zis
Apostolul Pavel: Ne\ncetat v# ruga]i,
cel ce ajunge la “rug#ciunea de sine
mi[c#toare”, \mpline[te cuv@ntul lui.
El dac# m#n@nc#, inima lui se roag#,
c@nd vorbe[te cu oamenii, are \n tain#
alt# gur#: gura cea de foc a Duhului
Sf@nt din inima lui. Cu aceea vorbe[te
cu Dumnezeu. Este “gura Duhului”,
cum o nume[te Vasile cel Mare. Un
asemenea om, care a c@[tigat “rug#ciu-
nea de sine mi[c#toare”, orice-ar face
el, inima lui se roag#. Aceasta este a
patra treapt# a rug#ciunii.

Este [i o alt# treapt# mai \nalt# dec@t
aceasta: rug#ciunea cea v#z#toare. Care
este aceasta? Ai v#zut pe Sf@ntul Anto-
nie cel Mare? De-acolo, din muntele
lui, din Tebaida, unde era el \n Egipt,
se ducea cu mintea la Sf@ntul Amonie,
alt sihastru mare. Acela ie[ise din via]#
[i sufletul lui era dus de \ngeri la cer.
{i el a \nceput a se \nchina. {i l-au
\ntrebat c#lug#rii: “P#rinte, de ce te
\nchini?” {i el a r#spuns: “Fratele
nostru Amonie, marele st@lp al cerului
[i al p#m@ntului, se duce la cer [i m-
am \nchinat sufletului lui”.

{i era mare distan]a de la Sf@ntul
Antonie p@n# la muntele lui Amonie,
\ns# Antonie vedea sufletul lui Amonie
cum este ridicat de \ngeri la ceruri
c@nd a ie[it din trup. Asta \nseamnã
oameni \nainte-vãzãtori sau cu minte
\nainte-vãzãtoare de Dumnezeu!

C@nd ajunge omul s# fie \nainte-
v#z#tor de Dumnezeu, el are aceast#
rug#ciune numit# “v#z#toare”. Deci,
se suie cu mintea a[a de tare, c# el
vede aici unde suntem noi, c@]i demoni
sunt – c# sunt mul]i – [i c@]i \ngeri
sunt. Pe to]i \i vede. {i vede pe cel ce
[i-a cur#]it inima, vede [i g@ndurile;
g@ndurile ce le g@nde[te fiecare. At@t
de curat# devine mintea lui, c# \]i spune
ce g@nde[ti tu, ce g@nde[te cel#lalt. La
fiecare le [tie g@ndurile. Ai v#zut la
M@ntuitorul: [tiind g@ndurile c#rtura-
rilor [i ale fariseilor, a zis: Ce g@ndi]i
rele \n inimile voastre? Ce este mai
u[or a zice? Ridic#-te [i ia-]i patul t#u
[i umbl#? Sau a zice: iart#-]i-se p#ca-
tele? Se uita [i vedea g@ndurile lor.

Deci, la m#sura aceasta ajunge
omul care are rug#ciunea de sine
v#z#toare. {tie g@ndurile la to]i care
sunt de fa]#. Vede duhurile rele, vede
\ngerii [i pe to]i care se \ngrijesc de
m@ntuirea noastr# aici.

Dar este [i alt# treapt# de rug#ciune
mai \nalt#, a [asea: Rug#ciunea \n
extaz sau \n uimire. Prin aceasta, \n
vremea rug#ciunii, omul se r#pe[te
cu mintea la cer, fa]a lui se face ca
focul [i m@inile [i degetele lui ca
f#cliile de foc [i nu mai este pe p#-
m@nt cu mintea, ci numai \n cer.

Ultima rug#ciune, mai \nalt# dec@t
cea \n extaz, este: Rug#ciunea cea
duhovniceasc#. Aceasta este a [aptea.
Rug#ciunea duhovniceasc# nici nu se
mai cheam# rug#ciune. Ea, dup# to]i
dumnezeie[tii P#rin]i, se cheam#
vedere duhovniceasc# [i _mp#r#]ie a
cerului. La fel zice [i dumnezeiescul
P#rinte Isaac Sirul.

Deci, rug#ciunea duhovniceasc# este
mai presus de hotarele rug#ciunii. Ea
este o fire cu Dumnezeu. Asta este
ceea ce a v#zut marele Apostol Pavel:
{tiu pe un om oarecare, care acum
paisprezece ani, s-a r#pit p@n# la al
treilea cer [i a auzit acolo cuvinte,
care nu este cu putin]# omului a le
gr#i. _n trup sau afar# din trup, nu
[tiu. Dumnezeu [tie!

El nu [tia cum a fost. C# \n rug#ciu-
nea aceasta duhovniceasc# mintea
omului nu mai lucreaz# dup# a sa
putere. Ci este luat# de puterea Duhului
Sf@nt [i-i dus# \n sl#vile cere[ti [i nu
mai poate cugeta ce vrea ea. Mintea
omului este dus# la descoperiri mari
\n iad, \n cer, unde vrea s#-l duc# Duhul
sf@nt. {i omul acesta este \n mari
descoperiri [i c@nd vine iar \n a[ezarea
lui, nu [tie dac# a fost \n trup sau \n
afar# de trup, ca Apostolul Pavel.

Aceasta este cea mai \nalt# rug#ciu-
ne, de care spune dumnezeiescul P#-
rinte Isaac Sirul c# “de abia se \nvred-
nice[te unul din neam \n neam, de o
descoperire ca aceasta”. _ntr-o genera]ie
abia dac# se g#se[te unul.

Pentru ce v-am spus despre aceste
trepte ale rug#ciunii? Ea are de toate
trei trepte generale: Rug#ciunea gurii,

a mintii [i a inimii. Iar celelalte trepte
intermediare sunt legate \ntre ele, ca
ni[te cuie la scar# c@nd te sui. Un
rug#tor des#v@r[it trece prin toate aceste
trepte de rug#ciune cu darul lui
Dumnezeu. Dar a se sui omul pe aceste
trepte, nu este \n puterea lui. A omului
este numai voin]a. S# voiasc#, s# se
roage lui Dumnezeu cum poate, iar a
se \nvrednici de rug#ciuni ca acestea
\nalte, este numai o lucrare dumnezeias-
c#, care depinde de darul lui Dumnezeu.

Deci, \n aceste rug#ciuni trebuie s#
se uneasc# mintea cu inima. Este o
rug#ciune a min]ii \n inim# [i este o
rug#ciune a inimii curat#. Dar s# [ti]i
c# mintea, pogor@ndu-se \n inim#, trece
dou# v#mi sau obstacole, ca s# se
uneasc# cu inima. Care sunt aceste
v#mi? _nt@i este vama \nchipuirii, a
imagina]iei [i a doua este vama ra]iunii
de la poarta inimii.

Pogor@ndu-se mintea spre inim#, ea
\nt@lne[te prima vam#, imagina]ia. Ai
v#zut c# stai uneori la rug#ciune ai
apare \n mintea ta te miri ce. O \nchi-
puire, ori cel ce te-a sup#rat, ori cel ce
te-a smintit cu o patim#. {i atunci, la
vama imagina]iei sau a \nchipuirii, se
opre[te mintea noastr# \n vremea
rug#ciunii, merg@nd spre inim#.

Asta este prima sta]ie. Sf@ntul Nil
Ascetul zice \n Filocalie: Fericit# este
mintea aceea care a ajuns s# se roage
lui Hristos, f#r# imagina]ie, f#r# for-
m#! Mintea M@ntuitorului n-a avut
imagina]ie, spun to]i sfin]ii teologi.
Pentru c# El era Noul Adam [i a
venit s# restaureze pe vechiul Adam,
exact cum a fost \n rai.

C# [i Adam, c@nd a fost creat de
Dumnezeu \n rai, nu avea imagina]ie,
n-avea \nchipuire. Satana a c#zut din
\nchipuire, c# voia s# se fac# asemenea
cu Dumnezeu, cum zice la Isaia: “Tu
ai spus \n g@ndul t#u: M# voi sui dea-
supra norilor, peste mun]ii cei de
miaz#noapte care sunt \n ceruri, deasu-
pra stelelor cerului voi pune scaunul
meu [i voi fi asemenea cu Cel Prea-
\nalt.” {i numai c@t [i-a \nchipuit, l-a
dat Dumnezeu pe Lucifer jos din cer,
pentru c# [i-a \nchipuit s# fie asemenea
cu El, necunosc@nd c# este zidire. C#
Dumnezeu l-a f#cut numai cu g@ndirea
[i poate s#-l surpe \ntr-o clipeal#.

A[a [i Adam, c@nd a c#zut, prin
g@ndire a c#zut. Ce i-a zis satana? Nu
vei muri, ci vei fi ca un Dumnezeu,
cunosc@nd binele [i r#ul. {i cum [i-a
\nchipuit c# va fi ca un Dumnezeu, a
c#zut prin imagina]ie din darurile date
[i apoi a fost izgonit din rai. De aceea
dumnezeie[tii p#rin]i numesc imagi-
na]ia pod al demonilor. Nici un p#cat
nu trece de la minte la sim]ire (la
inim#) dac# nu [i-l \nchipuie \nt@i omul
cu mintea.

Deci, \n vremea rug#ciunii n-ai voie
s#-]i \nchipui nimic. Nici imagina]ii
sfinte, nici pe Hristos pe Sf@nta Cruce,
nici pe scaunul Judec#]ii. Nimic. C#
toate imagina]iile sunt afar# de inim#
[i dac# r#m@i s# te \nchini la acestea,
nu te \nchini lui Hristos.

Mintea trebuie s# se pogoare \n
inima, c# inima este c#mara min]ii.
Aceasta-i c#mara de care spune
Hristos: Tu, c@nd te rogi, intr# \n
c#mara ta [i \ncuie u[a ta [i roag#-te
Tat#lui t#u \ntru ascuns [i Tat#l t#u,
Care vede cele \ntru ascuns, \]i va
r#spl#ti ]ie la ar#tare. Voi crede]i c#ci
c#mara este cea din lemn, casa? Dac#
o lua]i a[a, o lua]i dup# liter#.

Ori aici dumnezeie[tii P#rin]i \nteleg
cu totul altfel: Trei u[i ai de \ncuiat
c@nd te rogi: u[a cea de lemn, pentru
oameni; u[a buzelor, pentru cuvinte
ca s# nu gr#ie[ti cu nimeni dec@t cu
Dumnezeu; [i u[a inimii, pentru duhuri,
ca s# te pogori cu mintea \n c#mara
inimii. C# inima este c#mara min]ii.

Auzi ce zice dumnezeiescul P#rinte
Isaac Sirianul: Omule, pogoar#-te cu
mintea \n c#mara inimii tale [i atunci
ai ajuns \n cer. C# [i aceea este c#mara
cerului, a _mp#r#]iei cerului. Dar cine
ne-a spus nou# c# _mp#r#]ia cerului
este \n inima noastr#? Hristos. N-a
spus El: _mp#r#]ia cerului \nl#untrul
vostru este? Deci, iat# c# noi avem
_mp#r#]ia cerului \n inima noastr#. {i
c@nd ajungem cu mintea \n inim#, am
ajuns la _mp#r#]ia cerurilor.

(va urma)
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cinci cuvinte cu mintea \n biseric#,
dec@t zece mii de cuvinte cu limba;
fiindc#, a te ruga cu mintea, este rug#-
ciune mult mai \nalt# dec@t a limbii.

Dar rug#ciunea min]ii este des#-
v@r[it#? Nu! Nici a min]ii nu-i des#-
v@r[it#. Rug#ciunea min]ii de-abia o
numesc dumnezeie[tii P#rin]i, jum#-
tate de rug#ciune, sau pas#re cu o
arip#, sau rug#ciune cu-n picior, c#
nici rug#ciunea min]ii nu-i des#v@r[it#.
_i mai trebuie ceva. Trebuie s# ducem
aceast# rug#ciune de la \n]elegerea
min]ii la sim]irea inimii.

C@nd noi zicem o rug#ciune cu
limba [i o \n]elegem cu mintea [i o
sim]im cu inima, ea devine sferic#,
rotund#, \n mi[carea sufletului nostru.
Aceast# rug#ciune este mult mai des#-
v@r[it# [i se nume[te rug#ciunea inimii.

Dar o s# m# \ntreba]i: Rug#ciunea
inimii este cea mai \nalt#? Nu! Sunt
rug#ciuni [i mai \nalte dec@t a inimii.
Dar la rug#ciunea inimii, zice Sf@ntul
Isaac Sirianul, de abia ajunge unul
din zece mii. Iar la rug#ciunea care-
i mai sus dec@t a inimii, de abia ajunge
unul din neam \n neam; a[a de \nalt#
este rug#ciunea care trece peste cea a
inimii. {i care sunt treptele mai sus de
rug#ciunea inimii?

Prima este rug#ciunea numit# De
sine mi[c#toare. De ce se cheam# a[a?
C@nd s-a \nt#rit rug#ciunea \n inim#,
adic# “Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul
lui Dumnezeu, miluie[te-m# pe mine
p#c#tosul!”, de la o vreme inima se
roag# f#r# s# zic# limba cuvinte. Este
ceea ce spune la “C@ntarea C@nt#rilor”,
\n Biblie: Eu dorm [i inima mea
vegheaz#. {tii cum este atunci rug#-
ciunea noastr#? A[a cum ai \ntoarce
un ceas [i apoi el merge singur.

_n aceast# treapt# ajungi la ceea ce
spune marele Apostol Pavel: Ne\nce-
tat v# ruga]i (I Tes. 5,17). Ni s-ar
p#rea c# Apostolul Pavel zice aici
ceva mai presus de puterea noastr#.
“Cum s# m# rog ne\ncetat? Dar eu
m#n@nc. M# pot ruga c@nd m#n@nc?
Dar eu vorbesc cu oamenii. M# pot
ruga?” Te po]i, dac# vrei!

Omul care a ajuns la rug#ciunea de
sine mi[c#toare, oriunde ar fi, inima
lui se roag# permanent. Dac#-i \n
avion, dac#-i \n tren, dac#-i \n fabric#,
dac#-i la gar#, dac#-i pe drum, dac#
doarme, inima lui se roag# ne\ncetat.
Aceast# rug#ciune, c@nd ajunge s# fie
“de sine mi[c#toare”, toat# via]a
omului este o rug#ciune. Orice lucreaz#
pe p#m@nt, el tot timpul se roag#.

Apostolii nimic n-au \nv#]at mai

Despre
rug#ciune

(I)
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Din punct de vedere istoric este de
re]inut c#, pe la anul 70 \.Hr., primul
rege al dacilor \[i \ntindea hotarele
din Boemia [i Pannonia, p@n# la Bug,
cuprinz@nd at@t Basarabia c@t [i Trans-
nistria. Tot a[a de important este
faptul c# teritoriul dintre Prut [i Nistru
f#cea “\n mod organic parte” din Mol-
dova lui {tefan cel Mare, a[a dup#
cum acela[i teritoriu a f#cut ”parte
component# din Statul Unitar Rom@n
realizat de c#tre Mihai Viteazul \n
1600”.

Tot din istorie afl#m c# at@ta timp
c@t ru[ii erau \nc# departe de Nistru,
erau dispu[i s# \ncheie cu Moldova
chiar diferite tratate [i s# recunoasc#
Nistrul ca partea noastr# cea mai estic#.
Chiar [i Petru cel Mare, \n Tratatul de
la Lutk din 1711, recuno[tea c#

“A fura” s-a n#scut cu lumea deodat#
{i cine nu cunoa[te str#vechiul adev#r,
Purtat din gur#-n gur# pe planeta toat#,
Despre str#buna Eva, care-a furat un... m#r?!...
Bietul Adam! Prostit el de muiere,
C@nd a plecat din Rai, avea cuget senin,
Chiar de nu prea [tia ce-ar mai putea s# spere...;
De-aceea e ho]ia de genul feminin...
Ni[te \nv#]a]i au zis c# o are omu-n s@nge,
C# vine din egoism [i ar fi ereditar#
{i c#, de lacom ce e, c@nd fur#, crede c# str@nge
{i tot fur# [i tot str@nge p@n# e-aproape s# moar#...
Zic istoricii c#-ar fi chiar cea dint@i meserie,
Nu v@nzarea de pl#ceri, precum mult timp s-a crezut,
C# lumea nu se desparte niciodat# de ho]ie
{i-nt@i a furat femeia [i pe urm# s-a v@ndut...
E [tiut c# ea, ho]ia, nu e pentru ori[icine,
C# cere risc [i curaj, talent [i inteligen]#,
Calm, tupeu, \ndem@nare, inventivitate-n fire,
{i [ans#, dac# e vorba s# aib# eficien]#...
Virtuo[ii furtului au f#cut din ea o art#,
Incon[tient compromis# adesea de “g#inari”,
Care ciordesc s# nu moar# \ntr-o via]a de[art#
_n care sunt deseori la-nchisoare... locatari.
Cronici din vechime spun de furtul cu violen]#,
Cum ho]ii erau pe-atunci p@n# \n din]i \narma]i;
H#cuiau f#r# s# [tie de mil# [i indulgen]#...;
Pe uscat erau “t@lhari”; pe ape erau “pira]i”...
Predau negustori de m#rfuri, convoaie de animale,
Sau cor#bii cu bumbac, m#t#suri [i mirodenii
{i comori de diamante, aur, giuvaericale,
Sau balo]i de bl#nuri scumpe, dar [i arme-sumedenii...
Din suferin]e, mizerii, din lipsuri [i disperare
{i din multe milioane de s#rmani [i umili]i
A fost  s# iese unii \n jaf la drumul mare...
_n vest le-au zis “Brigazi”, iar pe la noi “Bandi]i”...
{i-aici l@ng# Carpa]i, cum spunea o balad#,
Chiar cu alte obiceiuri [i alte nevoile,
Ciobanii, de la-nceput, au fost cu g@ndul la prad# -
S#-i omoare pe cei slabi ca s# le ia oile...
Apoi, unii, \ndr#zne]i, s-au pornit \n haiducie –
Care-a fost vreo dou# veacuri o ho]ie roman]at#...;
Haiducii pr#dau ciocoi, boieri mari [i Visterie
{i mai d#deau la s#raci, sau \nzestrau c@te-o fat#...
Astfel, prin mun]i [i prin v#i, pe dealuri [i c@mpii,
Prin b#l]i [i prin p#duri, \n iure[-cavalcad#,
Pintea, Corbea, Jianu tot c#s#pind zapcii
{i arn#u]i domne[ti sunt eroi de balad#...
{i \nc# al]i pe care i-au c@ntat l#utarii
{i dup# ce s-au dus [i-a \ncetat r#zboiu’
Cu ciocoii [i Agia [i au r#mas doar t@lharii
De drumul mare, ca Terente [i Coroiu...
Treptat, \n timp, ho]ia s-a diversificat
{i ho]ii s-au “profilat” prin “specializ#ri”,
Cu performan]e mii [i sute la furat,
Ca [i al]ii ca ei, destui, prin alte ]#ri...
La noi, prin sate, ho]ii fur# de dou# mii de ani
Din cur]i, deobicei [i oric@nd “zbur#toare” –
G#ini, ra]e [i g@[te, coco[i c@nt@nd, curcani –
M@ncate-n grab#-apoi, sau duse la v@nzare...
Pe c@te-un ageamiu, dovedit ca “ho] prost”,
Prins “\n flagrant”, dup# ce-l b#tea bine,
Cu ce-a furat la g@t, prin sat, [eful de Post
_l punea s# strige “Nu face]i ca mine!!!”
Nicic@nd nu s-a dus lips# de ho]omani pe-aici;
Chiar [i c#m#[ile rom@nii le-au furat
St#p@nilor vremelnici haps@ni [i venetici
{i izmenele pe sfoar# \ntinse la uscat...

_n Apus [i mai departe, apoi, peste Ocean
S-a modernizat ho]ia [i-a ajuns polivalent#
Astfel \nc@t “gangsterii” de model American
Au [i ast#zi pentru ho]i imagine excelent#...

C#ci furau din “Colective” \n s@n sau prin buzunare
Am#r@]i, mo[negi [i babe, c# nimic nu mai aveau,
{i pe-acas# pe la to]i b#tea v@ntul prin hambare
Chiar dac# “Sus” se [tia, nimeni nu-o spunea pe [leau!
Se furau \n ora[ din fabrici [i ateliere
Scule, pile [i burghie, [uruburi [i piuli]e,
Var, ciment, o]el-beton, zilnic, de pe [antiere,
Chiar [i electrozi s#-[i fac# pentru biciclete spi]e...
“Luau” la ie[irea din schimb vopsea, gresie, faian]#
Pentru-acas#, pentru rude, cuno[tin]e sau vecini
Ori[ice se putea scoate... cum?, p#i n-avea importan]#,
C# toat# lumea fura, iar paznici erau pu]ini...
Se furau chiar bani, cu acte, uneori chiar \n stil mare;
Gestionari, casieri, contabili de meserie,
Magazioneri [i al]ii “comiteau delapidare”
{i “inculpa]i” \n procese, greu sc#pau de pu[c#rie...
Erau \nchisorile centre de reeducare?
Nu! C#ci ho]ii to]i f#ceau, chiar [i cu priva]iuni,
“Schimburi de experien]#” pentru “perfec]ionare”,
S# nu mai gre[easc# iar \n alte infrac]iuni...

Acum s-a [colit ho]ia [i nu pare anormal
C# triumf# azi \n lume “furtul de tehnologie”,
Plagiatul s-a schimbat \n “furt intelectual”,
Iar unei “sp#l#ri de bani” mul]i \i zic “inginerie”!!!
S-au coco]at p@n# Sus “ingineri financiari”;
Sunt [i la Pre[edin]ie, Parlament [I la guverne,
“O.N.G.”-uri, “Agen]ii”, “Regii” mai mici [i mari
Sunt ele ho]ii, \n fond, \ns# sunt “Ho]ii moderne”!
Se \mbrac#-n haine noi des ho]ia actual#:
Contraband# intensiv# cu produse piratate,
“Return#ri de T.V.A.”, “Evaziune fiscal#”,
“Transport de stupefiante”, “Trafic de ma[ini furate”...
Fabrican]i de acte false, escroci de propriet#]i,
Sp#rg#tori \narma]i de case de schimb valutar,
Ho]i de Patrimoniu ce [i-acum, ca-n alte d#]i,
_i caut# Interpolul pretutindeni \n zadar...
Pe #[tia Instan]ele \i “judec#-n libertate”
Findc# n-ar reprezenta un “pericol social”(!!!);
Cu m#rturii ticluite [i cu dovezi aranjate,
Cu avoca]i “implica]i” [i intern#ri \n spital,
Scap# destui, de tot, sau cu pedepse u[oare
{i-[i reiau “activitatea”, s# scoat# ce-au cheltuit;
Al]ii, mai grei, le-ntrerup pentru boli imaginare
{i dispar \n “clandestin” imediat ce-au ie[it...
_n fine, pu]ini nu ies; nu pot cu “certificate”,
Cu nici o “cau]iune”, nici cu “mit#” sau cu “pile”,
Dar conduc din pu[c#rie “afaceri” nenum#rate
Prin “caralii” coruptibili, dar [i prin telemobile...
Ho]ii s#raci, am#r@]ii, tot mereu b#tu]i de soart#,
Fur#, ca \ntotdeauna, [i acum orice le “pic#”,
{i, astfel, duc mai departe o existen]# de[art#,
Suprasaturat# de disperare [i de fric#...
Fur#, fie s# m#n@nce, s# se-mbrace sau “de foc”,
Din vecini sau de la rude, de pe-aproape, de departe;
Unii v@nd din ce-au furat, stabilind pre]ul pe loc,
Iar al]ii, mai “sr@ng#tori”, din furat pun [i deoparte...
Tineri, maturi, babe, mo[i, gravide, handicapa]i,
Pentru “\nc#lc#ri” diverse sau furturi, la judecat#,
Cu “celeritate” sunt la-nchisoare condamna]i;
Le d# “cu executare” [i... e “legea respectat#”!!!
.............................................................
Dac#-r fi avut un Marx [i o “ideologie”,
Punga[ii s-ar fi “unit” [i-ar fi furat Terra toat#
{i-ar fi v@ndut-o “la negru”, f#r# “licita]ie”
Unor ho]i extratere[tri, dar [mecherit... parcelat#...
_ns#... nu s-a \nt@mplat... “Unirea” n-a fost s# fie;
Clanuri, bande, g#[ti, familii se confrunt# \narmate,
Iar furtul, sub orice form#, r#m@ne o meserie,
Ca oricare alta [i se “\nscrie-n sindicate”...
Ce-o s# se fac# Guvernul pe criza asta nebun#,
Cu-at@tea nemul]umiri de natur# social#,
Care, cu timpul ce trece, tot mai multe se adun#?!
Cade... dac# [i to]i ho]ii intr#-n... “Grev# general#!!!”

Valentin TURCU

{i-alte “specialit#]i” italo-americane,
Ce-au pierdut suprema]ia, lumea lor e-aproape dus#...
{efii zac prin pu[c#rii pe multe meridiane
{i s-a ridicat, \n loc, peste tot Mafia Rus#...
S-a \ntins \n toat# lumea c@nt@nd “Kalinka maia”,
E cel mai de pre] export din fosta U.R.S.S.
{i miroase [i la New York a vodc# “Stalinskaia”,
Fiind fiica preaiubit# a temutei K.G.B....
...............................................................
De c@nd e-n lume, ho]ia s-a practicat [i-ntre na]ii
{i destul de multe ]#ri [i-au schimbat hotarele;
{i nou# ne-au furat al]ii p#m@nturi [i popula]ii,
Tezaurul [i petrolul, libertatea, apele...
C#ci ho]ia ]ine pasul mereu cu societatea;
Pentru cei ce [tiu s# fure evolueaz# ca moda,
Adic# eficien]a [i operativitatea
Sunt elementele care impun ho]ilor metoda...
_n prima jum#tate a veacului trecut
Se furau de prin case pe la sate,
Cu toptanul, la-nt@mplare, absolut,
_ndeosebi covoare, carpete [i macate...
_n ora[e se furau bijuterii, ceasuri, bani
{i “se sp#rgeau”, uneori, pr#v#lii [i magazine
{i foarte rar c@te-o banc# - o dat# la c@]iva ani –
Iar jafurile cu crim# erau extreme de pu]ine...
_ncet-\ncet “s-au format” “ho]ii profesioni[ti”
Ce au \nceput de mici “meserie” s# \nve]e,
Exers@nd pe buzunare p@n# deveneau “arti[ti”,
Practic@nd-o cu succes prin tramvaie [i prin pie]e...
Pe urm# s-au “profilat” – furt din trenuri [i din g#ri:
Valize [i-alte bagaje, din hoteluri [i din case,
De la agen]ii fiscali, banii aduna]i din “d#ri”,
M#rfuri str#ine din porturi, cobor@te de pe vase...

P@rli]ii furau orice, nu dou# zile la fel –
Prin t@rguri de s#pt#m@n# sau pe str#zi aglomerate...;
Azi – o biat# biciclet#, m@ine doar un portofel,
Sau, din pie]e de-ale gurii, de m@ncau pe s#turate...

_n limbaj oficial este “Penitenciar”;
E termen de tribunal [i de judec#torie;
Lumea nu prea-l folose[te [i, \n graiul popular,
De vreo [ase secole i se zice “pu[c#rie”...
I se zice-n multe feluri – motivate afectiv - :
“Zdup”, “Zuhaus”, “La r#coare” – [tie orice n#t#r#u –
“P@rnaie”, chiar “Facultate” [i-alte multe, efectiv,
“Be[aur#”, “Mititica”, “la odihn#” sau... “Bul#u”...
...............................................................
Ei, dar cum ni se prezint# furtul \n “Tranzi]ie”?
Cu tr#s#turi vechi [i noi, ca un fenomen complex
Ce ar merita s# aib# chiar o expozi]ie
Care s# lase oric@nd pe vizitator perplex...
Furturile de bucate, de p#s#ri [i animale
Sunt frecvente [i acum – practic# verificat# -
{i pentru to]i ho]ii sunt furturi “tradi]ionale”
Care pe Plai Mioritic nu vor pieri niciodat#...
Azi nu se mai mir# nimeni de orice fel de ho]ie,
C#ci se fur# ori[ice, de c@nd e Criza la noi
{i sunt doar “fapte diverse” c# se fur#-o herghelie,
Sau poetului Dinescu i-au “luat” treizeci de oi...

Se fur# acum “en gross” ori[ice [i de oriunde,
Chiar cu “Sistem video”, din “Mall”, “Market”, magazine,
Prin “Sisteme de alarm#”, ho]ii pot mereu p#trunde
{i “cu cagule” sau f#r#, fur# mult [i fur# bine...
Se fur# din b#nci p#zite \n nenchipuite moduri;
Sunt ho]i ce trucheaz# carduri [i fur# din “bancomate”,
“Hackeri” foarte performan]i [i perfizi “cloneaz# coduri”
Cu care p#trund secrete [i fur# din alte state...

...............................................................
_n Socialism ho]ia a fost diferit privit#;
_nt@i \n func]ie de “cine era p#guba[ul”,
Fiindc# legisla]ia era perfect aservit#
{i din alte ra]iuni era judecat “f#pta[ul”...
C@nd se dovedea un furt din “Sector particular”
{i nu era “prejudiciul” cine [tie c@t de mare,
Ho]ul judecat sc#pa de Penitenciar
C#-i “da la locul de munc#” sau sc#pa “cu suspendare”...
Dar altceva era “grija pentru avutul ob[tesc”;
R#spundeau de el Partidul, “Secu...” [i Procuratura
{i-l veghea ziua [i noaptea Corpul Mili]ienesc
{i al]i “factori” ce-[i c@ntau prin [edin]e partitura...

_n fauna interlop# sunt [i azi “[u]i” [i “[pringari”,
Plasatori de furti[aguri, [terpelitori, manglitori,
C#uta]i de poli]i[ti – zi[i curcani, sticle]i, presari,
Ce-n dosare, la global, le zic la to]i “infractori”...
Sunt [i \nc# vor mai fi din cei ce “[utesc lovele”
Sau prin autobuz “[parlesc” o “sarsana”
{i c@nd se ceart#-[i strig#: “vedea-te-a[ prin z#brele”,
Sau “lega-te-ar caralii”, ori “Benga s# te ia”!

Din fabrici nu se mai fur#, fiindc# fabrici nu mai sunt –
Fapt de necrezut acum, nici cu ochi nici cu urechi,
Le-au “luat” [mecheri pe nimic, ca pe-orice lucru m#runt,
Adic# au fost furate [i v@ndute ca “Fier vechi”!!!

BALADA
HO}IEI

BALADA
HO}IEI

BALADA
HO}IEI

     Motto:
“F#-te om de lume nou#
S# furi clo[ca de pe ou#...”

(N. Filimon)

Cu “spargeri de b#nci”, “r#piri” [i “sechestr#ri de persone”,
“Criminali \n serie”, zi[i “killeri”, corup]ie,
“Legea t#cerii” – “Omerta”, cazinouri [i jetoane,
Cu-mpu[c#turi [i explozii, “taxe de protec]ie”...,

Trafican]i de arme, de droguri [i “carne vie”,
“Turn#tori”, “t#inuitori”, “surse”, “recuperatori”,
Bordeluri de lux, [i “pe[ti”, “bo[ii”, “capii de mafie”,
Cu escroci sentimentali, “dileri”, falsificatori

p#m@nturile Principatului Moldovei ”...
se \ntind p@n# la Nistru”.

Mai t@rziu, sub \mp#r#teasa Ecateri-
na a II-a, ru[ii trec mai \nt@i de Nipru
[i apoi de Bug [i ajung \n 1792 s#
pun# hotarele sudice p@n# la Nistru,
f#c@nd astfel grani]a comun# cu
Moldova.

_ns# din cauza tendin]elor lor ex-
pansioniste [i din dorin]a de a \nainta
c@t mai mult \nspre Balcani, ru[ii nu
s-au \mp#cat cu ideea de a se opri
aici. De aceea Basarabia le-a ap#rut
ca un prim obstacol. A[a se explic#
interesul pe care l-au depus \n ac]iu-
nea de dezna]ionalizare [i de rusificare
a acestei provincii, at@t cu ocazia pri-
mei ocupa]ii, dintre 1812 [i 1918, c@t
[i cu cea de a doua, care, cu o \ntre-
rupere de 2-3 ani (1941-1944), a \nce-
put \n 1940 [i sub o anumit# form#,
care continu# chiar [i ast#zi, dup# ce
Basarabia [i-a c@[tigat independen]a.

Basarabia cedat# \n 1812, se \ntin-
dea pe o suprafa]# de 45.629 km2,
cu o popula]ie, dup# unii, de aproxi-
mativ 2.500.000 de locuitori. Carac-
terul net rom@nesc al acestei popula]ii,
rezult# dintr-o statistic# din aceea[i
perioad# (1817), statistic# ce las# s#
se vad# c# din 482.630 locuitori,
419.240 erau rom@ni (moldoveni
peste 85%).

Celelalte na]ionalit#]i erau reprezen-
tate, la distan]# \n ordine descresc@nd#
de ruteni, evrei, lipoveni, greci, ar-

meni, bulgari [i g#g#uzi.
Odat# cu \ncorporarea \n imperiul

ruso-]arist, Basarabia a fost permanent
supus# la un proces continuu de co-
lonizare [i de rusificare. Returnarea
celor trei jude]e din sudul Basarabiei
(Ismail, Cahul [i Bolgrad) pentru o

Ucrainenii, care \ntre timp mai veni-
ser# \n regiune, nu treceau de 19%.
R#spunsul hot#r@t la m#surile luate
de ocupan]i l-au dat, \n special, \n a
doua jum#tate a secolului al XIX-lea,
intelectualii, prin grija c#rora apar
primele ziare rom@ne[ti (”Mesagerul
Basarabiei”, ”Basarabia”, etc), [i c@nd
s-au pus bazele primei organiza]ii stu-
den]e[ti (”P#m@ntul Basarabean”).

La men]inerea treaz# a sentimentu-
lui na]ional rom@nesc [i la preg#tirea
m#re]ului act de Unire a Basarabiei
cu Rom@nia din 1918, au participat
direct sau indirect: Constantin Stere,
Bogdan Petriceicu-Hasdeu, Alexei Ma-
teevici, Gurie Grosu, Zamfir Arbore,
Pantelimon N. Halipa, I. Incule], I.
Pelivan, Pintea Gherman, Daniil Ciu-
gureanu, Alex. Boldur [i mul]i al]ii.

Dup# realipirea la Patria Mam#,
Rom@nia, Basarabia ca [i Bucovina,
au cunoscut 22 de ani (p@n# \n 1940),
de real# bun#stare [i \nflorire.

Nedreptul pact Ribbentrop-Molotov,
care \mp#r]ea Europa, pe noi ne-a f#cut
s# pierdem Basarabia. Numai prin Ba-
sarabia (f#r# nordul Bucovinei [i
]inutul Her]a), noi pierdeam, \n 1940,
o suprafa]# de 44.000 km2, cu o po-
pula]ie de 3.200.000 locuitori. Fiind
obliga]i s# o evacu#m, sovieticii s-au
f#cut din nou repede st#p@ni [i meto-
dele lor comuniste le-au impus [i \n
Basarabia ocupat#. Intelectualii sate-
lor, ca [i oamenii mai \nst#ri]i au fost

deporta]i \n Siberia, iar \n locul lor s-
au adus ru[i sau ucraineni din inte-
riorul Rusiei.

Aceast# ”oper#” de rusificare [i de
asasinat fizic [i spiritual, a trebuit s#
se \ntrerup# \n vara anului 1941, c@nd
viteaza armat# rom@n# a eliberat toate
teritoriile rom@ne[ti ocupate cu un an
\nainte. Din nefericire \ns#, \n 1944,
dup# ce Germania a pierdut r#zboiul,
puterile occidentale au acceptat cu
prea mare u[urin]# ca sovieticii s# se
fac# din nou st#p@ni pe teritoriile ce
le-au ob]inut pe baza odiosului pact
Ribbentrop-Molotov.

Dar Basarabia, aceast# veche ”fort#-
rea]# a rom@nismului” [i aceast# ade-
v#rat# ”santinel#” a Europei de r#s#rit,
nu a putut fi \ngenuncheat#. A[a se
explic# faptul c# \n ultimii ani, s-au
g#sit destui rom@ni buni [i suficiente
for]e spirituale, pentru ca, f#r# nici o
rezerv#, s# se adopte oficial limba
rom@n# [i alfabetul latin, tricolorul
rom@nesc [i chiar imnul nostru na-
]ional “De[teapt#-te rom@ne!”.

Independen]a pe care [i-a luat-o mai
\ncoace Basarabia, este un lucru bun,
dar noi to]i a[tept#m ziua, ”ziua cea
mare”, \n care at@t cei ”mici, c@t mai
ales cei mari” se vor convinge c#
adev#ratul loc al Basarabiei este l@ng#
Rom@nia, Patria Mam#, acolo unde a
a[ezat-o Istoria, [i a[a cum o cere
Dreptatea [i Adev#rul.

Prof. Cristian }IBREANU

perioad# cuprins# \ntre 1856-1878, nu
i-a descurajat pe ru[i \n opera \nce-
put#, a[a \nc@t, \nc# sub }arul Alexan-
dru I, limba rus# a devenit singura
admis# \n administra]ie [i justi]ie.
Niciuna dintre reformele de moder-
nizare preconizate de }arul Alexandru
al II-lea n-a u[urat via]a rom@nilor
din Basarabia ocupat#.

Din contr#, \n a doua jum#tate a
secolului al XIX-lea, st#p@nirea ]arist#
a fost preocupat# ca \n procesul de
dezna]ionalizare s# loveasc# \n special
[coala [i biserica, cei doi st@lpi ai
rom@nismului; dar basarabenii au
depus \n tot acest timp toate str#da-
niile, pentru ca s# demonstreze autori-
t#]ilor ocupante c# nu-[i pot uita nici
neamul rom@nesc, nici limba matern#
[i nici credin]a cre[tineasc#. Totu[i,
dup# ani de ocupa]ie, eforturile f#cute
de autorit#]ile ]ariste, au dus la sc#-
derea num#rului moldovenilor, a[a
\nc@t de la 86% \n 1817, aceast# pro-
por]ie, \n 1897, a sc#zut la 47%.

Basarabia
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A[a cum precizam \n articolul de
bilan], cu titlul \ncurajator [i d#t#tor
de speran]e “Frumosul copil” [i-a g#-
sit “p#rin]ii” [i cum pu]inii apropia]i
ai b#ie]ilor minuna]i care nu-[i dr#-
muiesc eforturile pentru a ap#ra [i a
cinsti a[a cum se cuvine prestigiul
urbei noastre, echipa, mult timp a ni-
m#nui, \ncropit# \n condi]iile deja cu-
noscute, s-a clasat dup# prima parte a
campionatului categoriei Elit#, spre me-
ritul componen]ilor ei, pe prima treap-
t# a clasamentului, pozi]ie care d#
dreptul la promovare \n Divizia “D”.

Con[tien]i c# o pozi]ie frunta[# (nu
numai \n fotbal, ci [i \n alte domenii
ale vie]ii) se men]ine mai greu dec@t
se ob]ine, cei din staful tehnic “au
sunat goarna” preg#tirilor pe data de
19.01.2009, profit@nd [i de condi]iile
atmosferice prielnice, iar juc#torii au
r#spuns cu entuziasm, hot#r@]i s# se
preg#teasc# [i s# corecteze erorile
care, inerent, au mai ap#rut \n unele
jocuri din turul campionatului, a[a
\nc@t obiectivul propus – realist, dup#
cum afirma directorul clubului Florin
Duinea – s# fie atins, iar spre satis-
fac]ia fanilor, echipa noastr# de suflet
s# “defileze” \n partea a II-a a campio-
natului [i s# promoveze meritat, f#r#
emo]ii. Pentru c#, [i suntem con[tien]i
c# nu spunem o noutate, una este s#
joci sub presiunea la care te supun
echipele care \]i stau \n coast#, la
diferen]# mic# de puncte [i alta e s#
ai un avantaj confortabil care s#-]i
permit# s# joci mai degajat [i mai
relaxat (a nu se \n]elege f#r# concen-
trare), stare de spirit favorizatoare a
jocului de calitate \n urma c#ruia, \n
mod inevitabil, se ob]in punctele puse
\n joc la fiecare partid#. Nu trebuie
sc#pat din vedere nici faptul c#, a[a
cum spuneam [i \n aticolul-bilan], \n
seria a II-a sunt c@teva teamuri cu
juc#tori de valoare, cu un joc bine
organizat, c# echipa de pe locul al II-
lea “Dun#rea” Bistre] a \ncheiat turul
cu acela[i num#r de puncte ca [i for-
ma]ia noastr#, c# diferen]a dintre locul
\nt@i [i al III-lea este de doar dou#
puncte iar echipa din Goicea, clasat#
pe locul al V-lea, are cu numai 5
puncte mai pu]in dec@t campioana tu-
rului. Sunt lucruri pe care antrenorii
[i juc#torii no[tri le [tiu destul de
bine, le au \n vedere [i care, \n mod
sigur, \i mobilizeaz#.

Dup# cum era [i firesc, \n progra-
mul de preg#tire antrenorii au inclus
[i jocuri de verificare, \n scopul con-
tur#rii forma]iei de baz#, al stabilirii
unor idei tactice [i, mai ales, al omo-
geniz#rii echipei, factori decisivi \n
realizarea obiectivului propus. Pe

l@ng# jocurile despre care am amintit
\n num#rul anterior, s-au mai disputat
dou# jocuri de verificare, urm@nd ca
apoi s# se joace meciul de cup# cu
“Av@ntul” Rast [i, \n caz de victorie,
o alt# etap# de cup#. Consider@nd c#
echipa se afl# la un mul]umitor stadiu
de preg#tire, antrenorii au ales ca par-
tener de \ntrecere “Desn#]uiul” Giur-
gi]a, echip# aflat# la mijlocul clasa-
mentului Diviziei “D”, un joc \n care
au fost folosi]i [i vechii no[tri juc#tori
– Marghidan [i V@rban – care se
inten]iona s# fie readu[i, a[a \nc@t

primul 11 ap#rut pe teren a fost: Popa
M. – Vi]elaru, V@rban, Florea, Flueran
– Marghidan, Pascu, Mogoi, Balica
– Popa C., Negu], pe parcursul par-
tidei fiind trimi[i \n teren tinerii de
perspectiv# Ciobanu, Iure[, Gu]u. A
fost un joc pl#cut, cu multe faze fru-
moase la ambele por]i, cu ocazii ratate
mai ales de b#ile[teni [i care s-a \n-
cheiat cu un echitabil, consider#m noi,
2-2, chiar dac# forma]ia noastr# s-a
aflat totu[i mai mult timp la c@rma
jocului, \ns#, spre a fi drep]i, [i oas-
pe]ii s-au dovedit destul de periculo[i.
{i de aceast# dat#, golgheterul C.
Popa [i-a f#cut datoria \nscriind cele
dou# goluri ale forma]iei noastre.

_n ziua urm#toare, echipa local# a
dat piept tot pe teren propriu cu
“Victoria” Peri[or, echip# care acti-
veaz# \n seria I, Elit#. Ceea ce am
apreciat \n acest meci a fost dispo-
nibilitatea la efort a juc#torilor, faptul
c# [i-au respectat adversarul, nu l-au
privit de sus, s-a jucat cu pase precise
[i uneori surprinz#toare, care au pus
pe picior gre[it ap#rarea advers#. Dar
pentru a fi absolut corec]i, trebuie s#
semnal#m [i unele imperfec]iuni, mai
ales \n centrul ap#r#rii, un marcaj apro-
ximativ de care au profitat peri[orenii,
reu[ind chiar s# \nscrie dou# goluri.
Antrenorii au folosit formula: Bentaru
– Vi]elaru, C#lin, Florea, Becheru
(Gu]u) – Marghidan (Moand#), Pascu,
Mogoi, Balica – Popa C., Ciobanu
(Bobolocu), juc#torii trimi[i \n teren
impun@ndu-se cu scorul de 4-2,
golurile forma]iei noastre fiind \nscrise
de Ciobanu, Mogoi, Popa C. (2).

Meciurile disputate au dovedit c#
juc#torii intraser# \n form#, aveau o
bun# condi]ie fizic# [i poft# de joc,
calit#]i [i atitudine care urmau a fi
perfec]ionate [i probate \n jocurile de
cup# care se anun]aser#. Din p#cate,
din cauza vremii nefavorabile, prici-

nuite de c#derile abundente de z#pad#,
care au f#cut imposibil# desf#[iurarea
meciurilor, antrenorii au fost nevoi]i
s# \ntrerup# preg#tirile o bun# perioad#
de timp, p@n# a fost degajat# z#pada
de pe teren, dar timp de trei s#pt#m@ni
nu s-a mai putut disputa niciun joc,
ceea ce a avut repercusiuni asupra
formei juc#torilor, a omogenit#]ii [i
chiar a calit#]ii jocului.

_ntr-o zi cu semnifica]ii deosebite –
8 martie, ziua s#rb#toririi sexului fru-
mos, ziua acelor fiin]e nepre]uite care
dau [i \ntre]in via]# [i \n fa]a c#rora

ne \nclin#m cu profund respect – s-a
pus \n mi[care caravana campionatului
categoriei Elit#. Pentru noi campionatul
s-a reluat cu un regret, dat fiind faptul
c#, din motive asupra c#rora nu vom
insista, pentru c# ar putea fi interpretate
gre[it [i ar da na[tere la specula]ii,
visul directorului clubului, al antreno-
rilor Ionel Dunav#]u [i C#t#lin Pascu,
al delegatului Costel Ristea de a-i
aduce la echip# pe Marghidan [i
V@rban nu s-a realizat, regretul cres-
c@nd \n intensitate, dac# se are \n ve-
dere c# prezen]a celor doi \n echip# ar
fi avut urm#ri benefice pe linia cre[terii
calit#]ii jocului, ]in@nd seama at@t de
valoarea c@t [i de experien]a com-
peti]ional# a celor doi.

_n aceste condi]ii, returul va fi abor-
dat cu urm#torul lot: Marian Popa [i
C#t#lin Bentaru – portari; Viorel
Becea, Marin C#lin, C#t#lin Florea,
Viorel Flueran, Valentin R#du], C#t#lin
Pascu, Casian Mogoi, Andrei Balica,
C-tin Popa, Mihai Negu], Claudiu Fir#,
Mihai Iure[, Ionu] Vi]elaru, Alin
Ciobanu, Marius Becheru, Alex. Bobo-
locu, Aura[ S#ceanu, Ionel Dunav#]u,
Sorin Moand# [i C#t#lin Gu]u.

_n prima etap#, echipa noastr# a \n-
t@lnit pe teren propriu “Eruga” Sili[tea
Crucii, forma]ie care a \ncheiat turul

pe locul al X-lea, cu 24 de puncte.
Cei doi antrenori s-au decis asupra
formulei: Popa M., (Bentaru) – R#du],
C#lin, Florea, Becea (Ciobanu) –
Pascu, Mogoi, Negu] (Iure[), Balica –
Popa C., Fir# (Vi]elaru), pe banca de
rezerve mai fiind [i Bobolocu, nefolosit
\n acest meci. B#ile[tenii au \nceput
foarte bine jocul [i s-au adaptat mult
mai bine condi]iilor vitrege, cu un v@nt
puternic, care a \mbr#cat pe alocuri
haina de furtun#, [i profit@nd [i de
faptul c# oaspe]ii au intrat mai greu \n
joc, fiindc#, a[a cum m#rturiseau con-

duc#torii lor, n-au f#cut preg#tire [i n-
au disputat jocuri de verificare, con-
duceau la pauz# cu 3-0, prin golurile
\nscrise de Popa C., Negu] [i Pascu.
De[i v@ntul le-a creat mari probleme,
juc#torii no[tri au pus mingea jos, pa-
sele au plecat de la linia de fund,
mijloca[ii au construit cu migal# [i
chiar cu ingeniozitate, furniz@nd mingi
utile atacan]ilor, o contribu]ie deosebit#
la “iu]irea” jocului aduc@nd-o veteranul
Becea, adev#rat maestru al un-doiu-
rilor, a c#rui experien]# competi]ional#
[i-au spus cuv@ntul.

{i pentru a fi totu[i pu]in c@rcota[i,
le-am putea repro[a unor juc#tori c#
n-au [utat la poart# de la distan]#,
fructific@nd ajutorul v@ntului, opinia
noastr# fiind sus]inut#, \n special, prin
superbul gol \nscris de C. Pascu, un
alt juc#tor aflat la o v@rst# venerabil#,
care a expediat o “ghiulea” de la cca
25 de metri [i nu i-a l#sat nicio spe-
ran]# portarului advers, r#mas \nm#r-
murit pe linia por]ii [i admir@nd, pro-
babil, [i el frumuse]ea golului. A fost
repriza \n care s-au ratat multe situa]ii,
dar \n care, f#r# a avea inten]ia de a
jigni pe cineva, pentru c# nu este nor-
mal [i nici nu ne st# \n caracter, au
ap#rut [i dou# nesincroniz#ri \n centrul
ap#r#rii, la cea de a doua portarul Popa
salv@nd un gol ca [i f#cut, cu pre]ul
accident#rii. Este o situa]ie asupra
c#reia trebuie meditat [i o eroare pe
care antrenorii trebuie s-o remedieze
rapid, pentru a nu avea surprize. {i \n
repriza a II-a tot b#ile[tenii s-au aflat
la c@rma jocului, dar oaspe]ii au ame-
nin]at poarta mai ales prin [uturi de la
distan]#. Dup# ce Mogoi a dus scorul
la 4-0, \n ’65, R#du] a intervenit ne-
fericit, incomodat de v@nt [i presat de
un adversar [i a \nscris \n propria poar-
t#. _n minutul al treilea al prelungirilor,
C. Popa [i-a demonstrat din nou ca-
lit#]ile de golgheter, ridic@nd scorul la
5-1, scor \nregistrat [i \n tur la Sili[tea
Crucii. Probabil pentru a strica simetria,
la repunerea mingii \n joc, v@rful de
atac Sandi V., a [utat de la centrul
terenului, balonul a luat o traiectorie
curioas#, l-a surprins pe Bentaru pu]in
avansat [i a poposit \n plas#, stabilind
scorul final 5-2. A[a s-a scris istoria
acestui meci. _n ciuda lipsei de preg#-
tire, echipa oaspete a etalat ceva calit#]i,
a avut cel pu]in trei juc#tori cu un
bun control al balonului [i cu o bun#
orientare \n teren, \n general o echip#
incomod#, dar le-am repro[a unora
dintre componen]ii forma]iei jocul
obstruc]ionist [i, mai ales, vocifer#rile
la adresa arbitrilor, faptul c#, \ncuraja]i
[i de conduc#torii lor, au fost pu[i pe
har]# [i i-au s@c@it pe arbitri, cu toate
c# brigada plenicean# av@nd la centru
pe Alin Badea, asistat de Ionu] Fira [i
Florin Pepene, superviza]i de observa-
torul Picard Marcu, a avut o presta]ie
bun#, a asigurat cursivitatea jocului [i
n-a luat nicio decizie care s# influen-
]eze rezultatul.

Cu o stare de spirit propice perfor-
man]ei [i cu un moral bun, mai ales

pentru tinerii componen]i, forma]ia
noastr# a \nt@lnit \n etapa a II-a, \n
deplasare “Recolta” Urzicu]a, aflat# la
numai 6 puncte diferen]# [i pe care o
eventual# victorie o apropia la numai
trei [i se putea \nscrie \ndrept#]it \n
lupta pentru mult r@vnita promovare.
_n aceste condi]ii, meciul avea o sem-
nifica]ie deosebit#, b#ile[tenii dorindu-
[i victoria pentru a aborda etapele vii-
toare cu mai mult calm [i cu \ncredere,
f#r# a face rabat de la determinare.
Jocul, deosebit de important [i de
dificil, a fost abordat \n formula: Popa
M., (Bentaru) – Becea, C#lin (Negu]),
Florea, Flueran – R#du] (Iure[), Pascu,
Mogoi, Balica – Popa C. (Bobolocu),
Fir# (Vi]#laru).

Dup# cum ne-a m#rturisit prof.
Florin Duinea, a fost un joc echilibrat
\ntre dou# echipe din fruntea clasa-
mentului, care, spre meritul lor, [i-au
v#zut de joc [i au realizat faze fru-
moase [i aplaudate, \n ciuda terenului
denivelat. B#ile[tenii au \nceput mai
bine jocul rat@nd o bun# ocazie de a
\nscrie chiar \n primele minute. Treptat
\ns# echipa gazd# a revenit, a trecut la
c@rma jocului, dup# ’25 [i a ratat la
r@ndul ei dou# bune ocazii, \ns# finalul
reprizei i-a avut \n prim-plan pe juc#-
torii no[tri, care au [i \nscris \n ’44,
c@nd, dup# o lovitur# liber# de la 20-
25 m, lateral dreapta, executate bine
de Mogoi, v@rful de atac Fir# s-a \n#l]at
peste ap#r#torii adver[i [i a trimis ba-
lonul cu capul \n plasa por]ii echipei
gazd#. _n repriza a II-a, juc#torii local-
nici au condus ostilit#]ile, dar \n multe
momente au prestat un joc precipitat,
haotic, presa]i [i de rezultat, echipa
b#ile[tean# ap#r@ndu-se organizat [i
r#spunz@nd prin contraatacuri, cele mai
multe destul de t#ioase, a[a \nc@t n-au
lipsit ocaziile de gol la ambele por]i. S-
a putut constata \ns# un plus de va-
loare [i de maturitate la echipa noastr#,
o l#udabil# mentalitate de \nving#tor.

_n ciuda rivalit#]ii cunoscute dintre
cele dou# echipe, jocul a fost foarte
curat, f#r# durit#]i, la aceasta contri-
buind [i arbitrajul apreciatului cavaler
al fluierului Adrian Stroe, care a con-
dus jocul \n litera [i \n spiritul regu-
lamentului. Fiecare echip# [i-a dorit
cu ardoare victoria dar a f#cut-o prin
mijloace exclusiv fotbalistice, jocul
fiind foarte curat, spre meritul tuturor
juc#torilor [i, \n special, al celor din
echipa gazd#.

Din p#cate, \n ’80, \n urma unui
clinci la mijlocul terenului \ntre Mogoi
[i unul dintre juc#torii echipei gazd#,
un juc#tor de rezerv# al celor din Urzi-
cu]a a p#truns pe teren [i l-a lovit cu
pumnul pe juc#torul nostru, dup# care
i-a aplicat o lovitur# fulger#toare [i lui
Fir#, sp#rg@ndu-i arcada, sup#rat, pro-
babil, pentru c# marcase golul. _n urma
acestui incident, c@]iva spectatori au
intrat \n teren, \ncerc@nd [i, unii chiar
reu[ind, s#-i loveasc# pe b#ile[teni.

Observatorul meciului, dl. Cornel
Roman, a considerat jocul \ncheiat,
dar pentru ca spiritele s# nu se \ncing#
mai r#u [i s# pun# \n pericol inte-
gritatea corporal# a juc#torilor, a g#sit
de cuvin]# c# e bine s# se joace [i
ultimile 10 minute. _n]eleapt# decizie!

F#r# a avea inten]ia de a jigni pe
cineva, m#rturisim c# n-am putut
\n]elege atitudinea celor doi oameni
ai legii din comun#, prezen]i la stadion
pentru a asigura ordinea, dar care \n
momentul incidentului au stat [i au
privit la acest spectacol grotesc, f#r#
a mi[ca un deget pentru lini[tirea
spectatorilor \nfierb@ta]i.

Dou# etape disputate, 6 punte, echi-
pa este pe drumul cel bun \n atingerea
obiectivului.

Bravo, b#ie]i, ]ine]i-o tot a[a!

Gheorghe GHEORGHI{AN

Alb: R a 8, D h 2, T b 8, N b 5,
C c 2, C d 5;
Negru: R a 5, T f 4, N f 2, C e 7.
Albul mut# [i d# mat \n dou# mut#ri!

Solu]iile problemei se primesc la
Biblioteca Municipal# B#ile[ti situat#
\n strada Lt. Becherescu, nr. 14
(Casa de Cultur# “Amza Pellea”).

Rezolvarea problemei din num#rul
trecut al gazetei este:

1. T h 6! (1... g: h 6, 2. g 7 mat;
1... N a 2, 2. T h 7 mat).

Originile [ahului se pierd undeva,
departe, \n negura vremurilor, de

Motto:
 “Ce este [ahul? Una din izb@nzile omenirii asupra sa \ns#[i, pentru

unii [ahul este muzic#, pentru al]ii pictur#, pentru mine [ahul este poezie,
poezia luptei, a min]ii [i a voin]ei.”                         (Pablo Neruda)

acolo ajung@nd \n zilele noastre doar
legendele. Inven]ie oriental#, av@nd ca
patrie prezumtiv# India, [ahul a cucerit
cu repeziciune toate lumile: antic#,
medieval#, modern#...

Prima legend#, cea mai cunoscut#,
scris# \n limba persan#, ne poveste[te
despre un \n]elept indian care hot#-
r@se s# dea o lec]ie prin]ului s#u, prea
orgolios. A folosit pentru aceasta un
joc nou, \nc# necunoscut, care prefi-
gura personaje [i moravuri ale cur]ii
regale. Piesa cea mai neajutorat#, re-
gele, era \nconjurat \n permanen]# de
slujitorii s#i mode[ti, f#r# de care nu
s-ar fi putut descurca. C@nd t@n#rul [i
orgoliosul prin], entuziasmat de fru-
muse]ea jocului \nv#]at, l-a \ntrebat pe
\n]elept \n ce chip s#-l recompenseze,
acesta i-a spus: “M# mul]umesc cu
gr@ul care s-ar putea ob]ine pun@nd
un bob pe primul p#trat al tablei de
[ah, dou# pe al doilea, patru pe al
treilea [i a[a mai departe.” C@nd rezer-
va de gr@u a Indiei s-a terminat nu se
acoperise nici jum#tate din fa]a tablei

de [ah. De aici rezult# complexitatea
[i posibilit#]ile infinite existente pe
tabla de [ah.

Dar revenind \n zilele noastre, “spor-
tul min]ii” a g#sit un teren propice
pentru a se dezvolta [i \n municipiul
nostru. Astfel s-a constituit \n anul
2005, Asocia]ia Sportiv# “{ahul
{colar” B#ile[ti, av@nd \n componen]#
sportivi selec]iona]i din [colile [i li-
ceele ora[ului.  Rezultatele echipei sunt
unele meritorii, printre cei mai buni
componen]i afl@ndu-se elevii: V#deanu
Alin, Bivolan M#d#lin, Bivolan
Cristian, C@rciumaru Lauren]iu, Duinea
{tefan, Colan Alexandru ({coala nr.
5, “Aviator Petre Ivanovici”); Mititelu
{tefan, Nicolae Alexandru, Duinea
Marius (Liceul “Mihai Viteazul”).

Invit#m pe aceast# cale pe to]i co-
piii talenta]i [i buni la \nv#]#tur# s#
se al#ture echipei noastre \n vederea
asigur#rii pe viitor a unor rezultate
competi]ionale superioare.
Pre[edintele Asocia]iei locale de [ah,

Constantin MICU

Bravo, b#ie]i, ]ine]i-o tot a[a!

Nr. 3
martie 2009


