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Evenimente

LANSARE DE CARTE BIBLIOTECA METROPOLITANA
Irina Lucia Mihalca lansează volumul de poezii "Dincolo de luntrea visului"
Marti, 22 noiembrie 2016, începând cu ora 18.00, publicul este invitat la lansarea si sesiunea de autografe a
volumului de poezii, «Dincolo de luntra visului» a scriitoarei Irina Lucia Mihalca. Evenimentul va fi gazduit
de Biblioteca Metropolitană Bucuresti (str. Tache Ionescu, nr. 4) va cuprinde cuvinte ale autorului, ale
invitatilor speciali, recitari, momente artistice. Alături de personalităti ale vietii cultural-artistice, vor fi
prezenti scriitori, poeti, prieteni si apropiati. Volumul a fost editat la Editura Musatinia, Roman, sub ingrijirea
editorului Emilia Tutuianu, datorita colaborarii indelungate in decursul timpului cu Revista Musatinia si,
totodata, datorita meleagurilor natale, Piatra Neamt. Cuvantul inainte a fost scris de scriitoarea si poeta Adina
Daniela Dumitrescu.
„...Fără să vrei, citind versurile poetei Irina Lucia Mihalca prinse-n cununa de faţă, devii poet. Fără să vrei,
făcând înconjurul lumii şi urcând înspre ceruri, coborând în abisurile pline de taine ascunse, devii călătorul
filozof, căci sunt la un loc şi lucruri văzute, şi bănuite, şi mesaje trimise şi deducţii. Fără să vrei câştigi din
inocenţa pierdută, devenind inocent şi pur. Fără să vrei înfloreşti ca femeie, feminitatea romantică a autoarei
îmbie la băutul izvorului cu apă vie, la al tinereţii cu cercei la urechi. Citind visezi, zâmbeşti, înfloreşti, citind
te încălzeşti ca om, te transfigurezi în femeia sensibilă şi senzuală, care n-are nevoie să lepede haine, dorinţa
spre celălalt izbucnind ca focurile pădurii-n noapte, acolo unde au fost ascunse comori... Şi fără vrei devii şi tu
o curajoasă, căci scrierile Irinei Lucia Mihalca sunt curajoase, nu prin părăsirea rimelor stas, ci prin miza
metafizică, morală şi aş putea spune, esoterică a lor. Stilul ei reflectă o dăruire intelectuală ce liază suflete,
eliberându-se de dogmatismul laicului, dar şi de stridenţele, vulgarităţile moderniste şi postmoderniste.
Dispariţia ad literam a sexului explicit, a exchibiţionismului afişat, prin atingerile ei feminine, capătă accente
de senzualitate, de simţire asemănătoare celei divine. O alchimie plimbă, transformă şi contopeşte, ca apoi să
dispară, apărând în alte planuri şi timpuri, dar rămânându-ţi certitudinea că a fost totdeauna acolo; a vegheat
şi a aşteptat, întrupându-se, având nu numai coerenţă spirituală, dar şi transcendentă. Iubirea, speranţa şi
perpetuarea ei sunt ţesute din substanţă divină ce devine izvor la îndemâna cititorului. Desele dialoguri cu eul
sau cu celălalt eu, iubitul, aproapele, viul, toate vin ca o certitudine a simţirii nu numai împărtăşite, dar şi ca o
cale liberă de intrare pe poarta aceluiaşi sine. Păşim…”
Impresii:
Irina Lucia Mihalca este o poetă experimentată, cu un discurs liric bine articulat, cu o paletă imagistică
debordantă. Poemele ei sunt ample revărsări de lirism, cu supraetajări de metafore de mare impact
emoţional,degajând un mesaj bine ancorat în ţesătura versului. Arborescentă şi delicată, năvalnică şi inefabilă
precum şoapta unui izvor de munte, poezia Irinei Lucia Mihalca reprezintă cartea de vizită a unei autoare de
certă valoare şi originalitate. Poemele Irinei Lucia Mihalca conturează o mitologie erotică şi existenţială
sui- generis. Fervoarea genuină a sentimentului de dragoste se consumă în imagini de o mare transparenţă şi
puritate, traducând, în termenii unui lirism absolut, o geografie sufletească tulburătoare. Iubirea, percepută ca
trăire intensă şi purificatoare, este captată în cadenţe ample, care se ordonează în arhitecturi imagistice
fastuoase. Melancolică şi vizionară, poeta adaugă periplului său liric dimensiunea rezonantă a unei
ambiguităţi savant dozate, care aduce un plus de expresivitate şi profunzime întregului edificiu poetic. Un
apetit pentru imaginea scăpărătoare, arborescentă, o navigare profundă în planul ideii, care acaparează
spaţiul poemului şi conferă sensibilitate şi emoţie întregului edificiu liric. Un fast imagistic, o retorică a
diafanităţii exemplare, un fel de euforie barocă a ceremonialului poetic, care creează vaste polifonii ideatice.
O tensiune constantă a discursului liric, sprijinită pe o gesticulaţie amplă, asigură o coerenţă benefică a
întregului edificiu poetic. Originalitatea frapantă a limbajului poetic face aproape imposibilă orice tentativă
de a o situa pe Irina Lucia Mihalca (fie şi din raţiuni de strictă eficienţă metodologică) într-o descendenţă
plauzibilă a liricii feminine. Poeta se sustrage, cu orgoliu, rigorilor oricărei formule aleatorii, trasând, cu
f i e c a r e
p o e m ,
u n
d e s t i n
l i t e r a r
d e
e x c e p ţ i e .
Geo Galetaru
Din lectura poemelor sale, am observat că Irina - Lucia Mihalca scrie o poezie stilizată, cu multe valenţe
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ideatice, un sublimat metaforic reuşit, generat în creuzetul alchimiei cuvintelor, o substanţă eterică ce
caracterizează esteticul şi moralul şi care, deopotrivă, o autoreferenţiază în literatura contemporană.
Gheorghe Apetroae Sibiu
Dacă suntem făcuţi din atomi, din atom venim, în atom ne întoarcem şi din nou renaştem. Versurile Irinei
Lucia Mihalca ne fac să ne simţim aproape, un tot unitar, o atracţie, o dorinţă de unire şi întregire întru
Dumnezeu, care e întru totul. A fi sau a nu fi, o pulsaţie a creatorului. Creatorul pulsează, inspiră prin viaţă şi
moarte, început şi sfârşit. La început am avut senzaţia că eu sunt subiectul/ destinatarul şi aici e secretul Irinei
- ne face pe fiecare să ne simţim la fel, fără discriminare. E atât de clară... Versurile te ung la suflet, dar te şi
trezesc. Metaforele ei sunt construite din real, sunt tratate serios şi în asta constă secretul multitudinilor de
mesaje care mustesc în poezia sa. Un copil o interpretează ca pe un basm, un matur ca pe un punct cotidian, un
agricultor ca pe un moment din natură, un îndrăgostit ca pe o declaraţie reuşită şi, iată poezia care poate fi
dezvelită precum ceapa, până în inima ei. Am senzaţia că sunt trei muze în Irina, care compun poezia. Toţi
avem mai multe muze de-a lungul vieţii, însă pe măsură ce ne maturizăm, ne despărţim de cele tinere, nu şi
Irina. Ea are o experienţă de viaţă intensă, are respect pentru tot ce se mişcă în jur. Se pare că poeta s-a apropiat
de toate din credinţă şi comuniunea cu divinul. În versurile ei, totul e posibil şi explicat cu claritate. Ea te
poartă într-o lume bine definită. Îţi deschide uşa şi te invită într-un loc total, armonic, vibrant, fără năluciri sau
imagini derutante... Irina ştie ce vrea, unde e ţinta şi ţi-o arată clar spunându-ţi: Nu te speria! Aceasta e lumea
şi raiul eşti tu! Poeta Irina Lucia Mihalca scrie pentru toată lumea. Foloseşte un limbaj activ, simplu şi direct
chiar şi atunci când introduce în vers cuvinte dintr-o altă limbă, cuvinte uşoare care ne par familiare... Azi,
marii majorităţi, nu ne place să fim încadraţi. “Eu sunt cel ce sunt”, ne dovedeşte prin versul ei că suntem
creaţi după chipul şi asemănarea Lui, şi că ea a rămas credincioasă locului de unde vine, a rămas credincioasă
iubirii care a adus-o pe lume şi că cele lumeşti nu o deranjează sau convinge să renunţe la origine, la puritatea
cu care a venit pe lume. Noi suntem aici pentru înălţare, nu pentru seducţia celor din jur, suntem aici să
creştem în frumos! Suntem egalii florilor şi-ai gâzelor, ai păsărilor, ai vântului, ai stelelor şi ai întregului
univers, ne spune Irina. Fără să vrei înveţi să nu mai fii rasist, egoist şi singur în trai, vei vedea dintr-o dată că
se ridică soarele şi luminează întreaga lume, vei simţi o adiere de vânt, îţi mângâie fruntea este raiul din
Suflet, cititorule!
Ben Todică
Acest eveniment este realizat cu sprijinul revistei Art Out.
Persoană de contact: Laura Lucia Mihalca
Responsabil proiect/ Co-Preşedinte Asociaţia Art Out

Alexandru Georgescu
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Valentin BUSUIOC
Lostriţa
sunt zile în care nu răspund la telefon
nu trag jaluzelele
nu deschid aparatul de radio sau televizorul
calculatorul stă nepornit
şi uitate stau în el
ca şi în cărţile pline de praf
atâtea lumi care nu vor muri niciodată
în astfel de zile stau ascuns în mâlul tristeţii
Trăiri
mă simt
precum mărarul pe care mi l-a dat mama
şi mi-a zis să-l toc mărunt mărunt
să pun puţin câte puţin în mâncare
să-i dea gust şi aromă
să se sature lumea
şi să se bucure
la fel cum şi mâinile ei o vor face
când se vor pierde
printre rădăcinile
mărarului verde
din congelator

cum stă în repetatele mele visuri
acea ultimă lostriţă
auzindu-i pe toţi cei de pe mal cum o caută
cum o strigă
însă ei nu-i pasă că lor le e foame
că le e sete
ci doar aşteaptă în tăcere
ca Dumnezeu să-şi scoată barca în larg
şi să o prindă în plasa
memoriei sale.
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UN MARTOR OCULAR AL MAREI UNIRI
Material redactat de Melania Rusu Caragioiu.
( în anul 1980)
Unirea Transivaniei cu România, la 1 Decembrie 1918 a
rămas întipărită în documente şi în memoria noastră
printr-o neasemuită forţă evocatoare. De pe scena vieţii
au dispărut treptat o seamă de martori oculari, dar
cuvântul lor s-a păstrat şi vorbeşte şi azi generaţiilot
prezente şi viitoare despre semnificaţia marelui
eveniment.
La acele mii de documente şi atestări, prin materialul de
faţă dorim să adăugăm o pagină de entuziasm şi dăruire,
exprimată prin viaţa şi activitatea unui participant, la înfăptuirea Marei Uniri pe care l-am cunoscut personal
1978- şi care este octogenarul Mihai Stoicovici, (inginer, astronom), năcut în 1887 şi care a relatat
următoarele:
,,Sunt născut în Bucureşti, find de naţionalitate română, din Caransebeş, mama provenind din ,,familia Biju.
Tatăl meu era cofetar. Când am împlinit trei ani, mama îmbolnăvindu-se ne-am ,,mutat la Caransebeş.
,, Încă de mic am manifestat înclinaţii şi a reuşi să dau efect celor spuse de mine şi aceasta ,,făcea să am roluri
la fiecare serbare. Odată, prin clasele primare la serbările şcolare , văzându-,,mă înfăşurat de sus şi până jos în
culorile Austro-Ungariei, am refuzat să port eşarfa ,,respectivă. După cum era de aşteptat gestul meu a produs
o puternică reacţie. Am fost eliminat ,,din şcoală primind nota patru la purtare. Totuşi mi-am continuat şcoala,
am terminat gimnaziul ,,şi apoi am fost înscris la şcoală de ofiţeri. Absolvirea şcolii de ofiţeri a coincis cu
începerea ,,primului război mondial. Am fost trimis pe front. Rănit fiind, am revenit acasă la Caransebeş.
,,Aci am reuşit să intru în conflict cu garnizana austriacă trimisă la Caransebeş, pe aceleaşi ,,motive de
nesupunere în faţa umilirii.
,,Ca într-un film s-au derulat întâmplări de necrezut, comandantul voind să mă împuşte pe ,,loc. În momentul
în care a îndreptat pistolul spre mine, m-am retras după soba din încăpere şi ,,am tras şi eu piedica pistolului,
hotărât să mă răzbun la rândul meu, păstrând din cele opt ,,gloanţe, unul şi pentru mine.
,, Tatăl meu ( era pe atunci preşedintele Societăţii de vânătoare), aflîndu-se prin apropiere ,,a trimis un colonel
să vadă ce se întâmplă. Acesta a intrat în încăpere tocmai la momentul ,,oportun. Urmarea, am fost arestat şi
trimis sub escortă tocmai la Liubliana spre a fi degradat şi ,,judecat.
,, Am fost condamnat la moarte. În timp ce mi se citea sentinţa de moarte, spre a fi preluat ,,de plutonul de
execuţie, am vociferat că se exagerează în acuzaţia care mi s-a adus şi că în actul ,,acuzator era mai exact
decât în traducerea ce mi se citea. Imediat s-a suspendat execuţia, dar ,,drept pedeapsă am fost trimis pe front
în prima linie. Întâmplări, fapte de arme s-au petrecut ,,atunci, noi românii nevoind să luptăm împotriva
fraţilor noştri de sânge, românii.
,,Îmi amintesc încă de un fapt emoţionant petecut în tranşeie la Piave când taragotul ,,fermecat al lui Luţă
Ioviţă suna aşa de frumos şi de dulce de se opreau luptele şi gloanţele din ,,zbor şi tăcea şi duşmanul
ascultându-l
,, Eu ispăşindu-mi aşa zisa pedeapsă m-am reîntors la Caransebeş, unde se trăia intensitatea ,,Marei Uniri.
,,În Caransebeş făceam parte din garda naţională care era însufleţită de ,, o mare fierbere ,,românească.
,,Inaite de a merge la Alba Iulia, îmi amintesc, a avut loc lupta în care 150 de oameni din ,,Garda naţională din
Caransebeş au dat dovadă de un neasemuit eroism. Printre ei erau ,,majoritatea civili şi teologi, fără pregătire
militară, mulţi dintre ei nu făcuseră nici armata, iar ,,numărul de soldaţi era foarte mic. Totuşi cu pieptuile lor
au încercat să stăvilească marea jale, ,,pe care au semănat-o pe aceste teritorii trupele austro-ungare din
Balcani. Am reuşit să ,,dezarmăm 10.000-15.000 inamici, care retrăgându-se voiau să distrugă tot. Pentru
meritele ,,deoebite de care am dat dovadă am fost decoraţi cu cea mai mare distincţie militară.
,, Înainte de 1 decembrie 1918 am plecat la Alba Iulia. Eram peste 100.000 de oameni care ,,mărşăluiam şi
stăteam sub cerul liber, dar bucuria noastră era imensă. Şefii noştri, Colonelul ,,Biju, Jumanca, Miron Cristea
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(patriarhul) s-sau dus cu trenul, dar nouă ni s-au
alăturat oameni ,,de la Deva, de la Haţeg şi de pe tot
cuprinsul pe unde am trecut.
,,După consfinţirea Actului Unirii şi după terminarea
serbărilor m-am reîntors acasă.După puţin ,,timp am
plecat la Viena, la politehnică, specializîndu-mă ca
inginer optician şi astronom. Nu ,,am reuşit atuncă
sămi termin studiile din cauza stării materiale, dar mi
le-am completat ,,ulterior. Devenind specialist pentru
repararea intrumentelor optice, folosite în
,,astronomie.Această profesie, pe lângă cea de
astronom, am practicat-o în multe state ale lumii, ,,dar
cea mai mare parte a activtăţii mele mi-am desfăşurato în ţară, la Timişoara, la ,,Observatorul astronomic de
la Universitate- Politehnică,, unde am lucrat până la
vârsta de şaptezeci de ani, ,,fiind în acelaţi timp şi
activist obştesc.
,,În ultimi zece ani am început să scriu aforisme- vreo
7.000, şi poezii, deasemenea să particip la ,,numeroase
acţiuni în municipiu şi în judeţ în cadrul cenaclurilor
literare. Printre pasiuni pot ,,enumera şi pe cele 1500
de cărţi ale mele, pe care aş dori să le citesc pe toate.
Dar vă rog să nu ,,credeţi că eu toată ziua o petrec
făcând poezii. Mă îngrijesc singur şi-mi văd de
obligaţiile ,,cerute de munca obştească”
Ascultând această istorie vie a românismului, rostită
chiar de eroul acestui reportaj, ne reamintim, zilele de
mari încercări prin care a trecut mereu neamul nostru
şi miracolele de vitejie care au ajutat la înâlţarea
acestui neam
Dăm mai jos spicuiri din această pagină profund
implicată în realitatea noastră, scrisă în ultimul timp de
eroul reportajului : revoluţionarul,
inginerul,
astronomul, poetul, activistul social, Mihai Stoicovici
:
ÎN LUME
. . . . . . . . , . . . . . . .
… Ne-nţelegeri şi cazuri sângeroase;
Unde-i raţiunea minţii sănătoase ?
Oare omenirea e la sfârşitul ei ?
Nu va opune o salvare, un temei ?
De ce distrugeţi civilizaţia şi pământul ?
E chemarea naturii ! Să-şi spună cuvântul !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FĂRĂ JUDECATĂ
. . . . . . . . . . , . . ., . . . .
Au căzut împăraţi, s-au distrus imperii,
De şi au fost păziţi de braţele puterii.
Armele nuclare cum să facă dreptate ?
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.
E un delir nebun de distrugere,
moarte !
Minţi sănătoase, ieşiţi la suprafaţă
Şi daţi puterilor demente o ultimă povaţă !
SALVAŢI PLANETA
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Pământul e prea bun, el şi pe răi hrăneşte;
Salvaţi-l, e refugiu, în sânu-i vă primeşte !
HANIBAL ANTE PORTAS
Atomul , neutronul, stau azi în faţa porţii;
Decideţi, fericire, pace, sau clipa morţii !
N-aveţi gropari, vă uscă soarele şi vântul,
Terra refuză să vă fie mormântul !
, VOI CARE
Voi, care aveţi mâinile murdare
De crime, războaie, teroare
Spălaţi-le în apa justiţiei curate,
Civilizaţia vă obligă la FAPTE !
LIBERTATEA
Libertatea nu poate fi cumpărată,
Ci prin jertfe de sînge câştigată.,
Ea e drept de la natură dăruită,
De nici o putere nu poate fi ştirbită !
AFORISM Nr. 2533
Faptele noastre sunt ca o uitare ,
Deşi suntem ceva o umbră ce dispare.
În timp suntem ceva un mers ce s-a şters
Un fir de praf ce va dispare-n univers.
AFORISM Nr. 2.183
Cu viteză te roteşti în spaţiu şi nu simţi nimic,
Ştiinţa ta cât e de mare, iar tu cât eşti de mic,
Ca un fir infim în cosmos pluteşti,
Dar pe pământ cât de puternic eşti ?
Ocupaţia sa i-a oferit clipe de adâncă meditaţie,
care se reflectă în aforisme, panseuri, în poezia sa
politică.
Vorbirea sa curentă e de multe ori o poezie a
dreptăţii, a triumfului binelui asupra răului, ca un
basm ce se aşterne ca un balsam peste rănile
violenţei, citez: ,,Natura e suprema creatoare ce
domină universul. Ea stăpâneşte materia, timpul şi
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infinitul. Ea e pretutindeni ca forţă, mişcare şi fapte, dispune şi cârmuieşte nemărginita eternitate”.
,, Eu trăiesc cu omenirea mondială. Eu trăiesc în univers şi omul e o scânteie de viaţă, o întâmplare. Pentru
ţara mea îmi fac şi mi-am făcut datoria. Am trăit asuprit, duşmănit şi am învins. Poezia s-a născut acolo jos. În
popor, în suferinţă. Eu am scris astfel ca să poată învăţa oamenii din mesajul meu plin de experienţă. Şi iată
că am ajuns să trăiesc şi să lupt într-o epocă în care unii oameni întocmai petelor solare care întunecă şi
distrug, folosesc cultura lor ca să distrugă civilizaţia, cultura, pământul, poluează apele şi atmosfera. Deşi am
o cultură într-o anumită direcţie, ştiu că pentru a-i face buni pe oameni, pot face aceasta transmiţându-le
mesajul meu prin poezie şi prin aforisme şi aş dori să le transmit tot ce simt şi toată emoţia mea”
Ion TURNEA
Localitatea Peştere de-a lungul timpului
Orice început este atât de fascinant. El ascunde atâta unicitate, atâta înţelepciune.
Nu există fiinţă omenească să nu-şi dorească să descopere noutatea începutului
unui lucru, mai ales dacă acel lucru se dovedeşte extrem de folositor. Aflându-i
începutul îi descoperi cauzele şi poţi să-l perfecţionezi. O să dau câteva mici
exemple. Apariţia tehnologiei moderne, a calculatorului, telefoniei mobile,
aparaturii moderne utile în medicină etc. deschide dorinţa fiinţei umane spre
cunoaştere, cercetare, dorinţa de a descoperii mai mult, mai util, mai benefic.
Descoperirile în domeniul biologiei, chimiei, fizicii au ajutat mult omul de-a
lungul timpului iar începutul acestor descoperiri deţine cheia perfecţionării lor.
Apariţia cuvântului, a primului alfabet, a tiparului, a ajutat omul în a-şi transmite
gândurile, sentimentele, descoperirile în domeniul ştiinţei, istoria, înaintaşilor. Facerea lumii, apariţia a tot
ceea ce este viu a preocupat mereu fiinţa umană. Asemenea şi existenţa unui popor, apariţia lui, dispariţia lui
de-a lungul veacurilor unde a fost cazul a stârnit mereu curiozitatea învăţaţilor de a cunoaşte diferite
civilizaţii şi a culege tot ceea ce este benefic ştiinţei de la fiecare. Nu mai departe de tot ceea ce necesită
atenţie este şi originea unei localităţii. Începutul este pentru fiecare o enigmă şi nu există formă de viaţă să nu
simtă plăcerea primei descoperiri. Albina e fascinată să descopere universul florilor, grădinarul începător
este încântat să decopere miracolul ficărei seminţe ce dă rod, medicul e mulţumit să vină cu noi remedii
pentru boli ce nu-şi găsiseră până în acel moment leacul, profesorul e mulţumit a descoperi fiecare mlădiţă şi
a-l ajută să crească formându-şi personalitatea, tânărul pătruns de sentimentul dragostei este atât de fericit
când persoana dragă îşi deschide şi ea sufletul faţă de el, geograful e încântat a pătrunde fiecare formă de
relief, geologul e fascinat a descopeii taina globului terestru, istoricul şi nu doar acesta ci oricare om, este
deosebit de mulţumit atunci când află enigmele apariţiei unei aşezări umane.
Satul Peştere, aşezată pe malul drept al râului Timiş, judeţul Caraş Severin, la o depărtare de 20 km spre nord
de Caransebeş îşi are originea numelui din configuraţia locului pe care este aşezat. Terenul pe care a fost
întemeiat satul este calcaros. Pe acest teren calcaros sunt săpate din vechime şase, şapte peşteri mari din care
s-a extras odinioară minereu de fier şi piatră de var, componente prelucrate înainte de căderea regimului
comunist în România, anul 1989, la Oţelu Roşu (Ferdinand) şi la Căvăran.
Pe timpul dominaţiei austro-maghiare numele satului a fost Krassobardar, Peşterea Caraşului.
În timp, străinii, oficialităţile vremii, care nu cunoşteau originea numelui satului şi nici istoricul apariţiei
acestuia pe un teren calcaros în care au fost săpate mai multe peşteri, au tradus în ungureşte numele satului
Peşterea, nu Peştere, pluralul geografic, de la cele şapte peşteri din hotarul comunal.
Încă din secolul al XVI lea satul Peştere a fost menţionat documentar însă ca propietetea familiei Găman,
familie care în acea vreme stăpânea Maciova, Calova, împreună cu alte sate şi moşii.
În lucrarea Krasso varmegye, pagina 105, Pesty Frigyes ne arată că pe la mijlocul secolului al XIX lea a
stăpânit acest sat cu numele Peştere o familie din Vârşeţ,Teodor. Din această familie, Teodor, familie curat
românească, a provenit baronul Alexandru Raiadici, locuitor în Carloviţ.
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Baronul Radici, la sfârşitul secolului al XIX lea şi începutul secolului al XX lea apare atestat ca stăpân peste
destinele oamenilor din localitatea Peştere. Acesta a avut conacul în imediata apropiere a bisericii din
localitate şi a propus administraţiei locale şi bisericeşti dar şi credincioşilor să mute biserica, pe cheltuiala sa,
jos, în şoseaua principală pentru ca să-şi lărgească curtea castelului său. Populaţia s-a opus acestei propuneri
şi astfel biserica a rămas pe vechea ei poziţie.
După cum am menţionat mai sus este atât de spectaculos să descoperi originea unei aşezări umane, de la
descoperirea originii ei la evoluţia acesteia de-a lungul timpului, schimbările suferite pe parcursul diferitelor
perioade istorice.
După cum religia are ca scop, de la apariţia lumii, partea spirituală a vieţii, călăuzirea sufletului spre calea
luminii veşnice, istoria este ştiinţa care se ocupă cu studiul societăţii omeneşti din cele mai vechi timpuri şi
până astăzi. Istoria studiază civilizaţii dispărute, trecutul unui popor, a unei naţii, a unei aşezări omeneşti. Ea
descoperă evoluţia acestora de-a lungul vremii, cultura, tradiţiile, obiceiurile, schimbările suferite datorită
situaţiilor conjuncturale.
Ca orice aşezare umană şi localitatea Peştere îşi are istoria ei atestată documentar în diferite scrieri precum
lucrarea Krasso varmegye, consemnări întocmite în ungureşte, deoarece o bună perioadă de timp după cum sa putut observa în cele menţionate mai sus a fost sub dominaţie austro-ungară.
În anul 1577 localitatea Peştere a fost atestată documentar pentru prima dată, iar în anii1751 1757 s-a
menţionat documentar că avea un număr de şaizeci de case. În anul 1992 s-a consemnat că satul avea 298 de
locuitori, iar în 2002 un număr de 264 locuitori.
Despre istoricul satului Peştere dar şi al bisericii locului există un document şi în arhiva parohiei Cuvioasa
Paraschiva întocmit de preotul Bujor Borlovaş.
Romulus FRÎNCU
Trecătoarea Porţile de Fier ale Transilvaniei, martora unor
confruntări istorice
Porţile de Fier ale Transilvaniei, cu Munţii Retezat la sud şi Munţii
Poiana Ruscăi la nord, constituiau bariere naturale greu de străbătut
pentru eventualii atacatori. Acest loc a fost martorul unor confruntări ce
au rămas în istorie.
Astfel, legiunile romane ale lui Tetius lulianus s-au confruntat cu dacii
prima oară în anul 89. Tot pe aici au pătruns în Dacia legiunile romane
conduse de însusi Împăratul Traian. Era în primavara anului 101 d.Hr.
Bătălia s-a încheiat însă cu o remiză, victoria trâmbiţată de romani a fost de fapt nedecisă. Este concludent
citatul lui Dio Cassius din Istoria Romană LXVIII,8, 2: „Dar Traian s-a angajat în lupta cu ei şi a văzut răniţi
pe mulţi dintre ai săi şi a ucis mulţi duşmani. Şi când bandajele nu le-au mai ajuns (romanilor), se zice că nu şia cruţat nici propriile sale veşminte, ci le-a tăiat fâşii. Apoi a poruncit să se ridice un altar soldaţilor căzuţi în
luptă şi să li se aducă în fiecare an jertfă pentru morţi.” Între 105-106 are loc un alt război, în care Dacia devine
provincie romană cu capitala la ULPIA TRAIANA AUGUSTA DACICA SARMIZEGETUSA.
Aici s-a descoperit un sistem de fortificaţii antice. Valurile de pământ vechi au fost refăcute în vremurile
medievale.
Tot pe aici, în marea lor năvălire, tătarii lui Budgek, unul din strălucitorii comandanţi ai hanului Ogodai, au
trecut din Ardeal în Banat, în 1241, întâlnindu-se cu grupul care venea pe la Poarta Orientală, din Oltenia. Şi
tot pe aici s-au scurs, după un an, când grave evenimente petrecute în vatra lor asiatică i-au determinat să se
retragă pentru totdeauna.
În anul 1442, în ţinutul Hunedoarei se declanşează lupta condusă de Iancu de Hunedoara împotriva cotropirii
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otomane. Astfel, pe 6 septembrie 1442, la „Poarta de Fier” a Transilvaniei, Iancu de Hunedoara cu oastea sa de
15000 de soldaţi spulberă armata otomană de 80000 de luptători.
Nu departe de aici (cca. 4 km), la intrarea în localitatea Zeicani, pe DN 68, ce merge paralel cu un vechi drum
roman, în partea dreaptă a şoselei, se afla, până în 1992, un monument în formă de buzdugan, ridicat în 1896,
cu ocazia împlinirii a 454 ani de la măreţul eveniment.
Pe acest monument care s-a numit o bună perioadă „Buzduganul lui Hunyadi” scria următoarele:
„Hunyadi János tizenötezer vitézével, az 1442-iki szeptember 6-án e szorosban verte szét Sehabeddin
beglerbégnek Erdélybe nyomuló nyolcvanezer főnyi hadseregét. A dicső fegyvertény örök emlékéül állíttatá
ez oszlopot Hunyadvármegye közönsége a honfoglalás ezredik évében.”
În traducere:
„Iancu de Hunedoara cu cei 15 000 de viteji ai săi în acest defileu a zdruncinat la 6 septembrie 1442 armata
intrusă a beglerbegului Sehabeddin. Acest obelisc a fost ridicat de oamenii comitatului Hunyadvár pentru a
comemora această victorie strălucită cu ocazia împlinirii a o mie de ani de la Descălecat (1896 n.r.).” În anul
1991, acest monument uriaş a dispărut într-o noapte.
Pentru a-ṣi recăpăta tronul, spre sfârşitul anului 1442, Vlad Dracul intră ȋn Ţara Românească ajutat de oaste
turcească. Un detaşament de oaste otomană este distrus la Porţile de Fier, la trecerea spre Banat, în 9 ianuarie
1443.
În urmă cu 356 ani, în luna noiembrie a anului 1660, debuşeul grosului oştilor turceşti, în Depresiunea
Haţegului, s-a efectuat pe la BăuţariZeicani, prin Poarta de Fier a Transilvaniei. Ajuns în trecătoare, cărturarul
Evlia Celebi cel care a participat la campaniile militare din Ardeal, în calitate de cronicar şi tălmaci al lui
Husein Paşa şi al amiralului serdar Köse-Ali Paşa, notează: „Poarta de Fier ungurească. Pe vremuri, Poarta de
Fier era un zid de apărare aşa de puternic, că n-avea pereche în toată lumea. Istoricii maghiari atribuie
construirea ei lui Alexandru (Iskender) Macedon”. Adjudecarea acestei lucrări pe seama lui Alexandru cel
Mare denotă convingerea contemporanilor lui Evlia Celebi că ea ar fi fost opera antichităţii.
La începutul lunii iulie 1661, armata turcească pornea „la lupta pentru credinţă” (jihad), intrând în Ardeal pe
acelaşi itinerar, prin Poarta de Fier a Transilvaniei. După două zile de odihnă prin pădurile Băuţarilor,
cronicarul notează: „cu greu au putut trece trei mii două sute de căruţe şi tot atâtea mii de cai de povară şi
cămile încărcate cu pulbere”. Trupele otomane fac o scurtă escală la Grădişte-Ulpia Traiana, unde „fusese mai
înainte o biserică mare, pe care gaziul Seidi Paşa o dărâmase”, la incursiunea din 1659. Apoi, îşi instalează
tabăra pe câmpia din faţa Haţegului, spre a face joncţiunea cu oastea tătarilor.
A existat aici un loc de vamă, folosit din antichitate până în pragul vremurilor moderne, şi tot aici a funcţionat
o vreme graniţa de stat cu pământurile ocupate de către turci, în Banat.
Spada medievală de la Bucova
Muzeul de Istorie al Judeţului Caraş-Severin din Reşiţa a achiziţionat prin anii '80 o spadă medievală
fragmentară, descoperită întâmplător la Bucova, în locul numit Șanţuri, din apropierea Porţilor de Fier ale
Transilvaniei. Cercetări arheologice au evidenţiat existenţa unor fortificaţii dacice, probabil anticul Tapae, şi
a unor fortificaţii din sec. XV-XVI.
Analiza tipologică a Spadei de la Bucova este îngreunată de lipsa gărzii, element care prin forma şi
dimensiunile sale ar fi putut dezvălui amănunte importante legate de mânuirea armei şi implicit de datarea
acesteia. Nici lama acestei spade nu s-a păstrat întreagă, din vârf lipsind o porţiune. Astfel, în prezent, întreaga
piesă măsoară în lungime 708 mm.
Lama propriu-zisă păstrată, cu lungimea de 546 mm, este dreaptă, iar lăţimea ei scade destul de puţin, de la 48
mm la umerii de prindere a gărzii, la 45 mm la mijloc, şi 38 mm în extremitatea dinspre vârf. Și grosimea lamei
scade uniform, măsurând în aceleaşi puncte 4,5; 3 şi respectiv 2 mm. Pe cele două feţe ale lamei, pot fi
observate şenţuirile mediane. Acestea sunt puţin adâncite, maximum 1 mm, dar foarte late: 20 mm la gardă,
îngustându-se proporţional cu lama, până la 12 mm spre vârf.
Tija mânerului, forjată din aceeaşi bară de metal cu lama, are lungimea cuprinsă între umerii lamei şi buton de
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110 mm, fiind mai lată spre lamă 28 mm, şi mai îngustă la intrarea în buton, unde măsoară 16 mm. În aceleaşi
puncte de măsurare, grosimea tijei mânerului este de 4, respectiv 3 mm.
Butonul mânerului este discoidal, oferind aspectul unui cilindru plat, din ale cărui suprafeţe circulare
evoluează două trunchiuri de con puţin proeminente. Diametrul total al discului este de 52 mm, iar diametrele
celor două suprafeţe aproximativ circulare rezultate pe feţele butonului reprezintă cca. 35 mm. Grosimea
maximă a butonului, măsurată între cele două feţe, este de 33 mm, iar grosimea părţii centrale măsoară 14
mm. Butonul nu este străpuns de tija mânerului, iar urme de nituire nu sunt vizibile, ceea ce îndreptăţeşte
afirmaţia că fixarea s-a făcut prin baterea pe tija rece, a butonului cald.
Dimensiunile şi forma acestor părţi componente pot dezvălui unele trăsături specifice ale Spadei de la
Bucova. Lama destul de robustă, cu tăişurile ce nu converg abrupt spre un vârf ascuţit, dar mai ales şenţuirile
mediane foarte late, sunt trăsături specifice spadelor pentru lovit.
Armele dotate cu asemenea lame îşi găsesc întrebuinţare mai ales în mediul cavaleresc, reprezentând o
categorie perfect adaptată luptei din şaua calului, în care lovirea cu o singură mână prevalează împungerii sau
lovirii cu o mână şi jumătate. Această afirmaţie este întărită şi de mânerul destul de scurt, pentru cuprins cu o
singură mână, ca şi de butonul masiv, care asigură o mai bună echilibrare, oferind astfel şi posibilitatea
împungerii.
Referitor la provenienţa Spadei de la Bucova, lipsa vreunei mărci de atelier nu permite o soluţie categorică.
Apariţia piesei într-o zonă circulată, precum şi maniera îngrijită de lucru, ar putea pleda pentru provenienţa
din spaţiul apusean sau central-european, dar nici soluţia locală nu poate fi eliminată, având în vedere că
existenţa unor ateliere ce produceau asemenea arme în secolul al XIII-lea este documentată arheologic, cel
puţin pentru Transilvania.
În concluzie, putem afirma că arma noastră, prin morfologie şi echilibrare, aparţine grupului spadelor
folosite în primul rând pentru lovit cu o singură mână, dar şi pentru împuns, cu predilecţie în lupta de
cavalerie, reprezentând prima variantă a spadelor dotate cu buton discoidal, foarte frecvente în jurul
cumpenei secolelor XIII-XIV. Cum pe spadă mai apare elementul timpuriu, ca lama cu tăişuri aproape
paralele şi şenţuiri late, datarea ei trebuie coborâtă spre mijlocul secolului al XIII-lea.
Apariţia Sabiei de la Bucova într-o zonă de locuiri şi stăpâniri româneşti ni se pare deosebit de semnificativă.
Ea reprezintă un document arheologic de primă importanţă pentru istoria secolelor XIII-XIV.
SURSA:
Zeno Pinter, Dumitru Ţeicu, „Spada medievală de la Bucova”, BANATICA, 13, Muzeul de Istorie al
Judeţului Caraş-Severin, I, Reşiţa, 1995, p. 251-252, 255;
Zeno-Karl Pinter, „Spada şi sabia medievală în Transilvania şi Banat (secolele IX-XIV)”, Bibliotheca
Brukenthal, VII, ediţia a II-a, Sibiu, 2007, p. 93.
LADA CU ŢOALE SAU LADA DE ZESTRE
După vârsta de doisprezece ani era admis ca fata să se mărite. Peţitul era îndatorirea părinţilor junelui. După
înţelegere, invitau neamurile la „căpară" (un fel de tocmeală), la casa miresei. Mirele nu lua parte la „căpară".
Mireasa primea de la părinţii „copilului" (feciorului) doi-patru galbeni şi bani de la rude. Se înţelegeau şi
pentru zestre. În general mireasa primea la căsătorie pământ, bani, haine şi o ladă cu ţoale.
Lada cu ţoale sau lada de zestre avea în interiorul casei ţărăneşti o funcţie asemănătoare dulapului orăşenesc.
Ea se afla aşezată la capătul unui pat, în mod frecvent a celui de pe peretele din stânga intrării din tindă. În ea
se ţineau hainele bune. Acestea se dădeau ca zestre la nuntă. Lada de zestre era de formă paralelipipedică,
fiind alcătuită din patru picioare masive, în profil dreptunghiular, în care se îmbinau pereţii (două scânduri) şi
fundul. Capacul era alcătuit din două scânduri prinse la capete în căpătâie drepte în profil triunghiular.
Decorul geometric şi fitomorf era dispus pe partea frontală a piesei şi pe capac. Faţa prezenta două registre
dispuse orizontal cu casete cu X-uri, cruci drepte, flori, linii oblice. Cromatica era de culoare neagră culoarea
naturală a lemnului afumat.
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Lada de zestre, local denumită „ladă de ţoale", se făcea de către diferiţi oameni din satul respectiv fără ca
aceasta să constituie o ocupaţie măcar temporară a lor. Era simplă, joasă, cu capacul plat, făcută din fag şi rar
ornamentată cu linii crestate, paralele sau încrucişate, atât pe capac cât şi pe cele trei suprafeţe vizibile.
Dimensiunile sale erau: 1,30 cm lungime, 0,70 cm lăţime, 0,80 cm înălţime. Mai întâlnim şi lăzi de zestre cu
capac oblic şi cu capac drept, ornamentate cu motive geometrice.
Lada de zestre din Băuţar (foto)
Lada de zestre din Băuţar, datată din primul sfert al secolului XX, este executată din lemn de fag ce a fost tăiat
cu fierăstrăul, cioplit cu securea, apoi fasonat cu mezdreaua, afumat, scobit cu dalta, găurit cu sfredelul,
îmbinat în pană şi uluc, fixat în cuie de lemn, incizat şi pictat cu pensula. Are o înălţime de 62 cm. Se află în
patrimoniul Muzeului Naţional al Ţăranului Român din Bucureşti.
SURSA: TIBISCUM Studii şi comunicări de etnografie-istorie, nr.1/1975, Caransebeş
http://clasate.cimec.ro/Detaliu.asp?tit=Lada--Lada-dezestre&k=5967F054876D4C709DB905919D66E172
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Ana-Cristina POPESCU
Satul cu tradiţiile şi obiceiurile lui desprinse din
poeziile în grai bănăţean
Satul cu tradiţiile şi obiceiurile lui se regăseşte în sufletul
fiecărui român. Nu există român care să nu-şi amintească cu
drag de portul tradiţional, de obiceiurile şi tradiţiile care i-au
luminat copilăria, de primii ani de şcoală, chiar dacă viaţa l-a
purtat pe drumuri străine. Românul, în ciuda faptului că viaţa
l-a purtat departe de locul natal, nu uită să păstreze învăţătura
primită de la predecesorii săi.
„Givăniţ româneşce“ este mesajul poetului în grai Iancu Almăjan Bănăţanu. „Vorbiţ să-ntăliagă lumia dî la
sat / [...] / Nu stâlşiţ prîn şpiluri limba me română / [...] / Spuni-ţ româneşce pră unge îmblaţ.“ Se poate
observa că românul născut şi crescut la sat îşi iubeşte şi respectă atât de mult graiul strămoşesc, încât îl poartă
în sufletul lui mereu şi-l redă în versuri, versuri în care oglindeşte obiceiri specifice zonei în care s-a născut şi
a crescut, portul tradiţional, ocupaţiile de bază ale oamenilor de la sat, cântecul horelor, dorurile din suflet.
Prin graiul strămoşesc ţăranul român se identifică cu tot ceea ce are mai sfânt, dragostea de mamă, dragostea
de neam şi ţară, obiceiul strămoşesc, portul din străbuni lăsat, ocupaţiile, tradiţiile legate fie momentele de
trecere din viaţa omului, fie de sărbătorile religioase, hora şi cântecul popular.
„Scriitorul dialectal scrie artistic, ca un scriitor adevărat, dar ce îl diferenţiază de sriitori este limbajul. El
încearcă să confirme valoarea sensibilă a cuvântului dialectal în registrul limbii scrise.“1
„Cât trăim pe-acest pământ, / Până morţii îi dăm vamă, / Lucru-n Lume nu-i mai sfânt, / Ca şî dragostea dă
mamă.“ mărturiseşte scriitorul Ionel Iacob-Bencei în poezia „Crez“. Crezul omului din popor este liniştea,
bogăţia familiei sale, respectul faţă de mama care i-a dat viaţă. Atunci este mulţumit şi fericit ţăranul român,
când familia sa este numeroasă şi se bucură de toate darurile lui Dumnezeu revărsate pe pământ.
Alături de dragostea sfântă ce o poartă familiei se află şi dragostea faţă de ţara sa, de neamul său românesc
„Dor dă sat şî dor dă Ţară, / Dor dă vânt dă primăvară,“ („Dor“, Ionel Iacob-Bencei).
Nu poţi să vorbeşti de satul românesc fără să prezinţi frumuseţea costumului tradiţional. Într-o poezie în grai
publicată de mine în 2009, în volumul „Îndrăgostiţi de poezie“, am prezentat costumul ţărăncii românce „Eu
mi-s floare gin Bănat, / Graiul gin străbuni lăsat / Cu sfinţănie l-am păstrat / Ş-în suflet l-am purtat / Ş-o să-l
port cu min' mereu / Cât mă lasă Dumnezău. / Eu mi-s neam ge Cărăşan, / Pui mândru ge gugulan, / Eu ţân
portul gin străbuni, / Cu cătrânţă şî ciupag, / Cu opreg, poale, lăibărac, / Duminica la horă mă îmbrac. / [...] /
Haine sângură îmi ţăs,“. Cotumul tradiţional al ţărăncii românce este compus din cârpă, baticul ce-i acoperă
capul, ciupag, o cămaşă peste care poartă în funcţie de anotimp laibăr sau pieptar (vestă), cojoc, poale (fustă),
catrinţă (şorţ înflorat), opreg (ţesătură cu franjuri purtată peste poale), brâu şi opinci (încălţăminte de piele
sau cauciuc). Costumul tradiţional al ţăranului român are pe lângă opinci, cojoc, pieptar şi laibăr, obiecte
vestimentare bărbăteşti precum izmene (pantaloni) şi cămaşă lungă legată la mijloc cu un brâu. Costumele
tradiţionale erau făcute de oamenii satului şi aici putem aminti că ţăranii erau buni meşteşugari. Pe lângă
faptul că erau buni zidari, dulgheri, covaci (fierari), erau şi foarte pricepuţi în confecţionarea textilelor. Un rol
important în confecţionarea textilelor l-a avut războiul de ţesut unde se confecţionau cămăşi, izmene, poale,
laibăre, pricoviţe, covoare etc. Unii ţărani erau şi iscusiţi cojocari, confecţionau îmbrăcăminte şi încălţăminte
din piele.
„Camil Petrescu spunea: Este un lucru neîndoios că dintre toţi ţăranii români de pretutindeni, bănăţenii sunt
cei mai citiţi şi cei mai cunoscători de carte… ţărănimea bănăţeană dă dovadă de un extraordinar simţ
artistic.“ 2
Ion Vornic Rîncu numit şi Moş Ion Rîncu vorbeşte de satul lui natal, Vârciorova, în poezia „Satu' drag“
punându-l în strânsă legătură cu viaţa religioasă şi anii de şcoală „Vârşiorova, cuibu-n care / Am vădzut
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pământ şî soare, / [...] / Litărele dă cipari / Le-nvăţai dîn călindari, / După care, cu sfială, /Am ajiuns copil dă
şcoală... “
Primele şcoli au fost înfiinţate în incinta bisericilor, iar Ion Vornic Rîncu, respectând parcă acea veche tradiţe a
învătământului ce era legat de viaţa religioasă a învăţat să citească utilizând calendarul bisericesc, ca mai apoi
să-şi desăvârşească învăţătura pe băncile şcolii.
Multe poezii în grai bănăţean prezintă obiceirile omului de la sat în preajma marilor sărbători creştine precum
Crăciunul şi Paştele.
Dorina Şovre în poezia „În ajun dă Crăşiun“ înfăţişează pregătirile ce se fac în gospodării în Ajun de
Crăciunului, dar şi obiceiuri rurale precum piţărăii. „Faşe mama pită-n ţăst / Şî frământă la colaşi, / Vre după
atâta post, / Să-i împartă la săraşi. / Dîn cigane fur cârnaţ / Şî îl mânc cu colăşei, / Şăge soru-mea-n târnaţ / Să
plecăm în piţărăi.“ Colăceii (pâinea) şi cârnaţul înseamnă bogăţia casei. Ţăranul din rodul cel bogat dă prima
dată de pomană şi celui sărac, pe urmă îl gustă şi el, aducând astfel mulţumire lui Dumnezeu. Piţărăii sunt
copiii ce au adunat din timp lemne, vreascuri, tulei (coceni) şi au aprins focul în seara zilei de 23 decembrie.
Focul odată aprins va fi menţinut de piţărăi până în zorii Ajunului Naşterii Domnului, în 24 decembrie. Acest
foc din noaptea Ajunului reprezintă în tradiţia populară focul în jurul căruia au stat ciobanii să se încălzească
când au fost vestiţi de către îngeri că s-a născut Mesia. În Ajunul Crăciunului, 24 decembrie, dimineaţa, copiii
ce au vegheat toată noaptea în jurul focului, pornesc din poartă în poartă ca să primească piţărăi (pâini micuţe).
În timp ce aleargă de la o poartă (uşă) la alta utilizează strigături specifice evenimentului: „Dă-mi şi mie un
piţărău, / Cât de rău, / Să mă duc cu Dumnezeu.“ Primului piţărău i se dă de către gazdă şi câte o bucată de
cârnaţ, simbol al bogăţiei unei case „Ne daţi ori nu ne daţi, pâine cu cârnaţi.“, dar şi boabe de porumb etc,
simboluri ale bogăţiei unei gospodări. Seara, în Ajunul Crăciunului, piţărăii, merg să colinde pe la casele
oamenilor vestind Naşterea Domului. „Colinde, colinde / E vremea colindelor.“ (Mihai Eminescu)
Ioan Cîrdu în poezia „La tăiatu' porcului“ vorbeşte despre un obicei de la sat, premergător Crăciunului,
Ignatul. „Dă tri zîle să-nţăleg Ghiţă şî Măria lui / Să facă să iasă bine, cu tăiatu' porcului. / Acum îi vremea lor,
porcii îi taie tăt natu' / Nu îi bine să-l mai ţânem după ce-o trecut Ignatu'.“ „Folcloristul Petru Caraman
consideră că obiceiul tăierii porcului din ziua de Ignat îşi află rădăcinile în tradiţiile antichităţii romane.
Lumea romană practică acest sacrificiu la Saturnali, între 17 şi 30 decembrie, consacrându-l lui Saturn, la
origine zeu al semănăturilor. Porcul însuşi era socotit ca întruchipare a acestei divinităţi, a cărei moarte şi
reînviere se consuma la cumpana dintre anul vechi şi anul nou. Este însa vorba de un transfer al obiceiului, de
la data la care se celebra iniţial anul nou în lumea romană: începutul primăverii, al semanaturilor, la
sărbătorile ce precedau Calendele lui Janus, adică la Saturnalii.“3 Tăiatul porcului include şi unele pregătiri
precum pregătirea căldării, postavei (şiuvanului albie). „Să-l pârlim cum îi mai bine, adă tri sarşini dă paie, /
Să să vadă şî la noi, foc mare şî vâlvătaie!“ Ritualul tăierii porcului constă şi în sortarea cărnii, pe urmă
împărţirea ei pentru pomana porcului, pentru sărbători, carne friptă, tocătură, cârnaţi, tobă, caltaboşi, şuncă,
cotoroage, etc.
Ion Jorz în unele din poeziile lui în grai vorbeşte despre obiceiuri ce se desfăşoară cu prilejul Învierii
Domnului „Vin Paşcele, cu colaşi / Şî cu oauă fărbuice, / Cu miros dă cozonaşi / Şî cu babe pocăice. / Iară trăbă
ţoale noi / Şî păpuşi, la copilaş',“. De Paşte oamenii de la sat se înoiesc atât material, îşi fac haine noi, cât şi
spiritual „babe pocăice“ pentru a fi vrednici de o sărbătoare a luminii, a învierii.
Ştefan Pătruţ în poezia „În Săptămâna Mare“ prezintă semnificaţia sunetului de toacă. Toaca cheamă creştinii
la biserică, la rugăciune şi îndreptare.
Unele poezii în grai bănăţean vorbesc despre rugă, petrecerea ce se desfăşoară după slujba religioasă ce are
loc cu prilejul comemorării sfântului ce patronează biserica din sat. „Cu mulce dzâle-năince, / Tot gospodaru'
cu mince, / Casa dă rug-o găceşce / Şî goşcii la rugă-i pofceşce, / Că nu-i altă mare fală / Să ai casa-n rânduială,
/ Bucace bune pră masă / Petrecerea fain să iasă, / Goşcii ce-n prag o să-ţi vină / S-aibă parce dă ogină,“ ne
spune Petru Peţa în poezia „Rugă în Banat“.
Despre tradiţia ţăranului bănăţean de a recolta porumbul după ce cade bruma vorbeşte poeta Ana Caia în
poezia „La cules de cucurudz“ „Dă vo tri nopţ şî giumace, / Cage brumă pă răzoare / [...] / Neamurili şî veşinii /
Să adună-n ortăşie, / Împrumută cotăriţă / Loitre mari pun la coşie.“, iar despre culesul fructelor toamna
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pentru a face dulceaţă, compot şi răchie, poetul Gheorghiţă Brebenar „Şinie o făcut căzanu, şinie l-o inventat?
/ O fi fost un om cu carcie, ori un mare învăţat?“
Tot Ana Caia aminteşte într-o poezie în grai despre existenţa sălaşelor, locuinţa de vară a ţăranului român.
Vara, omul de la sat, se muta la sălaş pentru a lucra pământul şi a îngriji de animale. „Mi-amincesc dă taicamoşu / Cum şăgea, propcit în boată, / Când pădza vo doaua noacini “ („La sălaş“), în timp ce poetul Ioan Albu
ne aminteşte într-o poezie de carul cu boi.
Superstiţiile din lumea satului sunt surprinse de poeta Maria Mândroane în poezia „Cântă şiomvica“, ciovica
fiind pasărea ce se presupune că ar anunţa moartea unui om, dar şi de Ştefan Pătruţ în „Strigoniu“.
Satul este locul unde înţelepciunea şi-a făcut casă. Descoperind viaţa de la sat cu tradiţiile şi obiceiurile ei,
prortul şi graiul strămoşesc şi nu doar descopernid-o, ci simţind-o în fiinţa noastră ne înţelpţim, aflăm
frumuseţea, sfinţenia obârşiei noastre.
Note:
1 Ion Căliman, Ion Ghera, Georgeta Popa, Poezia Dialectală în context actual, Editura Nagard, Lugoj, 2010,
pag. 31
2 Idem, Ibidem, pag. 62
3 http://www.traditii.ro
Bibliografie:
1 Căliman, Ion, Ghera, Ion, Popa, Georgeta Poezia Dialectală în context actual, Editura Nagard, Lugoj, 2010.
2 Turcuş, Aurel, Poezie în grai bănăţean, volumul 1, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 2009.
3. http://www.traditii.ro
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Lissette Ioana LATCHESCU

SILVA
CAPITOLUL I
Hei! Da, îmi place să cânt melodia asta ca să mă liniştesc. Pentru început, numele meu este Silvia, toţi
membrii familiei îmi spun „Silva“, asta însemnând pădure, un loc liniştit, un loc aidoma sufletului meu. Am
împrumutat de la natură, de la scoarţa copacilor, parul şaten deschis, ochii caprui şi de curând m-am mutat
într-un oraş nou. Eu am o familie mare si din acestă cauză ne mutam destul de des, în funcţie de preferinţele
fiecăruia. Nu ştiu cat voi rămâne în noul oraş împreună cu familia mea, dar îmi doresc să cercetez fiecare
colţişor al lui. De vreme ce am 15 ani şi sunt deja liceeană, aş putea rămâne aici cu fratele meu mai mare,
Leigh, eu îi spun Ley, să zicem că ne întelegem bine. De ceva timp m-am transferat la liceul din oraş. Îmi place
acest liceu. Mi-am făcut deja câţiva prieteni. Cred că doresc să finalizez studiile liceale în acest loc nou şi
misterios. De ce misterios? Vă povestesc. Poate, poate la fel de misterios ca mine.
Stăteam aşezată pe pervazul geamului privind stelele şi cântând, când aud câteva mârâituri şi un ţipat. Cred că
sunetele ciudate veneau din pădure. La un moment dat am încercat să descifrez ţipătul. Era un ţipăt de fată.
Oare ce facea în padure noaptea, în jurul orei 12?
Am sărit de pe pervaz şi am luat-o la fugă spre pădure. Până atunci nu am mai vizitat pădurea aceea, doar ce
m-am mutat de curând în apropierea ei. Doream să o vizitez ziua pentru prima dată, dar acum era o urgenţă, un
ţipăt. O fată striga după ajutor. Odată ce am intrat în pădure, am început să alerg din ce în ce mai tare printre
copaci, iar ţipetele se auzeu tot mai puternic. Din fugă am putut vedea în faţa mea o fată. Era cam de vârsta
mea. Stătea pe jos, lângă un copac, iar în faţa ei se afla un lup mare. Cred că lupul acela nu era unul firesc, ci un
vârcolac ademenit de razele lunii. M-am avântat între fată şi vârcolac chiar în momentul în care acesta se
pregătea să-şi devoreze prada, prin urmare am fost aruncată la pământ de fioroasa creatură.
- A! se auzea ţipătul fetei speriate.
- Nu mai striga, am încercat să o liniştesc, te ajut eu!
Împinsesem vârcolacul de pe mine, cu o forţă pe care nu am crezut s-o am vreodată. Acesta, dat la o parte, a
început să mă privească nervos, dar după câteva clipe de socoteală a încercat să ajungă iarăşi la fată. La fiecare
încercare a lui, eu îi stăteam în cale. Văzând acest lucru, creatura, a mârâit odată puternic anunţând că o să mă
atace. Atunci ochii mei au devenit roşii. Pe semne că şi eu eram un vârcolac, dar trebuia să cunosc un loc
ciudat, într-o nopate cu lună plină, ca să pricep acest lucru. Nu, nu mă puteam transforma. Nu era locul
potrivit. Ce ar fi spus acea fată? Mâine ar fi aflat tot oraşul, fiindcă noul meu oraş era suficient de mic pentru ca
ştirile să circule repede. Am întins doar mâna sa-l ating pe acel sălbatic animal. Am simţit că era de fapt un pui.
Puiul lunii nu a înţeles gestul meu de a-l cunoaşte şi a sărit la mine. O singură lovitură i-am dat, o mână stângă,
în spatele gâtului şi acesta a căzut fără suflare.
- E mort, a întrebat fata?
- Nu, doar a leşinat, i-am răspuns, ridicându-mă de pe jos.
- Cine eşti tu, a continuat fata, de acestă dată mai puţin speriată?
- Nu contează cine sunt eu, ci cum ai ajuns tu în acestă pădure noaptea? Ai avut noroc că locuiesc în apropiere
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şi te-am auzit.
- M-am plimbat prin pădure şi am rătăcit drumul. Încercând să-l găsec m-a prins noaptea.
- O să te ajut eu să găseşti drumul. După ce te scot din pădure crezi că te descurci singură?
- Da, sigur!
- Atunci e bine.
Timp de zece minute am mers alături. Când am zărit lumina caselor de pe strada mea i-am spus fetei că am
ajuns. Ea mi-a mulţumit şi s-a pierdut printre clădiri.
Întoarsă acasă am căutat nişte documente vechi într-o valiză, chiar dacă mâine trebuia să merg la şcoală şi să
mă port cât mai normal.
Am descoperit în acele documente că familia mea era descendenta îmblânzitorilor de vârcolaci şi alte
creaturi. Prin urmare eu sunt o Tamer, am puterea de a calma şi controla vârcolacii. Acum îmi explicam
episodul din pădure. A fost prima mea întâlnire cu necunoscutul, un necunoscut atât de atrăgător.
Descoperirea mea merita toată atenţia. Am încercat să mă transform, dar nu am reuşit o transformare în
totalitate, îmi apăruseră doar urechi şi cozi de animal. Acum trebuia să camuflez noul meu chip, era secretul
meu. Oamenii din jur nu trebuiau niciodată să afle ce transformări se petrec în mine în nopţile cu lună.
Pe când mă pregăteam să adorm a venit în camera mea Ley, deranjat că a auzit zgomote ce i-au întrerupt
odihna.
- De ce nu dormi, m-a întrebat Ley?
- Am fost în pădure.
- Noaptea, în pădure? N-ai idee ce periculos este?
- Am auzit ţipete în pădure şi am salvat o fată de vârcolac.
- Ai descoperit că ai calitatea acesta?
- Acum sunt un Tamer, pot avea grijă de mine, până la urmă asta e treaba mea.
- Şi dacă vei fi rănită?
- Toţi putem fi răniţi, este un risc pe care ni-l asumăm.
- Încerc să te protejez, nu ai un Familiar să te ajute. Poate îţi aminteşti ce a păţit Dalien?
- Ştiu prea bine ce a păţit, i-am răspuns eu cu ochii în lacrimi, dar acest lucru nu înseamnă că voi păţi la fel.
- Poţi să faci ce doreşti, eu te-am avertizat.
Da, încă nu aveam un Familiar, dar îmi puteam purta de grijă. Îmi amintesc că am făcut ceva antrenamente în
copilărie, pe atunci nu înţelegeam pentru ce. Acum înţeleg. Am ajuns într-un oraş nou unde am descoperit o
altă latură a fiinţei mele. Acest lucru mă va ţin aici, cred că mult timp.
Dalien a fost sora mea mai mare. Fratele meu a iubit-o mult, iar acum vrea să mă protjeze aproape de orice ca
să se revanşeze faţă de sora noastră pe care nu a putut s-o ajute la timp.
Stelele şi-au continuat spectacolul în acea nopate misterioasă, iar eu descopeream în mine ceva nou, ceva ce
merita explorat.
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Slavă aduce pe pământ
Domnului Prea Bun şi Sfânt.

Radu BOTIŞ
Vine iarăşi Domnul Sfânt

Paradisul e în toate
Şi sfinţenie-n libertate,
Noaptea sfântă, luminoasă,
Căci Dumnezeu ne veghează.

Colindă
Lerui ler, scobor din cer
Îngeri sfinţi, în rugăciune

Prin profeţi ni s-a vestit,
Căci pe Fiul Său iubit,
Dumnezeu o să-l trimită,
Moartea va fi biruită.

Dorind parcă a ne spune
Adevăr dintru mister.
Colindăm colinda sfântă
Glasul bunului creştin,
Lumea întreagă azi cuvântă
Fraţi creştini, mai buni să fim.

Şi un înger lin coboară,
Cu căldură înconjoară
Păstorii de lângă foc,
Oprindu-i din a lor joc.

Iar străbatem prin troiene
S-aducem în casa voastră,
Veşnicia, la fereastră;
Din înalt zăpada cerne.

Cu o veste minunată,
Fruntea lor încordată
O încununează azi
Şi le şterge al lor necaz:

Vine iarăşi Domnul Sfânt
Într-o clipă de împăcare,
Dăruind, la fiecare
Mântuitorul Cuvânt.

Îngerul:
Sculaţi păstori, vă grăbiţi
Şi spre staul să porniţi,
Că astăzi pe-acest pământ
S-a născut un Domn Prea Sfânt.

Împrejur cad fulgi de nea
Slova sfântă-n rugăciune,
Domnul cerului ne spune
Iar s-a născut steaua Mea.

Iată steaua luminoasă,
Îngerii în cor serbează
Naşterea lui Mesia,
Acum s-a-mplinit prorocia.

Ana-Cristina POPESCU

Povestitorul:
Păstorii-n glas îngeresc
Colind mândru ei grăiesc
Şi la staul se grăbesc,
Lui Dumnezeu mulţumesc.

Cândva în noaptea sfântă
Scenetă

Într-o iesle stă Iisus,
În sărac locaş, de sus
Pe pământ, întru smerenie
A venit, spre mângâiere.

Povestitorul:
Azi pe cerul infinit
O stea mândră a strălucit,
Îngerii pe nori zburau,
Osanale ei cântau.

Boi cu aburul uşor,
Miei zglobii, încetişor,
Încălzeau pe Cel Prea Bun,

Şi sub cer toată natura
Cântă imnuri, iar făptura
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Veste mare de ne-aţi da,
Căci o stea ne-a călăuzit,
Spre al tău ţinut am venit.

O lumină-i înconjoară
Şi păstorii-ncet intrară
Să se-nchine cu sfială,
Cu căldură-n inimioară.

Irod:
Împărat prea luminat
Să se nască a cutezat?
Dar mergeţi degrabă şi mă vestiţi
Dacă pe Prunc găsiţi.

Păstorul I:
Maică Sfântă ne iertaţi
C-am venit să ne lăsaţi,
Să ne închinăm şi noi,
Cei săraci pribegi şi goi.

C-am să vin să mă închin
Pruncului ce semn divin
S-a numit Mare-Împărat
Şi o lume-ntreagă l-a aşteptat.

Păstorul II:
Pe când la foc ne încălzeam,
Glas de înger auzeam
Şi-am aflat că s-a născut
În acest sărac locaş
Cel Fără-de-nceput.

Povestitorul:
Magii cum iar au pornit
Steaua ce bucurie a vestit
Pe cer iar a răsărit
Şi spre sălaşul sfânt i-a călăuzit.

Maica Domnului:
Îndrăzniţi sărmani păstori,
Dumnezeu v-a trimis pe voi,
Căci smerenia El iubeşte
Şi pe tot cel ce adevărul,
Binele înfăptuieşte.

În lăcaş ei au intrat
Şi la Prunc s-au închinat,
Mândru ei au cuvântat,
Cu daruri l-au onorat.
Magul III
De la răsărit am venit,
După o stea ne-am călăuzit,
Căci pe cerul infinit
Mare semn noi am zărit.

Povestitorul:
De la răsărit cu-alai
Au pornit la drum trei crai
După steaua ce le-a vestit
Că-mpăratul a venit
Pe pământ spre bucurie,
Spre izbândă, izbăvire
Şi la Irod a ajuns
Când steaua-n nori s-a ascuns.

Împărat blând ne-a fost trimis
Şi răul a fost învins,
Închinare am venit
Să-i aducem ne-am grăbit.

Magul I:
Împărate mult lăudate
Ne iertaţi că pe-nserate
Am venit să deranjăm
Cu o-ntrebare să aflăm;
Unde pe acest pământ
S-a născut un Prunc Prea Sfânt,
S-a născut un Împărat
Mult iubit şi aşteptat?

Magul I:
Eu Baltazar mă numesc
Iar craii ce mă-nsoţesc
Sunt Gaşpar şi Melchior
Şi-am venit încetişor,
După o stea prea luminoasă,
Să slăvim minune frumoasă
Şi daruri noi i-am adus
Pruncului trimis nouă de sus.

Magul II:
De-aveţi ştire te-am ruga

Magul II:
Aur, căci e împărat
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Religie / Colinde / Scenete
Mult vestit şi aşteptat,
Tămâie că-i cărturar
Şi smirnă, smerit, scump dar.

Povestitorul:
Glas de jale se-auzea,
Rahela amar plângea:

Povestitorul:
Magii-n vis au fost vestiţi:

Rahela:
Copilaşii mei iubiţi,
Foarte scumpi şi doriţi,
Irod crudul v-a răpus,
În nebunia-i a distrus,
Suflet de mamă a străpuns,
Pentru tron, împărăţie,
Pentru pământeasca-i măreţie.

Îngerul II:
Pe Irod să-l ocoliţi,
Căci cu viclenie vrea
Pruncului viaţa să-i ia.
Povestitorul:
La Iosif apoi în vis,
Din frumosul paradis,
Un înger a apărut,
Sfătuindu-l i-a cerut:

Povestitorul:
În Egipt Iisus creştea,
Lângă Iosif, mama sa
Şi cu duhul se-ntărea
Pentru a salva lumea.

Îngerul I:
Ia pe Prunc şi Mama Sa
Şi în noaptea asta
Spre Egipt vă grăbiţi,
Viaţa pruncului să păziţi.
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Eseu

Keszeg Andrada
Crăiasa cea albă şi magia sărbătorilor de iarnă
Crăiasa Iarnă, cu părul despletit, împodobit cu flori sclipitoare de argint, coboară
în grabă prin munţi şi văi, îngheţând tot ceea ce îi iese în cale.
În goana ei trece printre brazii înalţi care îşi apleacă vârfurile firave şi îşi leagănă
uşor cetina îngreunată de povara zăpezii.
Şuierând din toate puterile, iarna coboară prin păduri, trimiţând vieţuitoarele să
intre în adăposturi.
Rareori se mai iveşte câte un iepuraş speriat sau câte o vulpe flămândă.
Tremurând, copacii trişti şi goi visează la zilele frumoase în care ascultau
cântecele păsărelelor, glasurile drumeţilor care străbăteau cu greu potecile
înguste.
Încet, încet, crăiasa ajunge deasupra câmpiilor, pe care le acoperă cu un covor alb şi şi gros de nea.
Conturându-şi drumul, ea ascunde casele sub căciuli groase de blană albă şi ţese la ferestre flori sclipitoare de
gheaţă.
Ninge ca-n poveşti, iar copiii sunt fericiţi. Ei merg la săniuş pe dealuri. Glasurile lor cristaline răsună în
depărtare.
An de an, albul imaculat al zăpezii, ne aduce magia sărbătorilor, ne aduce căldură în suflete şi ne învaţă să fim
darnici şi buni.
Crăiasă dragă, îţi mulţumim pentru magia ta!
Semnele de circulaţie
Trăim într-o lume a vitezei, aşa că vrând, nevrând, trebuie să avem grijă de siguranţa noastră. Din acest motiv
trebuie să învăţăm anumite reguli şi semne de circulaţie. Încă din copilărie, în primii ani de viaţă, părinţii ne
protejează şi ne învaţă să traversăm strada. La şcoală avem multe activităţi la care participă domnii poliţişti.
Astfel învăţăm multe lucruri interesante pentru siguranţa noastră.
Printre cele mai importante semne de circulaţie se află şi semaforul.
Semafoarele sunt corpuri luminoase care sunt foarte des întâlnite. Fiecare semafor este alcătuit din trei culori.
Culoarea roşie este cea mai fierbinte dintre culorile primare. Roşul este una din primele două culori ce se află
în preferinţele oamenilor. Bătrânii noştrii spun să nu purtăm roşu în apropierea curcanului sau a gâscanului,
deoarece ne aflăm în pericol de a fi atacaţi de către aceste păsări. Astfel culoarea roşie de la semafor înseamnă
interzis.
Culoarea galben este culoarea intermediară din semafor. Ea este culoarea cea mai caldă, fiind asociată cu
soarele, cu stări de bucurie.
Verdele este culoarea liniştitoare, culoarea ierbii şi culoarea primăverii. Tocmai de aceea culoarea verde a
semaforului este culoarea mult aşteptată de cei din trafic, pentru că permite trecerea.
Respectarea regulilor de circulaţie ne face să progresăm. Oamenii trebuie să înţeleagă cât sunt de importante
aceste reguli şi semne de circulaţie.
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Eseu
Doican Florina

Adunarea provizilor
Vine iarna şi animalele se pregătesc de hibernare. Veveriţa, vulpea şi lupul s-au
gândit să plece în căutarea provizilor pentru iarnă.
Ningea. Veveriţa plecase către casa prietenei ei, vulpea. Vulpea a aşteptat-o cu
ghiozdănelul pregătit. Şi-a pus în ghiozdănel nişte apă şi trei peşti. Amândouă au
mers spre casa lupului, dar acesta le-a aşteptat cu ghiozdănelul gol. Toţi trei au pornit spre nord, spre locul
unde se afla un lac plin de peşti.
Lângă lac i-a aşteptat un urs care nu i-a lăsat să se apropie de apă. Vulpea a dat ursului un peşte din ghiozdănel
şi acesta le-a lăsat liberă calea.
Au prins mulţi peşti vulpea şi lupul, iar veveriţa a adunat castane.
Cu provizile adunate s-au întors spre casă, însă lupul s-a abătut pe la o măcelărie şi a fost prins şi dus la
Grădina Zoologică.
Cu provizile adunate vulpea şi veveriţa vor trece cu bine iarna.
Cristina-Maria Iancu
Flori de gheaţă
A venit iarna. Totul este acoperit cu o mantie pufoasă şi albă de zăpadă. Casele, pomii,
câmpiile şi străzile din jur dorm sub pătura albă de nea. Zilele scurte şi din ce în ce mai
geroase continuă cu nopţi lungi de iarnă.
Într-o dimineaţă geroasă de iarnă, după o noapte plină de vise ca în poveşti, m-am uitat la geam şi am văzut că
este acoperit cu un strat de gheaţă care forma minuscule desene minunate.
Apropiindu-mă de geam, am putut observa natura îngheţată. Imagini de poveste mi s-au deschis în faţa
ochilor: crenguţe cu flori, păsărele, steluţe de diferite dimensiuni, fulgi magici, mici şi mari. Toate imaginile
m-au purtat într-o lume de basm din care m-a trezit o vrăbiuţă ce a atins în zborul ei fereastra.
Am dat vrăbiuţei să ciugulească nişte firmituri, pentru că mi-am dat seama că este flămândă. În timp ce
vrăbiuţa îşi lua micul dejun s-au ivit primele raze de soare.
Am privit minunatele flori de gheaţă, pe urmă razele soarelui şi nu ştiam ce să aleg. Razele solare au săgetat
geamul, dar florile de gheaţă au rămas vizibile. În acel moment am simţit o bucurie imensă, aveam şi lumină
şi flori de gheaţă.
Mihăilă Mario Marco
Cântecul apei
Încă îmi aduc aminte de plimbarea prin dumbravă cu bunicul meu. Ne-am plimbat până
când am auzit un sunet ce curgea lin printre copaci. Am ascultat, pe urmă am înţeles, era
sunetul cristalin a micului râu ce răsuna asemenea unei orchestre de greieri.
Bunicul m-a invitat să stau pe iarbă şi să ascult cântecul apei.
L-am ascultat. În timp ce stăteam pe iarbă şi ascultam cântecul apei am observat o fătură ce
s-a ridicat dinspre râu ca un nor. Rochia ei era albastră ca cerul. Crăiasa râului părea să zâmbească, când
bunicul m-a atins.
Cântecul apei mă adormise şi am visat.
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Eseu
Andreea Bartic

Sărbătorile de iarnă
Iarna este unul din anotimpurile mele preferate, deoarece mereu văd luminile minunate care luminează străziile
asemenaea soarelui, iar copiii merg din casă în casă ca să vestească naşterea Domnului Iisus Hristos.
Îmi aduc aminte foarte bine perioada sărbătorilor de anul trecut. A fost minunat. Mirosul bradului îmi amintea de primii
ani ai copilăriei mele şi ce nerăbdare aveam ca Moş Crăciun să treacă şi pe la mine cu cadourile frumos împachetate.
Îmi aduc aminte cu drag de colindele din Ajunul Crăciunului, de mirosul cozonacilor. Îmi aduc aminte când, anul
trecut, nişte copii mai necăjiţi au venit la mine la uşă şi le-am spus:
-Poftiţi înăuntru, vă rog!
-Mulţumim! Am venit să colindăm.
Şi copiii au început să cânte „Steaua sus răsare“ şi să vestească prin acest cântec Naşterea Domnului.
După ce copiii au terminat colida i-am servit cu dulciuri şi suc, pe urmă m-am dus în camera mea unde aveam nişte
cadori frumos împachetate ce conţineau îmbrăcăminte, le-am luat şi le-am oferit cadou.
Părinţii mei au fost mulţumiţi, că am renunţat la ceva ce era al meu şi am ajutat pe cel aflat în nevoie.
Crăciunul a trecut şi a venit noaptea Anului Nou. A fost primul Revelion pe care l-am petrecut împreună cu buna mea
prietenă Lavinia, dar şi cu prietena mea Cristina. A fost o noapte minunata asemenea focului de artificii viu colorat.
În pragul sărbătorilor ar fi frumos ca toţi oamenii să fie mai buni, să dăruiască semenilor cadouri şi zâmbete.
Ştefoni Ovidiu
Vioara şi fata cea frumoasă
Într-un micuţ sat aflat la marginea unui oraş trăia o familie foarte săracă ce îşi doreau să se bucure şi ei, măcar cu prilejul
sărbătorilor de iarnă, de toate bucatele ce nu şi le permiteau.
Pe strada unde locuia acea familie a trecut o femeie bătrână ce a dăruit fiicei familiei, Amanda, o vioară.
Amanda a mers la oraş, a ocupat un loc pe marginea fântânii din piaţa cea mare şi a început să cânte. Oamenii i-au
ascultat cântecul şi i-au dăruit câte ceva.
Cântecul viorii şi fata cea frumoasă a împlinit dorinţa familiei. Au avut şi ei sărbători îmbelşugate.
Şteţ Silviu Daniel
În aşteptarea iernii
Iarna este anotimpul meu preferat, deoarece iarna sunt cele mai magice sărbători: Sfântul Nicolae, Crăciunul şi Anul
Nou.
Luna decembrie este pentru mine luna cadourilor. Aştept cu nerăbdare cei doi moşi care vin încărcaţ şi pe urmă fug la
joacă.
E superb să te joci cu zăpadă, să construieşti oameni şi cetăţi, să alergi cu sania pe deal.
Iubesc foarte tare acest anotimp!
Cocoşilă Mario
O zi de joacă
Într-o zi însorită de toamnă, eu şi prietenii mei am ieşit la joacă în parc.
Văzând vremea frumoasă am hotărât să ne jucăm cu mingea.
Am format două echipe şi am început meciul.
Vlad a marcat primul gol, iar noi ne-am ambiţionat şi am jucat bine.
Golurile au început să curgă şi dintr-o parte şi din alta.
A fost un meci pe cinste, iar echipa mea a câştigat.
Sportul este sănătos şi indicat tuturor copiilor pentru a se dezvolta frumos şi sănătos.
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Fragment din Nota autorului - Gabriela D. Preda
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