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aniversare

MIHAI DUICĂ

PRO MEMORIA
– LA ZECE ANI!

profesor,
presedinte Pro Memoria

Î

n ianuarie 2010, din inițiativa unor osiceni inimoși a luat ființă Asociația
Culturală „PRO MEMORIA”, cu obiective declarate de a recupera trecutul istoric
al așezării noastre, valorile culturale și de viață ale străbunilor noștri, participarea lor la marile evenimente din istoria noastră națională.
Privind retrospectiv apreciem că apariția acestei entități culturale a fost o necesitate stringentă, impusă de bogăția valorilor locale ce trebuiau scoase la lumină
și consemnarea pentru generațiile viitoare, dar și de apărarea acestora, de ofensiva
contestatară care risca să afecteze sentimentele noastre de mândrie națională.
Prin bogăția activităților desfășurate, dintre care la loc de cinste sunt cele cuprinse
în paginile revistei „Rădăcini”, în scurt timp Asociația Culturală „PRO MEMORIA” a
devenit o voce respectată atât pe plan local, dar nu numai, la ea subscriind osiceni de
ai noștri atât din țară cât și de peste hotare.
Începutul activității sale a fost marcat de entuziasm și dăruire de sine din partea
celor care i-au asigurat primii pași prin ale căror eforturi, la activitățile desfășurate,
au participat personalități culturale din zona Olteniei, dar și din celelalte centre de
cultură, Craiova, București, Timișoara și nu numai.
În frontul acesta cultural, deschis de „PRO MEMORIA”, alături de membri
fondatori și asociați s-au înscris cu o mare contribuție și celelalte instituții locale,
primăria, biblioteca comunală și cea școlară și în mod deosebit cadrele didactice și
elevii Liceului Teoretic „Ion Gh. Roșca” din localitate, care prin tinerețea și abnegația
vârstei lor au dat o notă specifică multor activități.
La acest moment aniversar aducem mulțumiri tuturor osicenilor care în forme
diferite au participat la acest efort general de aducere la suprafață a tot ce a fost valoros în viața părinților și bunicilor noștri, dar și acelora care sunt vocile prezentului
și viitorului nostru.
Din mulțimea celor care prin activitatea lor au făcut cunoscută și respectată
această emblemă a comunei noastre o considerație aparte o acordăm unor personalități care prin competență, dăruire și pasiune au asigurat un loc distinct Asociației
Culturale „PRO MEMORIA” între celelalte unități de profil din țară.
La mulți ani, „PRO MEMORIA ” !
La mulți ani, osiceni !
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viață spirituală

Preot paroh

POPA GEORGE MARIUS
Biserica „Sfinții Arhangheli
Mihail și Gavriil ”

N

Tinerii
în Cetatea Creștină
și-n Biserică

oi trebuie să avem credința și convingerea că pe tot parcursul vieții pământești în Biserică toți suntem tineri, căci una este vârsta tinereții – cu aspirațiile și asperitățile ei inerente și firești – și altceva înseamnă a fi tânăr și receptiv din punct de vedere spiritual, adică în stare să primești mereu noi impulsuri,
care te îmbogățesc și te împlinesc duhovnicește!...
Tinerii vin întotdeauna cu prospețimea și sinceritatea lor în modul de a aborda
adevărurile vieții, ceea ce ar putea fi un important ajutor acordat societății pentru a
se putea elibera de servituțile dedublării. Puritatea, curățenia, sinceritatea, spontaneitatea și curajul tinerilor în analizarea cu multă obiectivitate și imparțialitate a problemelor lumii post - moderne pot veni în sprijinul maturilor și al vârstnicilor – care
sunt generații rănite de atâtea experiențe negative și dureroase. Aceștia, la rândul lor,
i-ar putea apăra pe tineri de a mai trece din nou prin astfel de experiențe!...
Prin urmare, tinerii trebuie să fie chemați să facă parte
din viața de zi cu zi a slujirii Bisericii, căci fără ei, cu siguranță
că multe aspecte ale împlinirii și înaintării misiunii în social,
de pildă, s-ar face cu mai multă dificultate!... Ei trebuie să vină
la un soroc firesc al existenței în cetatea creștină și-n Biserică,
cu un „snop” și un „buchet” de fapte strâns legate cu firul de
cicoare al dragostei de Dumnezeu și de semeni și să ni se prezinte ca parte a întregului Ecleziei!...
Cu alte cuvinte, tinerii, cu a lor tinerețe spirituală – care
trebuie să fie o stare a „duhului” și nu doar a vârstei, sunt
chemați să reevalueze atitudinea apologetic–mărturisitoare și
misionară în aceste vremuri de acțiuni prigonitoare, concertate împotriva Bisericii într-un număr mare și variat dintre
care amintim câteva cum ar fi: desacralizarea, secularizarea și
laxismul religios, arghirofilia și hedonismul precum și iconoclasmul post-modern, cu care ne confruntăm în aceste zile!...
Toate acestea duc la înmulțirea păcatului și a patimii care
ajung să fie considerate drept „firești” și „normale” ori ele, de
fapt, ne secătuiesc și ne vlăguiesc din punct de vedere duhovnicesc!... Pentru combaterea acestora este nevoie de canalizarea tuturor energiilor sufletești și trupești ale omului cu mult discernământ, bine
știind că cei cu care ne luptăm sunt fără de trupuri, răcnind ca un leu căutând pe cine
să înghită, și să facem toate acestea convinși fiind că suntem membrii Bisericii lui
Iisus Hristos, pe care, potrivit asigurărilor Sale, nici porțile iadului nu o vor birui!...
Pentru viața veșnică v-aș îndemna să strângeți merinde, mișcând, după cum
spune proverbul, orice piatră de unde ați putea avea folos. Să nu ne temem că este
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greu și că este nevoie de osteneală! Să ne aducem aminte de înțeleptul care ne-a sfătuit că trebuie să alegem viața cea mai bună și să facem fapte de virtute, cu nădejdea
că obișnuința va face plăcută o viață ca aceasta. Este rușinos să pierdem prezentul, iar
mai târziu să rechemăm trecutul, când căința nu ne mai folosește.
În tot acest răstimp acordat din bunătate divină dobândirii mântuirii noastre,
trebuie să învățăm foarte multe lucruri, în primul rând că nu suntem niciodată singuri, că Dumnezeu este mereu asupra fiecăruia dintre noi; să învățăm că trebuie să
fim recunoscători celor care ne-au învățat, ne-au îndrumat și ne poartă de grijă și să
nu-i judecăm pe cei care nu au putut fi alături de noi atunci când aveam nevoie!...
Întâlnim, deseori, foarte multe categorii de tineri: unii smeriți, alții orgolioși sau
nerăbdători, unii foarte entuziaști, alții foarte timizi, cu prejudecăți ori fără, și fiecare
vine cu viața sa personală și cu o anumită personalitate la care noi (acolo unde este
cazul) suntem chemați să contribuim la încreștinarea, la catehizarea, la împlinirea
sau la desăvârșirea acesteia, având convingerea fermă că toți vor dobândi - în timp ceva comun, și anume dragostea, pentru
Iisus Hristos și pentru aproapele, dragoste care trebuie să se materializeze în fapte
concrete. Pot părea cuvinte mari, însă credem că fiecare dintre cei care aspiră la înfăptuirea și împlinirea acestui deziderat sacru păstrează mereu rugăciunea pe care o
spunem ca un salut: „Doamne Ajută!”.
Prin urmare, cu toții suntem pelerini pe fața acestui pământ și, iată, ne-am
oprit, în aceste zile și vremuri, la tinerii, mereu alții, care vor prelua pe mai departe
activitățile și acțiunile Bisericii și vor crește și ei, așa cum am crescut și noi, vor zâmbi
și ei așa cum am zâmbit și noi, vor (de)săvârși mereu noi și folositoare fapte, și, astfel,
societatea creștină ori încreștinată va avea în viitor familii credincioase și monahi
adevărați; rugându-ne ca toate să se întâmple cu voia lui Dumnezeu și cu nădejdea
că vor fi spre mântuire!...
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osicata

Și eu
am mers pe Linia Mare…
(motivație, chestionar, notă)

Invitat, col. (r.) Dumitru Stanca

Motivație

O

sica noastră există, spun documentele, de peste jumătate de mileniu, dar
o carte-mărturie despre memoria locului nu s-a scris. Vasăzică suntem o
mare comună fără istorie scrisă.
Vă propun s-o scriem acum, împreună.
La drept vorbind, o piatră de temelie s-a pus cu Monografia editată în urmă cu
câțiva ani. Aceea, lucrare excepțională, în parte științifică, în parte mai puțin, este un
instrument de lucru util. Ce îi lipsește fatalmente oricărei lucrări de acest gen, dincolo de rigoarea unor informații, este sufletul, omenescul, memoria afectivă, povestea
celor mai cu moț, de vază și bază, dintre osiceni. Reprezentativi, în sensul că le pasă
de comuna lor, că, pe unde se află, la baștină sau la zeci-sute-mii de kilometri,
nu și-au făcut de râs obârșia, ci dimpotrivă. Și uite, acum, sunt chemați, în fine, săși înșire povestea „proprie și personală”, cu sau fără pic de umor, despre viața lor
rostogolită din satul în care văzură lumina zilei.
Exact asta e Osica de Sus: suma identităților celor ce au văzut lumina zilei în ea;
suma identităților noastre, suma faptelor și mărturiilor noastre – oriunde ne-am afla;
nu doar casele, ulițele, instituțiile, cimitirul etc., ci memoria oamenilor, spiritul lor.
Toate la un loc se numesc patrimoniu.
Oriunde te-a trimis viața, la Montreal, la Reșița, la București, la Deva, la Suceava
sau Craiova, la Caracal, Rm. Vâlcea sau la Paris, etc., vrei-nu vrei faci parte din memoria comunei, din patrimoniul ei. Această memorie culturală, acest patrimoniu
spiritual asigură, într-un mod foarte subtil, supraviețuirea comunității din care te
tragi, rădăcina ei vitală adâncită în peste cinci secole de existență. Fără această memorie activată, valorizată, comunitatea precum bolnavul de Alzeihmer diminuează,
dispare. Iată de ce avem nevoie de mărturia fiecăruia, de la vlădică la opincă, de la
țăran la intelectual: ca să nu dispară, să nu se șteargă de pe hartă, simbolic dar și la
propriu, mai devreme sau mai târziu, locul nașterii noastre.
Trebuie să recunoștem: e o datorie, nu un moft.
Aceasta ar fi motivația prezentei invitații.
Dacă aveți și alte argumente, vă rog să le aduceți, răspunzând la următorul
Chestionar

1. Când și unde ați văzut lumina zilei, acasă sau la casa de naștere? Cine v-a fost
moașă, ce medic a asistat nașterea dumneavoastră? Care sunt primele amintiri legate
de sat – de familie, grădiniță, școala primară? Cu cine vă jucați în curte, pe uliță? Frații,
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surorile, dar și câinele, pisica, cum se numeau? Unde lucrau „ăi bătrâni?” Cine v-au fost
bunicii? Dar vecinii? Aveți amintiri cu ei?
2. Ce vă mai amintiți despre învățătorul dumneavoastră? Cum îl descrieți?
3. Dar despre profesori, care dintre aceștia a contat mai mult în formarea
dumneavoastră?
4. Axul comunei, dintotdeauna, este Linia Mare. Ce reprezintă aceasta pentru dumneavoastră, ce emoții vă trezește când reveniți acasă pe Linia Mare ? Sau, altfel spus,
care vă este drumul cel mai drag din satul natal? De ce?
5. Cum era satul în copilăria și junețea dumneavoastră, ce personaje v-au rămas în
memorie, cu bune și mai puțin bune, că, de!, oameni suntem? Ce întâmplări deosebite, din Osica acelor ani, păstrați în amintire pentru totdeauna?
6. Cunoașteți cazuri de rezistență la colectivizarea forțată, oameni care au dat dovadă de demnitate în fața opresiunii ideologice comunist-atee? Dar lașități care vă
dezgustă și azi?
7. Ce rețineți din tradițiile locale, dacă ați participat la ele - sau nu? Cum era munca de copil/adolescent în gospodăria familei, cum se relaxau și distrau copiii și tinerii
din vremea aceea? Dar adulții și bătrânii? Ați fost dus la biserică, la horă, la bâlci?
8. Care este orașul văzut pentru prima oară? Cum a fost plecarea de acasă, ruptura
de sat? Ce a urmat, mai departe? Unde v-ați stabilit, ce ați lucrat, care este familia
dumneavoastră?
9. Ce oameni mai deosebiți ați cunoscut în viață? Care este cea mai importantă zi
din viața dumneavoastră, cea mai de seamă realizare?
10. De-a lungul anilor, cum ați păstrat legătura cu satul, cu rudele, cu prietenii din
copilărie? Cât de interesat ați mai fost de comună, de întâmplările, oamenii și locurile
de acasă?
11. Ce credeți despre starea comunei, despre cum arată acum localitatea, primăria,
liceul, cele două biserici, dispensarul, sediul poliției, gara, BankCEC-ul, morile, târgul duminical, farmacia, străzile/ulițele satului?
12. Ce mai face casa părintească, mai există? Ce înseamnă pentru dumneavoastră,
acum, cuvântul acasă?
NOTĂ
Nu este obligatoriu răspunsul la toate întrebările.
Relatați cât mai amănunțit întâmplările prin care ați trecut și pe care vi le amintiți, fără grijă pentru stilistica textului. Această grijă o are redacția. Importantă este
mărturia în sine, ineditul informației pe care o conține, despre viața și oamenii din
sat. Căutați să nu înfloriți, să nu cosmetizați ce ați trăit și auzit. Dacă rețineți expresii, denumiri din graiul local, folosiți-le, acestea sunt o comoară pentru cercetători.
Adevărul să primeze, autenticitatea mai întâi de toate.
Răspunsurile publicate mai întâi în revista „Rădăcini” vor fi strânse într-un volum, complementar la Monografia comunei.
Vă mulțumesc.
Text și chestionar de
Marian DRĂGHICI
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și eu am mers pe linia mare

DUMITRU STANCA
col. (r.)

Osica,
rădăcina eternă
a existenței mele

M

ama m-a adus pe lume într-o luni,
ziua a 26-a a lunii octombrie, din anul
1964. Este ziua în care calendarul
bisericesc consemnează prăznuirea Sfântului
Dumitru. Moaşă mi-a fost Moşica Florica, soţia
inginerului Stelea, iar medic dl. Voicu Dobre.
Sunt primul nepot din neamul lui Mărin al
lu Nuțu – Tata Mare (al doilea fiu al lui Nuțu ăl
bătrân, care se spune că ar fi fost primar în Osica
în perioada interbelică) și al soției sale Ioana
(Măicuțana).
Tata Mare a mai avut un frate Ion (căsătorit la
Pleşoiu) și patru surori: Gheorghița (Mămăița),
Constanța (Țaica), Anica și Ioana (Muma Oana).
Mămăița a fost copilul cel mai școlit al familiei.
A absolvit școala de moașe și a profesat ca moașă
la Pleșoiu, Cepari și Cârlogani. O voi evoca periodic în această relatare, pentru că a avut un rol
determinant în viața mea.
Măicuțana, din neamul lui Bobiceanu, a avut
la rândul ei un frate Mihai (Neica Mihai – a locuit pe Linia Medinţilor) şi Maria (măritată la
Fălcoiu).
De la Mămăița m-am ales cu prenumele Dumitru. Când tata s-a întors de la Casa de
Nașteri cu vestea apariției mele pe lume, Mămăița
i-a zis: ”Să vă trăiască Sfântul Dumitru și așa să-i
puneți numele!”. Dacă nu veneam pe lume în
Tata Mare si Măicuțana

ziua aceea, ar fi trebuit să mă cheme Adrian, prenume de altfel consfințit în viața de zi cu zi, mai
ales că am fost botezat în ziua de Sfântul Andrei.
Tata, tot Dumitru în acte, dar cunoscut ca Titu
în sat, este al doilea dintre cei trei fii ai bunicilor.
În glumă, pe Măicuţana, o femeie blajină şi cu
frica lui Dumnezeu, o alintam soacra cu trei nurori. Ceilalți doi frați au fost George (Nașu) și Ion
(Neica Jane), amândoi plecați dintre noi.
Mama, din neamul lu’ Sinan, Alexandrina în
acte - cunoscută ca Lisandra în sat este fiica lui
Alexandru (Tica Sinan) și Ioana (Maica Sinanca).
Frații săi sunt Mărin și Ioniță, continuatorii și
moștenitorii neamului Sinanilor.
Verii mei primari sunt Gigi și Mariana de la
Neica Jane, iar din neamul Sinanilor sunt Nicu,
Ana și George de la Unchiu Mărin, Costel,
Mariana și Livică de la Unchiu Ioniță. Nașu nu
a avut urmași.
Am crescut și am copilărit pe ulița lu’ Bățălan
(cel puțin așa identificam eu locul), vecin cu
parte dintre personalitățile momentului: tanti
Ghina de la Sfat, tanti Mariana – frizerița, nea
Nicu – poștașul și nea Gheorghe al lu’ Ruţă de la
magazinul din Vale.
Din prima clipă, Mămăiţa, care o avea în grijă
pe mama sa, Muma Ancuţa, m-a luat oarecum
în grija sa. M-a tratat când am fost răcit sau când
am făcut bolile copilăriei şi m-a învăţat să număr,
să socotesc sau să citesc pe ziarul Scânteia, la care
avea abonament. Tot Mămăiţa mi-a deschis apetitul pentru lectură, iar ca să nu cumva să o uit
vreodată, a părăsit această lume în ziua în care eu
împlineam 13 ani.
Casa părintească a fost inițial o anexă construită în pripă lângă casa Mămăiței, formată
din două camere de locuit, o bucătărie din care
aveam acces în pivniță și o cameră construită
deasupra pivniței, cu horn și vatră de foc pe care
o folosea mama să ne coacă pâine în țest sau să
topească și să afume porcul la Crăciun.
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Casa cea nouă, compusă din trei camere, bucătărie și prispă, a fost ridicată de părinții mei după
ce tata, plecat la muncă pe șantier la Craiova apoi
la mină la Motru, a reușit să agonisească niște
bani cu care a cumpărat materialele necesare.
Cărămida, așa cum se obișnuia, a fost făcută în
curte, din pământul scos de tata dintr-o groapă
săpată la cazma în zilele sale libere, de artizanii
momentului: țiganii cărămidari. Tehnologia de
fabricație și de ardere a cărămizilor a fost descrisă pe larg într-un articol anterior, așa că nu insist
asupra acestui aspect.
Construcția casei a fost un moment unic. Am
urmărit fascinat cum puneau meșterii cărămidă
peste cărămidă, într-un dans amețitor şi pe alocuri ritualic al cărăușilor de materiale. Unii dădeau cărămida la mână, alții făceau lutul cu care
se lipeau straturile de cărămidă, iar alții cărau
tărgile și gălețile cu lut. Periodic, se schimbau
între ei. Cele mai importante momente care miau rămas întipărite în memorie au fost bănuțul
pus la temelia casei într-o ceașcă și steagul ridicat pe coama casei după ce s-a făcut scheletul
acoperișului.
Tovarăși de joacă pe uliță mi-au fost Florian
și Onica lu’ Buruiană, Liliana, Gelu și Luminița
Leanei lui Buşcu (a fost femeie de serviciu la grădiniţa din Deal), Sorin al Frizeriței, Cristi, Emilia
și Vali al lui Tanti Ghina. Periodic, ni se mai alăturau la joacă şi Bebică al lui Bărăscu, Lucian al
lui Ghermele, Florian al lu’ Botaru, Daniel al lui
Cenică sau Fănel al lu’ Vicu lui Măndică, toţi de
pe linia cealaltă.
Participarea la tradiţiile şi obiceiurile locale, în
vremea copilăriei, s-a rezumat la mersul cu Moş

Crăciun, cu sorcova, cu pluguşorul sau cu uratul
de Sfântul Ion. Ani la rând, Tica Sinan ne făcea un
plug din lemn pe care eu şi vărul Nicu îl împodobeam frumos, cu hârtie creponată şi cu ciucuri din
lână colorată şi plecam la colindat, mai întâi pe la
rude apoi pe la vecini şi pe la cunoscuţi. Un episod
aparte în amintirile mele îl reprezintă primirea în
curte a căluşarilor, când aveam cam 5-6 ani. Îi urmăream cu gura căscată cum le merg picioarele, în
La 3 ani, în Parcul Romanescu
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ritmul dictat de vătaf şi susţinuţi de muzica unei
viori şi a unui acordeon. M-au pus pe jos, pe nişte
frunze de nuc, au dansat toţi în jurul meu şi au sărit
peste mine sub privirile mulţumite ale Mămăiţei,
care la final i-a omenit cu bani şi cu o sticlă cu vin.
Multă vreme am păstrat firul de pelin pe care l-am
primit din steagul purtat de Mut.
Primele amintiri încep cu anii de grădiniță.
Localul grădiniței era la șosea, unde este acum sediul CEC. Mi-a fost educatoare doamna Raicea,
care la una dintre serbări a avut ambiția să pună
în scenă basmul Cenușăreasa. Actorii de ocazie
erau copii din toate cele trei grupe, ca să fie toată
lumea mulțumită. Eu primisem rolul crainicului
care anunța sosirea la bal a oaspeților. Nu mai țin
minte cine o interpreta pe Cenușereasa sau cine
era prințul. Știu însă că după primele două repetiții învățasem replicile tuturor personajelor, așa
că pe lângă actor de ocazie doamna Raicea m-a
folosit și pe post de sufleor.
Prima zi de școală a însemnat şi primul contact cu Doamna învăţătoare Tudoriţa Trecere.
Mi-a fost relativ simplu să mă adaptez rigorilor
şcolii, mai ales că ştiam deja să citesc, iar temele
le făceam repede, motiv pentru care din clasa I
până în clasa a VII-a am primit numai premiul I.
Amintirea din timpul claselor primare, care
îmi stăruie în minte, este legată de momentul
în care am fost făcuţi pionieri. Într-o festivitate
pusă la punct de doamna Trecere, care s-a desfășurat în şcoala veche de lângă Biserică, am primit
cravata roşie de pionier (ulterior i s-a adăugat şi
tricolorul) de la o elevă de clasa a VIII-a care
urma să devină UTC-istă. Nu-mi mai amintesc
cine era. Tot atunci, doamna Trecere m-a numit
comandant de detaşament şi şef al clasei.
Colegi de clasă mi-au fost Aldea Didina (a
lu’ Galeț), Bărcan Ion (al lu’ Şopîrleanu), Băluţă
Livia (a lu’ Ministru - părinţii îmi spuneau că
eram fraţi de cruce, că ne botezaserăm în aceeaşi

În clasa a V-a

Pionier

zi şi în aceeaşi apă), Căldăraru Constantin,
Calotă Ion (al lu’ Paltin), Ciocan Gheorghiţa
(Guţa lu’ Puican), Ioana Gheorghiţa (Gela lu’
Gică al lu’ Gorică), Raicea Maria (Mioara lu’
Titilescu), Radu Mioara (Mioriţa lu’ Calistrat),
Torcea Nicoliţa (Gica lu’ Niculin), Cel Mic
Cornel (Macamare), Tudor Ion (Ionel al lu’
Burtă), Iacob Florian din Vlăduleni, Ciotor
Gheorghe (Goangă - al lu’ Goiţă), Delcea Petre
(George al lu’ Bidică - Frînescki), Căcărează /
Ştefănescu Traian (Adi al lu Călăraşu – decedat în vara anului 2017), Drăghici Iriniţa (a lu’
Tigliciu - mi-a fost şi colegă de bancă până în
clasa a VII-a), Drăghici Maria (a lu’ Gicu lu’
Maciu), Gubendreanu Valentina (a lu’ Pașache),
Preda Alexandru (al lu’ Socarel - decedat),
Marica Florina (a lu’ Digă), Calotă Romică (al
lu’ Peie), Iorga Aurel (al lu’ Chioacă), Manicea
Floarea (a lu’ Rican), Sandu Nicolae (al lu’
Miu lu’Gogeală), Dan Mariana (a lu’ Romu lu’
Ilie Dan), Saca Geta (a lu’ Pomneată), Trecere
Marian (al lu’ Goran), Tudor Marin (Bebică
al lu’ Bărăscu - decedat), Joiţa Floarea, Triţă
George (al lu’ Cînciu), Nichita Ion (Gogin al
lu’ Vidrighin - mort într-un accident rutier pe
Dealul Viilor), Şurlan Stelian (al lu’ Pozaru). Din
clasa a V-a ni s-au alăturat doi băieţi din Ostrov,
Băluţă Virgil şi Vlădoi Alexandru, iar în clasa a
VI-a a venit Irina, fiica profesorului Modorcea,
cu care am fost în competiţie pentru premiul I în
cei doi ani cât am mai fost colegi.
Din clasa a V-a ne-a fost diriginte dl.
Ciuculescu Dumitru. Cu dânsul făceam orele de
biologie (botanică, zoologie, anatomie) şi cele de
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agricultură. Da, exista chiar şi un manual de agricultură de care colegii noştri de la oraşe nu auziseră. Chimia şi matematica ne-au fost predate
de familia Opriţescu, doamna Liiceanu Cornelia
ne-a predat de asementea matematica timp de 2
ani. La limba rusă ne-a fost dascăl d-na Cotulbea
Floarea, la limba româna d-na Piţigoi Dumitra
apoi d-na Barbu Viorica, franceza ne-o preda
d-na Steluţa Unverdorben, geografia dl. Nicolau
Ion, istoria dl. Vanda Teofil apoi dl. Modorcea,
muzica şi desenul d-na Niţulescu Paula.
Nu ştiu prin ce minune, am făcut o pasiune
pentru chimie. A fost materia pe care am înţeles-o cel mai bine şi nu depuneam niciun efort
să rețin formule sau reacții.
Copilăria, alături de sora mea Liliana și de
verii mei Gigi și Mariana, a fost una presărată
cu amintiri plăcute, combinate cu munca în gospodărie. Îmi amintesc cu nostalgie cotrobăiala
fără sfârșit prin podul casei bunicilor, în căutarea
unor comori tainice. Așa am găsit, prin cufere
prăfuite, teancuri de bancnote vechi cu valori
de ordinul milioanelor, colorate frumos, care le
rămăseseră bunicilor după stabilizarea monetară
și care nu mai valorau nimic, sau sute de monede
de 100 de lei cu chipul Regelui Mihai care nici
la fier vechi nu mai erau primite. Am aflat după
aceea, târziu, dramele care au stat în spatele acelor bani, care pentru noi deveniseră jucării.
În curtea casei părintești, la drum, Tata Mare
plantase trei duzi care făceau niște dude mari,
albe. Fără excepție, verile le petreceam adunând
la dude care ulterior erau puse la fermentat și
transformate în țuică.
Munca în gospodărie, vara, mai însemna asigurarea hranei pentru rațele pe care, an de an,
mama le creștea ca să ne asigure masa de zi cu

1972, cu Liliana

zi. De când dădea frunza la sfeclă sau la floarea
soarelui, luam sacul de iută în brațe și căruțul
de butelie după mine și băteam câmpurile ca să
adun frunze, să le aduc acasă, să le toc și apoi să
le dau rațelor să mănânce. Și mâncau, afurisitele,
nu glumă.
Dudele și rațele ajunseseră coșmarul vacanțelor mele de vară: îmi luau din timpul de joacă
sau din timpul de citit.
După clasa a V-a, timp de 2 săptămâni, în
vacanța de vară eram ocupați cu practica agricolă sau cu munca patriotică. De cele mai multe
ori, prestam activități cu dl. Ciuculescu la lotul
școlii, aproape de heleşteu spre pădurea Bercica,
alteori eram duși cu mașinile la Dobrosloveni la
cules de căpșuni, iar într-o vară, sub îndrumarea
lui Nea Gicu lu Mamet, administratorul școlii,
am dat o mână de ajutor la ridicarea laturii celei
noi a Liceului Teoretic.
Munca alături de familie a însemnat ani la
rând cultivarea tutunului cu tot ce presupune
Bobotează, 1980
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asta. Tata și mama se ocupau de cu primăvară de
pregătitul răzoarelor (mărunțit pământul, acoperit cu nisip și bălegar cernut), Tata Mare stăpânea arta semănatului semințelor de tutun, mai
mici decât gămăliile de ac, iar munca necalificată
(cărat apă și udat răzoarele, plivitul de buruieni,
acoperitul răzoarelor cu folie pe timpul nopții și
descoperirea acestora pe timpul zilei etc.) erau
preponderent în sarcina mea și a surorii mele,
Liliana. Urma recoltatul răsadului și plantatul
lui în câmp: se trasau rânduri, se făceau găuri cu
niște pari ascuțiți care se umpleau cu apă, apoi se
punea răsadul în găuri și se fixa rădăcina cu noroiul format, după care iar se punea apă. A doua
zi, plantele erau pleoștite pe loc și credeai că ai
muncit în zadar. Apoi, încet-încet, se ridicau și
frunzulițele începeau să fluture în bătaia vântului. Urmau cel puțin două prașile apoi culesul
frunzelor săptămânal. Tutunul cules îl aduceam
acasă cu căruța trasă de boii lui Nea Vică al lui
Bărăscu și îl depozitam în curte, în straturi subțiri ca să nu se încingă, după care începea înșiratul care dura 1 – 2 zile în funcție de câte mâini de
lucru se găseau și cu cine ne mai ajutam. Șirele
se puneau la uscat la soare, se întorceau, apoi se
strângeau și se puneau la păstrat. Iarna, frunzele
uscate se sortau pe calități, se puneau în teancuri
și se duceau la Regie.
Vacanțele de vară însemnau tabere sau excursii organizate de școală. Prima tabără în care am
plecat timp de o săptămână a fost la Slatina, pe

Dealul Grădiștei, lângă turnul de apă, unde am
dormit în corturi. Altă dată, am fost la Vitomirești
în nordul județului. Cea mai plăcută amintire este, de departe, Excursia Mare. Dl. Nicolau
avea obiceiul să organizeze astfel de aventuri la
care participau copii de toate vârstele, iar în vara
anului 1978 s-a întrecut pe sine. Încă de la începutul anului școlar, începeau înscrierile. Întâi
erau trecuți pe listă cei pe care părinții intenționau să-i recompenseze cu astfel de excursii, nu
tocmai ieftine. După ce se completau locurile, se
achita un avans de 25%, apoi rate lunare până la
momentul plecării. Fiecare copil avea fila lui în
caiețelul d-lui profesor, iar dacă adunam bani de
buzunar tot la dumnealui îi dădeam spre păstrare. Revenind la excursie, am petrecut 4 zile pe
Litoral la Eforie Nord unde am dormit în corturi, 3 zile în Deltă timp în care am dormit pe un
bac plutitor în paturi suprapuse, 4 copii în niște cabine înguste, apoi am vizitat pe rând toate
obiectivele turistice din Moldova, începând de
la Mausoleul Mărășești, mânăstirile importante
până la Putna, casele memoriale ale lui Creangă,
Eminescu, Sadoveanu, palatul de la Ruginoasa
al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, cetatea
Neamțului, cetatea Sucevei, teiul lui Eminescu și
bojdeuca lui Creangă de la Iași, grădina botanică
din Cluj, sala Unirii și cetatea Alba Iulia, Sibiul
și Râmnicu Vâlcea. Totul, într-un adevărat maraton istoric și cultural care a durat 14 zile, timp
în care trimiteam acasă ilustrate din locurile prin
care treceam (pe unele le-am primit la o săptămână după ce am ajuns acasă).
Distracția includea și filmele pe care nea Paul
Mierlăcioiu le proiecta săptămânal în sala mare a
căminului cultural și care erau evenimente aşteptate cu sufletul la gură de toţi copiii.
Personajele întruchipate de Alain Delon, John
Wayne sau celebrele filme indiene (Vagabondul,
O floare și doi grădinari, Prietenii mei, elefanții)
făceau săli pline, chiar dacă uneori sunetul era
defazat sau scrisul nu se proiecta corect peste
imagine. Totul se regla la indicația sălii: „Scrisul
băăăăăă, sonorul băăăăă!...”
Educaţia religioasă lipsea cu desăvârşire în
şcoală. Mai mult, se ajunsese într-atât de departe cu ateismul şi cu ideologizarea comunistă a
„omului nou, multilateral dezvoltat”, încât simpla intrare pe uşa bisericii se putea transforma
într-un stigmat. În aceste condiţii, bruma de
învăţături creştine venea exclusiv din familie,
de la părinţi sau de la bunici. Aşa am învăţat
Tatăl Nostru şi câteva rugăciuni pe care le spuneam înainte de culcare. De Paşte şi de Crăciun,
aşa cum se obişnuia, mama ne îmbrăca frumos
pe mine şi pe sora mea şi ne ducea să primim
sfânta împărtăşanie. Nu lipseam nici de la focul
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care se aprindea în curtea bisericii în noaptea de
Înviere. Cu toate acestea, contactul cu Biserica şi
tot ce înseamnă slujbele de duminică s-a produs
relativ târziu, după ce a murit Mămăiţa. Am început să înţeleg, din slujbele ţinute cu har de părintele Tîrcă, semnificaţia faptelor şi minunilor
înfăptuite de Iisus Hristos, care erau descrise în
Evanghelii.
Linia Mare a însemnat, în copilărie, drumul
zilnic la, și de la, școală. Deseori, mai ales în serile de iarnă când se întuneca devreme și aveam
ore până la ora 18.00, iar iluminatul public era
pornit destul de târziu, drumul de la școală spre
casă îl parcurgeam cu grup mai mare de colegi,
povestind vrute și nevrute. Traversam calea ferată, iar după ce treceam de Monument ne despărțeam de Goangă. O lăsam în poartă pe Mioara
lu’ Titilescu, apoi la prima răscruce din grup se
desprindea Frîneski. Urma Adi al lu’ Călărașu,
apoi Gela. La răscruce la domnișoara Cecilia o
luam pe la Frîngheru, la Bebe a lu’ Ruţă ne despărțeam de Romică, de Aurel şi de Mariana Dan,
coteam la colț la Ionică Țiganul, o lăsam pe Gica
lu’ Niculin în poartă, Socarelu intra și el în curte
câteva case mai încolo, apoi de la nea Onel al lu
Tîlvan la jumătatea uliţei ajungeam și eu acasă.
Mă aşteptau mereu bucuroşi câinele Gălăgie
şi motanul Împăratu’. Este amintirea cea mai
plăcută.
Linia Mare a însemnat întoarcerea acasă, în
fiecare vacanță, pe timpul Liceului Militar și al
Școlii Militare.
Linia Mare înseamnă acum sentimentul regăsirii și retrăirea acelor ani.
Orașul cu care am luat contact pentru prima
oară a fost Caracalul. Mămăița descoperise că
suferă de diabet și periodic mergea la spital să-și
controleze glicemia. Țin minte că eram prin clasa
a IV-a când m-a luat cu ea la Caracal, pentru ca
apoi să mă trimită singur după 2 zile să iau rezultatul analizelor. Nu știu dacă eram emoționat sau
numai curios să văd cum e la spital. Am plecat cu
trenul de dimineață, am trecut pe la spital, apoi
am luat autobuzul din gară, am plătit biletul 1 leu
la taxatoare și am coborât în centru ca să intrăm
la o cofetărie. La întoarcere, biletul ne-a costat 1
leu și 25 de bani pentru că autobuzul făcea un
ocol. Prin urmare, una dintre celebrele minuni
ale Caracalului a fost probată și de mine.
Agricultura intensivă, cu producţii record
la hectar, care s-a proclamat în anii ’70, a generat oarecum mascat „legarea de glie” a copiilor
proveniţi din mediul rural, cărora începuse să le
fie restrâns accesul la licee teoretice sau chiar la
licee industriale mai de top de la oraşe, mai ales
că licele agroindustriale şi şcolile profesionale luaseră amploare. Chiar şi Liceul Teoretic de la noi

1985, elev caporal

din comună a fost transformat în liceu agroindustrial. Aşa că tata a hotărât ca, în clasa a VIII-a,
să mă mut la şcoală la Craiova. A fost momentul
de ruptură de colegi şi de locurile natale, care s-a
produs ceva mai prematur decât la colegii mei
de clasă. A fost prima lecție de adaptare la un alt
mediu și de integrare într-un nou colectiv, cu reguli și cu ierarhii bine conturate. Profesorilor și
colegilor le-a luat ceva timp să mă cunoască și să
mă accepte ca fiind unul de-al lor. Nu mai eram
premiantul clasei şi m-am luptat efectiv pentru
fiecare notă. Chiar dacă adeseori răspundeam
mai bine decât ceilalţi colegi, aveam surpriza să
primesc note cu cel puţin un punct mai mici decât ei. Chiar şi aşa, i-am devansat pe mulţi şi am
primit singura menţiune care s-a acordat în clasa
a VIII-a.
Inițial intenționam să susţin examen de admitere la Liceul Sanitar, dată fiind apetența mea
pentru tainele medicinii indusă de Mămăița.
Asta, până când am văzut pe străzile Craiovei
elevii de la Liceul Militar nou înfiinţat în Craiova,
iar un ofițer de la Centrul Militar a venit să ne
prezinte oferta educațională. Tata, nemulțumit
de alegerea mea, a încercat să-mi explice cum stă
treaba cu milităria, dar nu m-a convins să renunț
și nici nu a insistat. Din clasă de la mine am fost
trei colegi care am depus dosarul, iar doi dintre
noi am trecut examenul de admitere. Spre deosebire de examenele clasice, la două materii, pe
care le aveau de trecut cei care optau pentru liceele civile, noi am avut de trecut şi câteva probe
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elimiatorii: vizită medicală, probă sportivă, testare psihologică şi probă de dicţie, fiecare probă
cernând pretendenții la o carieră militară.
Timp de 4 ani, din 1979 până în 1983,
am urmat cursurile Liceului Militar Tudor
Vladimirescu. A fost perioada în care, pe lângă
şcoala propriu-zisă, am făcut cunoştinţă cu viaţa
cazonă. Am învăţat ce înseamnă regulamentele
militare, instrucţia de front, plantoanele, sau curăţenia pe sectoare. Am învăţat cum să aranjăm
patul dimineaţa, cum să ne spălăm cămăşile şi
şosetele, cum să ne călcăm „la dungă” pantalonii
de la uniformă, cum să ne facem nod la cravată,
ce înseamnă să faci de serviciu la blocul alimentar, ce înseamnă să ieşi în oraş numai duminica
după amiază cu bilet de voie.
Am avut în acelaşi timp privilegiul de a avea
acces la o bibliotecă foarte bogată, cu cărți pe
care și le-ar fi dorit orice pasionat de literatură.
După ce, în copilărie „devorasem” opera lui Jules
Verne, a lui Alexandre Dumas (tatăl şi fiul) sau
a lui Mark Twain, acum am avut ocazia ca, pe
lângă operele scriitorilor români pe care îi studiam la clasă, să mă delectez cu romanele scrise de

Honore du Balzac, Victor Hugo, Lev Tolstoi, sau
F.M. Dostoievski.
Fiecare dintre profesorii din liceu au fost adevărate somităţi în domeniile lor de activitate,
chiar dacă vorbim de matematică, fizică, chimie,
muzică, biologie sau desen.
O stimă deosebită îi port profesoarei de
limba română, Mirea Maria Sofia, de loc din
Brâncoveni, pedagog desăvârşit şi dascăl prin
vocaţie. La începutul clasei a IX-a, având în vedere colectivul extrem de eterogen al clasei din
care făceam parte, ne-a dat o lucrare de control
ca să ne cunoască nivelul la care ne situăm. Când
le-a adus corectate, puţine lucrări erau lipsite
de însemnări cu roşu. Ne-a evidenţiat, fiecăruia
dintre noi, greşelile de exprimare, dezacordurile sau greşelile gramaticale, dar a notat lucrările
ca şi cum acele greşeli nu ar fi existat. Ne-a spus
foarte serios că fiecare greşeală ar fi însemnat 10
sutimi în minus la notă şi că avem timp până la
teza pe care o dădeam la finalul trimestrului să
ne punem la punct cu limba română. La orele de
consultaţii pe care le ţinea săptămânal era înghesuială în cabinetul de limba română. Rezultatul:
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După depunerea Jurământului Militar

la teză majoritatea am luat note peste 8, iar la
finalul clasei a IX-a nu mai întâlneai mai mult de
1-2 greşeli în tezele celor mai puţin sârguincioşi
dintre noi.
Mi-am continuat pasiunea pentru chimie,
iar după examenul de bacalaureat am ales să
urmez cursurile Şcolii Militare de Ofiţeri Activi
Nicolae Bălcescu din Sibiu, specializarea chimie
militară.
Un eveniment care deşi nu are legătură strict
cu mine, dar care se cuvine a fi remarcat, s-a petrecut în septembrie 1983, înainte cu câteva zile
să încep Şcoala Militară: s-a spart postul de miliţie şi s-au furat arme şi muniţie. Atunci, profesorul Modorcea, cu care mă întâlneam periodic
în vacanţe, mi-a zis: „Adi, de azi Osica a intrat în
istorie. S-a spart miliţia. Suntem faimoşi!”.
Următorii 3 ani, din 1983 până în 1986, i-am
petrecut în Sibiu, timp în care legătura cu locurile natale s-a rezumat la puţinele zile de vacanţă petrecute cu familia. După absolvirea Şcolii
Militare şi dobândirea gradului de locotenent, la
1 septembrie 1986, am fost repartizat, spre dezamăgirea mea, în Caracal la unitatea de infanterie de la gară deşi mi-aş fi dorit Craiova. Speram
atunci o reînodare la cotidianul osicean, însă
după numai un an şi trei luni, în ianuarie 1988,
o parte din unitatea militară în care activam a
fost mutată la Slobozia.
Aici am cunoscut-o pe soţia mea Rodica, am
întemeiat o familie şi ne-am crescut cei doi copii, Alexandru şi Andreea.
Pentru că simţeam că-mi lipseşte ceva, am
decis să-mi finalizez pregătirea universitară.
Am absolvit în anul 2002 cursurile Facultăţii de
Istorie şi Filosofie şi cursul postuniversitar de

Tânăr locotenent

Avansare
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Bărbieritul mirelui, 27 aug. 1989

17

În grădină

Botezul miresei, 27 aug. 1989

În jurul mesei

Tata și Alexandru

Nunta de aur, mama și tata

Absolvire Alexandru
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În sala de conferințe ONU, ian. 2017

psihopedagogie în cadrul Universităţii „Dunărea
de Jos” din Galaţi.
Pentru că viaţa de militar este arareori legată
de o singură localitate, în vara anului 2002 am
fost nevoit să părăsesc Slobozia şi să mă mut la
Bucureşti. La început singur, cu naveta săptămânală aferentă, iar după 5 ani mi s-au alăturat
soţia şi copiii.
Următorul pas în desăvârşirea pregătirii personale a fost absolvirea, în anul 2007, a cursurilor de master în administraţie publică de la
SNSPA Bucureşti.
În plan personal, cea mai importantă realizare este
familia: Alexandru - medic rezident, Andreea Victoria
– inginer în devenire. Şi ca să nu rămână mai prejos,
soţia a absolvit şi ea cursurile ASE, un masterat la ASE
şi facultatea de asistente la UMF Carol Davila.
În plan profesional, întreg parcursul meu de
aproape 38 de ani în uniformă, de la intrarea

în 1979 la Liceul Militar până la trecerea în rezervă în 2017, este un summum de realizări. Aş
remarca totuşi perioada în care am activat în
cadrul Statului Major al Forţelor Terestre, când
am avut privilegiul să reprezint Forţele Terestre,
Armata României sau chiar România în cadrul
lucrărilor unor foruri din NATO sau ONU.
Cu toate că în periplul meu prin Caracal,
Slobozia şi Bucureşti am locuit în mai multe
apartamente, niciodată nu am simţit că sunt
acasă în vreunul dintre ele. Pentru mine, acasă înseamnă şi va însemna Osica. Aici m-am
botezat, aici mi-am botezat primul copil şi
tot aici îmi doresc să-mi încep drumul către
eternitate.
O zicală din străbuni spune „Casa părintească nu se vinde”. Cu sprijinul părinţilor am reuşit
să păstrez şi să renovez casa în care am văzut
lumina zilei şi aici mă simt cu adevărat acasă.

Cu Sergiu Nicolaescu
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învățământul osicean

Profesorii noștri
(o istorie subiectivă, din frânturi și portrete)

Prof.

VIRGINIA LĂPĂDATU

Interviu prin telefon
cu doamna
învățătoare pensionară
Teodor Georgeta
V.L. – Bună ziua, aș vrea să vorbesc cu doamna Teodor.
G.T. – Eu sunt.
V.L. – Bună ziua, doamnă! Vă deranjează
Virgi Lăpădatu.
G.T. – Doamna Lăpădatu, nu este deranj.
Îmi face o mare plăcere telefonul, mai ales de la
dumneavoastră. În același timp este și o mare
surpriză. În singurătatea mea, mai aud și eu o
voce din vremurile bune.
V.L. – Am aflat numărul dumneavoastră de
la Geta. Am ținut neapărat să vă dau telefon în
primul rând ca să aflu ce mai faceți. Spre surpriza mea, la capătul firului mi-a răspuns cineva cu
o voce tânără. De aceea am cerut să vorbesc cu
dumneavoastră.
G.T. – Mulțumesc!... Mulțumesc!... Ce să fac?
Ce face omul la 93 de ani. Stau mai mult în pat
pentru că mă doare rău de tot mijlocul. Vă rog
să așteptați puțin să ajung la pat (Moment de
așteptare).
Mă gândesc la anii care au trecut și aștept cu
nerăbdare convorbirile video pe tabletă cu Delia,
nepoata mea, cu Andrei și Vlad, strănepoții mei
din Olanda. Mă mai întâlnesc destul de rar cu
fratele meu din București. Este și el bătrân.

V.L. – Ce fac copiii?
G.T. – Sunt bine. Sunt la școală. Învață foarte
bine și spre bucuria mea vorbesc românește perfect. Vlad, cel mic, mi-a spus prin telefon că este
foarte bun la matematică și că seamănă cu noi. A
mai spus :„Bunica, tu ești bătrână, dar să știi că
nu ești proastă. Ești o bunică foarte bună! ” Vlad
este primul pe școală la toate concursurile, indiferent de obiect. Pentru mine, face fală României
în acea școală din Olanda.
V.L. – Mă bucur pentru dumneavoastră și pentru ei. Doamna Teodor, vreau să vă spun ceva.
La Osica scoatem o revistă intitulată „Rădăcini”
în care apar articole despre Osica și oamenii ei.
Oamenii ei ați fost și sunteți încă așa că m-am
gândit ca în acest număr să ne spuneți ceva despre
viața, munca dumneavoastră la catedră.
G.T. – Ce să spun? M-am născut în comuna
Spătaru, județul Olt. Tatăl meu a fost învățător. Am fost șase frați: cinci băieți și o fată. Cel
mare a fost medic, academician profesor la
Universitatea din Cluj (Florin Marin), cel mic
inginer, iar ceilalți, profesori. Doar eu am fost
învățătoare.
Când am terminat Școala Normală am
fost repartizată la Sîmburești. Acolo am stat
trei ani. Tot acolo l-am cunoscut pe învățătorul
Marin Teodor cu care m-am căsătorit. El era din
Bucinișu. Tatăl lui fusese tot învățător. Erau oameni de omenie, de la care aveai ce învăța.
Am venit împreună la Școala din Greci. De
aici am ieșit la pensie. Țin să vă spun că n-am
plecat niciodată supărată la școală, c-am avut un
soț cum puțini sunt. Ca director de școală era
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destul de sever atât cu el însuși, cât și cu cei din
jur. Voia ca toți să fie corecți.
V.L. – Ce a însemnat Greciul pentru dumneavoastră ? Mai întâi ca locuitor, apoi ca învățător ?
G.T. – Aici ne-am cumpărat casa, tot aici am
stat 21 de ani. Am devenit oameni ai locului.
Aici ne-am crescut copilul, pe Uca, devenită profesoară de limba română la Liceul Pedagogic din
Drumul Taberei.(Pauză)
A plecat pe neașteptate și prea devreme din
mijlocul nostru…(Pauză)
Ne-am simțit bine alături de greceni, oameni
de treabă, foarte cumsecade, cu care ne-am înțeles perfect. Mi-au plăcut oamenii care au fost
corecți cu mine. Și eu am fost corectă cu ei.(Pauză) După moartea Ucăi am vândut casa și ne-am
mutat în Osica, în casa ginerelui meu. Când m-a
părăsit și soțul am plecat la București. Stau singură în locuința nepoatei mele Delia, stabilită în
Olanda.(Pauză)

Învățământul? A fost meseria și viața mea.
Am educat multe generații. Elevii mi-au animat
spiritul, mi-au adus în general surâsul pe buze.
Despre o parte îmi amintesc încă. În mare, au
fost elevi buni. (Pauză)
Virginico, vreau să mai spun ceva. Din casă vă
priveam pe toți când veneați de la Osica. Pentru
mine și Marin erai un copil bun, o fată isteață,
amabilă și drăguță.
V.L. – Mulțumesc, doamna Teodor ! Am să
includ în interviu această apreciere venită din
partea dumneavoastră, de care mă simt foarte
mândră. Și eu v-am admirat ca învățători, oameni și familie. Vă mulțumesc pentru tot ce mi-ați
mărturisit și promit că vă sun cât de des pot. O zi
plăcută !

Au trecut şase ani

Primul contact cu domnişoara învăţătoare a
fost deosebit de emoţionant pentru mine. Cu
puţin timp înainte îmi treceau prin minte tot
felul de gânduri. Eram atât de stresată la gândul
că o voi întâlni pe „doamna”, încât n-am dormit
deloc în noaptea aceea.

Au trecut şase ani de când am întâlnit privirea
aceea blândă. Tot şase ani de când am întâlnit
persoana care m-a ajutat să cresc şi care m-a învăţat atâtea lucruri…

Notă: V.L. Virginia Lăpădatu
G.T. Georgeta Teodor
Caracal, 26 oct. 2019
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A doua zi lucrurile au decurs firesc. Încă din
primele minute în care am cunoscut-o pe domnişoara, emoţiile din zilele precedente
s-au
evaporat.
Domnişoara învăţătoare s-a dovedit a fi o a
doua mamă, dar şi persoana care mi-a călăuzit
paşii în viaţa de şcolar. Îi mulţumesc pentru
eforturile pe care le-a făcut pentru noi, pentru
iubirea pe care ne-a dăruit-o în cei patru ani.
A fost cea care ne-a învăţat primul număr,
cea care ne-a certat nu de puţine ori, dar şi cea
care ne lua în braţe când eram supăraţi. A fost o
parte importantă în dezvoltarea noastră. Oricât
de multe cuvinte aş încerca să scriu pentru a-i
mulţumi, nu sunt suficiente. Domnişoara Ileana
Dumitrescu este şi va rămâne o persoană importantă pentru mine.
Vă mulţumesc pentru tot, domnişoară!
Cu multă dragoste, unul dintre învăţăceii
dumneavoastră,
CIOTOR ANELISA,
clasa a VI-a

Cu admiraţie şi respect
Acum când toamna vieţii îşi scutură frunzele
ruginii pe umerii mei, în serile târzii îmi amintesc cu plăcere de anii petrecuţi pe băncile şcolii
din Osica de Sus. Nu pot să uit învăţătoarea care
mi-a pus stiloul în mână şi m-a învăţat să scriu
caligrafic. Era o persoană care ştia să se impună

fără să ne jignească sau să defavorizeze pe cineva, nimeni alta decât doamna Trecere Teodora.
Dânsa mi-a îndrumat primii paşi în viaţa de elev.
Am început clasa a V-a având-o dirigintă pe
doamna Niţulescu Paula, o fire veselă şi energică. A
fost şi este încă o femeie foarte frumoasă şi talentată,
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minionă, cu părul blond. Dânsa a fost persoana care
m-a făcut să descopăr frumosul prin muzică şi desen. Era o bună organizatoare mai ales în vremea
când în şcoli erau frecvente serbările cu teme diferite: montaje literar-muzicale, piese de teatru, recitări,
brigăzi artistice, cor, grupuri vocale…

Şi acum îmi vin în minte versuri din montajul
literar-muzical organizat cu prilejul împlinirii a
500 de ani de la prima atestare documentară a
localităţii:
„Radu cel frumos Întâiul
Ne-a pus zapis căpătâiul,

Aşezându-ne îndrăzneţ
Peste pleoapă de Olteţ”
Versurile erau plăcute şi se refereau la „Osica,
inima mea,/Pământ cald ca dragostea…”
Recitatorii fuseseră aleşi pe sprânceană de
domnişoara profesoară Dăscăliţa Virginia. Erau
elevi din clasele de liceu şi printre ei trei fete din
clasa a VIII-a, printre care şi eu, Oftea Dorina.
Domnişoara profesoară era foarte tânără, plăcută şi frumoasă, proaspăt venită de pe băncile
facultăţii. Ne ajuta să ne lărgim orizontul cultural
prin literatură. Orele de limba română erau frumoase, textele literare erau atractive, iar lectura
lor era totdeauna artistică. Nu ne ierta greşelile
de exprimare şi scriere. Şi dacă astăzi mă exprim
şi scriu corect este şi meritul dânsei.
O fire deosebită, o persoană dedicată profesiei de dascăl a fost şi profesoara de matematică,
Liiceanu Cornelia, de care îmi aduc aminte cu
mare plăcere. I-aş atribui trei calităţi: seriozitate,
competenţă, profesionalism.
Profesorul Nicolau Ion ne vorbea foarte frumos despre patria noastră şi frumuseţile ei în
cadrul orelor de geografie. Ceea ce aflam din
manual devenea de multe ori realitate palpabilă
în timpul excursiilor organizate de dânsul.
Am avut şi am un mare respect pentru toţi
profesorii acelei vremi, oameni dedicaţi meseriei
şi buni pedagogi.
Ca elevă am avut privilegiul să merg la şcoală
în perioada când se purta uniformă. Mi se părea
că-mi stă foarte bine şi eram foarte mândră de
statutul de elevă. Nu mă simţeam încorsetată în
ea nici când eram la gimnaziu, nici mai târziu,
în timpul liceului. Ştiam cine sunt, mă definea
ca persoană, eram eu, eleva premiantă Oftea
Dorina, acum Nedeianu Dorina, asistent medical la Spitalul Orăşenesc Caracal.
NEDEIANU DORINA,
asistent medical

A fi educatoare…gânduri printre rânduri
Fiecare om are un vis. Fiecare vis naște speranțe. Este curios cum visul este premisă și finalitate în viața omului. Lupta pentru realizarea
visului devine conținutul existenței noastre.
Visul din copilăria mea a devenit realitate
când am ajuns în grădiniță, plină de emoție la
gândul întâlnirii cu copiii. Am știut că am misiunea de a-i ajuta să își formeze personalitatea,

de a-i însufleți, de a-i motiva, de a-i face să învețe
cu bucurie.
Ceea ce mă face pe mine să îmi doresc să
aparțin acestui mediu este iubirea necondiționată față de copii, este plăcerea de a fi cea care le
ține pumnii mici atunci când nu pot să țină un
identitatea, cea care le alină durerea și le șterge
lacrimile atunci când le este greu să se despartă
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de părinți la sosirea în grădiniță. Alături de ei,
pornesc în fiecare zi într-o nouă aventură de explorare: a mea, a lor, a realității.
Mi-am dedicat copiilor întreaga existență.
Nu mi-am imaginat vreodată că aș fi putut face
altceva. Încă din copilărie am avut o înclinație
deosebită către profesia de dascăl. Totul a pornit
din suflet. Nu există nicio rețetă specială. Când ai
har și când îți place ceea ce faci, totul este posibil.
M-am implicat întotdeauna în formarea micuților și m-am bucurat când metodele mele de
lucru i-au fascinat. Mi-a plăcut mereu să lucrez
cu ei după metode inedite.
Dragostea pentru copii este definitorie. Dacă
ești sensibil, calm, răbdător și echilibrat, atunci
cu siguranță poți să trăiești pentru copii.
A fi educatoare este foarte plăcut, iar satisfacțiile sunt nenumărate. Însă ceea ce se ascunde
în culisele acestei scene asemănătoare unei lumi
de teatru, unde fetițele sunt prințese, iar băieții
prinți, numai cel ce educă poate ști.

Prof.

DRAGOMIR IOANA

Copilăria,
tărâm de poveste
„Copilăria este șuvoiul de apă care izvorăște
limpede și curat din adâncurile ființei și la care
omenirea aleargă fără încetare să-și potolească
setea idealurilor sale de dragoste, de bunătate, de
frumusețe, de perfecțiune”.
Francesco Orestano

A fi educatoare nu înseamnă doar a educa, ci
înseamnă mai presus de toate a simți – să simți
iubire pentru copii, să simți că acestea înseamnă
ceva pentru tine.
A fi educatoare înseamnă să prezinți copiilor
o lume mai bună, să le zâmbești, chiar dacă starea ta nu e tocmai bună în ziua respectivă.
De aproape 39 de ani trăiesc prin și pentru copii. Meseria de educatoare pe care mi-am
ales-o nu m-a dezamăgit nicio clipă. Am fost în
permanență aproape de prichindei și mă bucur
de fiecare dată când îmi întâlnesc foștii elevi,
ajunși acum oameni în toată firea.
Și dacă la sfârșitul fiecărei zile te privești în
oglindă și vezi portretul unui dascăl prezentat mai sus, poți spune cu mândrie : MISIUNE
ÎNDEPLINITĂ. CONTINUĂ !
ANA CÎRLOGANU,
educatoare
14.10.2019, București

Trecerea timpului ne transformă și ne face să
privim cu nostalgie către vârsta magică și aproape întotdeauna ne-am dori să retrăim întâmplările inocenței.
Locurile copilăriei rămân sfinte în sufletul
nostru, există în noi un colț pur, neatins de răutățile lumii. Acel spațiu interior, sufletesc se
cheamă copilărie. Periodic ne întoarcem acolo
să ne împrospătăm spiritual, să învățăm să trăim
din nou, să fim mai veseli, să fim mai buni.
Copilăria este cea mai frumoasă perioadă
din viața noastră, este tărâmul nostru de poveste și de aceea încercăm să rememorăm adesea
amintiri și ne face plăcere să le dezvăluim și
altora, astfel să putem retrăi cumva acele clipe
speciale. Casa părintească, sărbătorile, tradițiile,
jocurile copilăriei, locurile dragi nouă sunt atât
de importante pentru că, de obicei, le asociem cu
oameni dragi care au făcut parte din viața noastră și cu care am împărțit momente de neuitat.
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În timp, toate acestea devin amintiri prețioase,
devin suma a ceea ce suntem azi, devin parte din
noi.
Când vorbesc de oameni dragi nu mă refer
doar la părinți, rude, tovarăși de joacă, dascăli,
ci la comunitate, la osicenii mei dragi, oameni
înțelepți, harnici și cinstiți care au învățat de la
străbunii lor că omenia, munca, respectul față de
sine și față de ceilalți sunt caracteristicile unui
om adevărat.
Cu asemenea modele am crescut eu, oameni
de care îmi amintesc cu mare plăcere și ale căror
sfaturi mi-am rămas întipărite în minte.
Îmi amintesc cu drag de iernile copilăriei
cu zăpezi cât casa, de bătăile cu bulgări, de
concursurile de săniuș, de uriașii oameni
de zăpadă care „păzeau” curțile până la venirea primăverii, de poveștile ascultate sau
citite la gura sobei, de atmosfera sărbătorilor cu tot ce presupune ea: tăierea porcului,
pregătirea pentru colindat, așteptarea moșului.
Pe Moș Gerilă nu l-am văzut, nu s-a „arătat”
în copilăria mea, dar venea întotdeauna prin
locuri doar de el știute și ne „lăsa” ceva sub
pernă pentru că nu aveam pom. Primul pom a
fost împodobit în casă mai târziu, când nu mai
credeam în existența Moșului. De asemenea,
verile aveau un farmec aparte. Jocurile se
desfășurau în aer liber, mai ales în vacanțe, de
dimineața până seara târziu. Îmi amintesc că
intram în casă doar când ni se făcea foame și
seara când o urmăream pe Mihaela, personajul

nostru preferat din desenele animate „ O mie
și una de seri”.
Alergam desculți prin praful fierbinte al
uliței, săream coarda, jucam șotron, „Baba oarba”, „Telefonul fără fir”, „Țară, țară vrem ostași”,
„Podul de piatră”, „Țăranul e pe câmp”, sau confecționam bărcuțe din hârtie pe care le „lansam”
la Cheleștină, urmărindu-le ore întregi.
Copilăria va rămâne mereu proaspătă în
memoria mea și va fi în permanență un reper
despre ce înseamnă fericirea. Atâta timp cât voi
avea în suflet o bucățică din copilăria mea fericită, cred că îmi voi putea păstra un zâmbet pe
față, indiferent de încercările prin care mă va
purta viața.
„Cel ce a avut o copilărie luminoasă și fericită
și-a adunat comoară nesecată în care își găsește
mângâiere și-n cele mai dureroase clipe ale vieții”, spunea Wilhelm Wundt .
În ceea ce mă privește, pot afirma cu tărie că
sunt posesoarea unei astfel de comori, întrucât
am avut o copilărie luminoasă și fericită care
a rămas înscrisă în sufletul meu și pe care o
consider cea mai frumoasă parte a trăirilor
personale.
Copilăria este, în concluzie „un loc și un timp
al fericirii, insula de nemurire luminată de soarele primei vârste. Este un spațiu al fericirii și veseliei continue, în care realitatea este înlocuită cu
un spațiu imaginar și ideal. Este un timp mitic și
fericit, în care visul devine realitate. Iar realitatea
devine basm”.
2 noiembrie 2019
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ulița copilăriei

„Avion cu motor/Ia-mă și pe
mine-n zbor!”

D

espre Ulița copilăriei pot spune că a
fost Ulița copilăriei fericite, presărată cu întâmplări inedite și multe
boacăne.
La mijlocul lunii „Cuptor”(15 iulie
1954) mama mea secera de zor în lanul de
grâu de lângă pădurea Bercica, când i-a venit sorocul. M-a născut la maternitatea din
Osica de Sus (Vlăduleni).
Mult mai târziu aveam să aflu că tata
nu a venit imediat să mă vadă pentru căși dorea băiat, având acasă încă două fete :
Florina (cinci ani ) și Elena (patru ani). Tata
lucra acasă ca cizmar. A fost cel mai bun
cizmar pentru că repara bine încălțămintea,
La bâlci în 1968
dar și confecționa cu măiestrie și simț artistic cizme, bocanci, sandale, papuci, pantofi
numai din piele naturală. De aceea ușa casei noastre era tot timpul deschisă pentru
consătenii care veneau chiar și în zilele de sărbătoare și tata nu putea refuza pe nimeni. Așa i-a cunoscut pe nea Nicu Drăgan, Gheorghe al lui Huie, frații Chiurtu,
Bărbieru, Iosifică, oameni cu simțul umorului care au compus chiar și o poezie:
„ Cioc, Cirică, Bebe al lui Rică,
Mai în deal și nea Gorică,
Mai la vale Ion Țiganu,
Mai la deal și Dismancec ”, ce reprezenta Ulița noastră, ulița care era plină de apă și
de noroaie când ploua fiind situată într-o vale. Pentru noi, copiii, nămolul constituia
locul ideal de joacă, vara, și iarna ghețușul era patinoarul natural .
Vara ne strângeam toți copiii la fântâna din capătul uliței și prindeam fluturii cu
caietele de la școală, apoi făceam concurs cine are cele mai frumoase figuri de fluturi
striviți. Asta când nu aveam alte sarcini, de mers cu vaca la păscut, de cules iarbă. Eu
și acum mă gândesc ce fericite eram noi când plecam cu vaca la păscut, nici nu știam
pe unde ajungeam, nu aveam mâncare la noi, nu aveam apă. Plecam dimineața și ne
întorceam seara. Mergeam în Bârza la Balta Mare și la Balta Mică iar la Carieră făceam gropane să strângem apă să bem. La pădurea Bercica adunam ciuperci și când
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Cu părinții și surorile

treceau avioane ne urcam în pom să salutăm piloții fluturând basmalele și strigând: „Avion cu
motor/Ia-mă și pe mine-n zbor!” La Cheleștină
puneam cuie pe șină și când trecea trenul le tasa
transformându-le în cuțitașe cu care desfăceam
nucile, iar mecanicii ne aruncau rondele de sodă
să spălăm rufele. Pe dealul Bobului mergeam
mai rar că seara nu treceam prin Olteț. Trebuia să
ocolim pe la pod și era departe. Acasă în fiecare
seară să ne scoatem mărăcinii din tălpile picioarelor iar mama ne aștepta cu mâncarea caldă.
Ciorba fiartă în oală de pământ lângă țestul cu

pâine. Iarna când veneam înghețate de la joacă
ne punea masa cu trei picioare în pat lângă sobă
să ne încălzim și din cuptorul de la plită scotea
turta sau pâinea caldă.
Acum ne întâlnim în familie cu copiii și nepoții și ne străduim să pregătim bucate alese
pentru ei, dar pentru noi, cei în vârstă, nu mai
au nici gustul, nici farmecul celor din copilăria
noastră. Pe „Ulița copilăriei” am trăit o copilărie
tipic țărănească, bogată în trăiri și sentimente
pure.
GETA DUICĂ
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amintiri din copilarie și după

A fost odată ca-n povești …
O lume

MARGARETA
SPĂTARU

...Fălcoiu, Romula rămâneau în urmă, iar trenul intra în gara VLĂDULENI. Era clipa mult
așteptată. Săream din tren bucuroase eu, mama
și fetița mea, Ana Cristina. Apucam pe drumul
de țară, paralel cu calea ferată de unde se vedeau
magaziile din gară și REGIA. După primii pași,
o bucurie fără margini și o liniște binecuvântată cobora în sufletul meu. Aveam impresia că
aici nu mi se poate întâmpla nimic rău. Satul își
primea la sânul iubitor unul din copiii săi venit

să-și ostoiască sufletul și mintea de zbuciumul
orașului. Copilul era însoțit la rându-i de alt
copil, adus să se împărtășească și el ca mama
sa din puterea și iubirea acestui pământ. Mama
închidea ochii și exclama: „Ah, ce dor mi-a fost
de mirosul acesta !”.Da, asta era, apa, aerul, mâncarea de la Osica erau leac pentru noi, nu ne mai
durea nimic și nu mai aveam insomnii. Mergând
spre casă, treceam pe lângă cimitir, suspinând.
Ăi bătrâni erau acolo și știau că venisem, pentru

La Olteț

28
că ei, dușii, știu totul. Se bucură sau suferă pentru noi.
Odată venind la Osica, n-am putut să ne ducem la cimitir imediat, iar a doua zi a plouat cu
găleata. Nea Mitică al Câlții, vecin cu noi, a venit
și ne-a spus că l-a visat pe Tica (bunicul) zburând deasupra casei, exact acolo unde dormeam
noi. Auzind, Leana (mătușa mea) exclamă cu
reproș, speriată: „Olele, veni Tica la voi, dacă nu
vă duserăți la el !” Am sărit ca arse și așa prin
noroi cu lumină am plecat la cimitir cerându-ne
iertare.

Acum trecând de cimitir, eram la răscruci și de
acolo ultimii pași îi făceam alergând. Ai noștri,
mătușile mele Leana, Ada și unchiul Vergică ne
așteptau bucuroși. Întețeau focul pe vatră și pregăteau aluatul pentru scovergi și pitușci. Pitușca
fiind un aluat nedospit și copt pe fundul ceaunului. Doamne, ce bună era! O mâncam fierbinte,
așa cum făceam și cu coaja de pe fundul ceaunului, după ce se răsturna mămăliga și se turna apa.
Fetița mea se uita în jur cu ochișorii mari și nedumerită. Mai târziu a început avalanșa de întrebări: „De ce vaca are țiți (ugerul) până la pământ?
De ce găinile se urcă în pomi și n-au un WC al
lor ?” Dăduse cu piciorul în „ceva” și se murdărise. Mama a luat apă din căldarea de pe prispă și
a „botezat-o”, stropind-o din cap până-n picioare,
spunându-i „pui de oltean”. Cristinei îi plăcea la

Osica, zburda fără restricții și toată lumea o drăgălea. Leana, care n-a avut bucuria de a fi soție și
mamă, a fost mai mult decât o mătușă. De fapt,
ea era „stâlpul casei”, având grijă de părinți, frați,
surori, nepoți. Având statutul de „fată bătrână cu
ciudățeniile ei”, Leana era de o istețime extraordinară intuind miezul lucrurilor înaintea tuturor și
„citea omul” de la început. Ne învăța să coasem, să
ne spălăm lucrușoarele, cum să asortăm culorile.
Se ducea la Mânăstirea Brâncoveni și dădea acatiste pentru noi. Odată mi-a spus: „Auziși, fa ? Dacă
aveți păcate, vă trag eu cu funia de argint (cordonul energetic) din iad!” Când veneau părinții de la
București și ne mai altoiau, se jelea Leana: Uailiu,
veniră zmeii de la București. Și-i mută fetii falca
din loc și-i făcu c… numai vergi, mă duc să mă
dau în fântână, nu mai poci!” Țin minte că atunci
când bântuia vreo molimă, cum a fost poliomielita, de rămase Gelu lu Dănacu paralizat, Leana
intra în porumb cu noi, izolându-ne de restul lumii. Ne făcuse pernuțe mici umplute cu busuioc,
izmă, rozmarin. Le purtam agățate de gât, să nu
ne molipsim. Iar când plecam la București, intra în
porumb cu Ada și se jeleau amândouă. Rămânea
casa pustie, nu chiote, nu râs, perne aruncate.
Ada mai venea la București iarna să toarcă
lâna din care mama ne făcea covoare oltenești și
caramanii. După ce au murit mătușile mele, am
avut grijă să le facem rânduielile până la șapte
ani, eu, mama și soru-mea. Apoi pomeniri de
marile sărbători. Odihnească-se în pace ! Când
m-am dus la Osica și nu le-am mai găsit în casa
bătrânească, un amar cumplit mi-a cuprins sufletul. Doar dealul, valea, Oltul mi-au mai alinat
singurătatea.
Și întotdeauna peste tabloul actual se suprapun
amintirile. Mi-am dus fetița în Dealul Viilor să-i
arăt locurile unde hălăduisem eu copil. Era uluită de porumbul cât casa și, ajungând la via lui
nea Costică Polizu, s-a băgat în șanțul cu apă cu
Sânziana, fiica cea mare a Filei. Amândouă săreau
în sus și chicoteau nămolite până-n gât. Jeana cupla țevile pentru irigații și Fila o ajuta. M-au năpădit amintirile, parcă ieri era când tot aici se jucau
alți copii: eu, soru-mea, Fila, Jeana. Glasurile noastre vesele îmi răsunau în urechi. Anii trecuseră și
copiii noștri trăiau măcar în parte, ceea ce trăisem
noi. În ciuda depărtărilor, Fila și Jeana sunt foarte
atașate de locul natal. De fapt, Fila mi-a spus că
își va aduce aici nepoții din Canada să-i crească
cu picioarele-n țărână așa cum crescusem noi. Am
fost cu Cristina și pe coastă-n Vlăduleni, apoi în
vale și la pădure. Mama i-a spus că aici poposea
Iancu Jianu cu ai săi haiduci. Încântată se uita la
peisajul acela de poveste: deal, vale, apă, pădure
foarte armonios îmbinat. Era un ocean de culori;
verzi, aurii, cafenii și arămii străjuite de albastrul
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binecuvântat al cerului. De pe coastă este o priveliște de-ți taie răsuflarea. Totul este o feerie, cu
nimic mai prejos decât un peisaj al lui Van Gogh
sau al altui maestru al penelului. Odată, acolo sus
pe coastă, am trăit un moment de nedescris, i-am
simțit pe străbuni.

Jos în vale, dincolo de livada noastră, mai demult pășteau vitele satului păzite de nea Aristică
văcarul ce avea casa lângă Vistirie, dar pe un
dâmb. Cu o pălărie de paie cât roata carului, stătea de la răsărit de soare până la apus pe câmp cu
vitele. Mai veneau cu rândul și câteva muieri din
sat. Ada și cu mine ne duceam și noi. Acolo pe
câmp cu alți copii „Ne urcam pe coastă și prin
pomi / Alergam prin lanuri și culegeam flori/
Zbieram, săream într-un picior/ Mâncam poame și beam apă de izvor/”. Ascultam apoi la ce
vorbeau muierile din sat. La prânz se întindeau
ștergarele pe iarbă și mâncam ouă fierte, pecii
de la garniță și castraveți. Spre seară se duceau
vitele la Vistirie să se adape și apoi, spre casă. Era
un ritual vechi ce făcea parte din viața satului.
Arși de soare, bătuți de vânt, udați de ploaie în
spațiul acela imens, noi creșteam frumoși, sănătoși, sprinteni, fericiți înconjurați de nimbul
acela luminos și sfânt – inocența copilăriei. Ne
credeam stăpânii absoluți în micul nostru univers și ne bucuram ca atare. Eu cel puțin, scăpată
din „chingile” de la București, eram fericită de-a
binelea. Asta trebuia să-mi ajungă un an, până la
vacanța viitoare.
Din galeria tablourilor născute din noianul de
amintiri, se desprinde o figură pitorească, dragă
mie – țaica Constanța lu Ghermele. Mergea repede, pe linie, suduind în dreapta și în stânga pe
dracii de copii ce-o necăjeau. Era împodobită cu
șiraguri de mărgele, multe inele. Când o vedeam,
săream în fața ei, la poartă: „Săru”mâna, țaică, ce
faci?” Nu-mi era frică de ea. „Uailuu, venirăți, fa
bibițoaicelor?” Ne strângea în brațe de ne pocneau
oasele și ne pupa cu foc. Peste zeci de ani, am zărit-o în bâlci. Singurică, adusă de spate, împuținată, privea în jurul ei, parcă nedumerită. Probabil se
gândea la bâlciul de altă dată. M-am dus la ea și am
îmbrățișat-o, se uita la mine mirată, dar uitându-se
la fetița mea i s-a luminat chipul: „Olele, muică,
așa erai tu când îmi săreai în brațe”. Mă recunoscuse. Era copleșită de ani și toate cele. Tatăl țaicii
Constanța fusese călușar vestit cu echipa de dansuri peste hotare. Iar sora țaicii, Ambranica, fusese
tovarășă de horă cu mama și cu țaica Lixandra lui
Zuică. Când s-au prins în horă, mama avea o bluză de marchizet cu cireșe cusute în degrade. Una
din muierile de margine exclama în gura MARE:
„Olele, fa, NISÂIE, se scutură pomul pe tine!” Și
azi păstrez o mică lucrătură a mamei, tot din marchizet și cu cireșe. Când a lucrat-o stătea sub cireșii
și vișinii din grădină.
Din viața satului „de demult” se ivește și nea
Gică Dumitrescu, un om extraordinar pentru
timpurile acelea. Lucra la Sfat și făcea parte din
comisiile acelea care veneau în bătătura fiecăruia
să constate ce recoltă scosese. În funcție de aceasta
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se stabilea o cotă ce trebuia plătită. Venind la noi
s-a urcat pe scara ce ducea în pod și rotindu-și privirea a exclamat: „Păi, aici nu-i nimic, nu rămâne
decât porumbul din pătul!” Da, așa era pentru nea
Gică grâul nostru din pod. Nimic, printre atâtea
șepci leniniste și cu iadul în suflet. Să aibă parte de
lumină și odihnă acolo unde este. Dar în sufletul
meu „în centrul amintirilor tronează sfântul”. Sunt
de neuitat, nopțile de vară când mângâiați de razele lunii și răcoriți de foșnetul plopilor ce păreau
stropiți cu argint, în noapte înstelată, stăteam pe
șanț și ascultam pe cei bătrâni. Nu scăpa nimic:
„Auziși fa, Lisandro, unde fuseși azi, pe deal ?, noi
pe vale…..ole muică fir-ar morții cu cine-i piaptănă pe șubredul acela de ne răsturna mâncarea

pe răzor…..fir-ar ea cui….făcui azi o…” Somnul
ne dădea târcoale, dar noi cu ochii cât cepele și
urechile mai dihai decât la iepuri, îi înghionteam
pe „ăi bătrâni” să ne spună și altele. Ne înfioram
sau râdeam după cum era povestea. O întâmplare
hazlie ne povestiră Tica și muma Stăncălia. Foarte
glumeț, pus pe farse, Tica îi făcu mumii Stăncălia,
vecina și prietena de o viață, „una de pomenire”,
adică groasă rău. Într-o noapte, Tica, având o pălărie pe cap, cu o pânză albă pe umeri și cu o oală
mare, se duse la muma Stăncălia la „foc”. Bătu în
geamul de la odaia de culcare și cu oala în dreptul
gurii începu să vorbească. Vocea părea venită de
dincolo, tocmai bună să te-nghețe de-a binelea:

„Auzi fa, Stăncălio, sunt eu Gheorghe „strigoiul”,
venii la mamaie, nu-mi dete nimeni nimic.” Și Tica
dădu măsuța cu trei picioare jos de pe corlată și se
puse să mănânce mămăligă cu lapte. Sorbea zgomotos și izbea nervos cu lingura în masă, amenințând că o să mai vină. După ce termină de mâncat,
Tica plecă trăgând ușa după el. Dimineața se uită în
bătătura mumii Stăncălia dar nu văzu pe nimeni.
Doar orătăniile se foiau agitate. Nu ieșise nimeni
să le hrănească. Se duse Tica la ei, intră în odaia de
culcare unde toți erau băgați sub paturi, galbeni ca
șofranul, dârdâind ca de friguri. Cu chiu cu vai povestiră lu Tica de „Gheorghe strigoiul”! Mustăcind
în barbă Tica le spuse că e creștinește să-i dea ceva
de pomană cu lumină. Muma Stăncălia se duse la
biserică și dădu pomelnic pentru iertare de păcate și odihnă și o strachină de mâncare cu lumină.
Acest Gheorghe, la vremea lui, nu fusese un bun
creștin, cam păcătuise. În sfârșit lucrurile se liniștiseră. Gheorghe nu mai bântuia, muma era împăcată, iar Tica râdea în barbă.
După zeci de ani, când ne povestește muma,
Tica îi spuse: „Fa, Stăncălio, mâine ne ducem
și noi, hai să-ți spun pe cea dreaptă, eu fusei
atunci, nu „Gheorghe strigoiul”. Amuțită, muma
nu vru să creadă decât foarte târziu. Dar nu se
supără și râse și ea zicând că bine făcu Tica „că
uite Gheorghe nu mai veni”, ceea ce era foarte
adevărat. Toți am râs până noaptea târziu, de ne
dureau fălcile, nu ne mai puteam opri, când termina unul începea altul.
Altă istorie fu a mumii mele cu IELELE. Într-o
noapte, muma ieșii afară să se răcorească. În tăcerea nopții auzii deodată hărmălaie în capul liniei
la răscruci. Ascultând, părea a fi nuntă: lăutari,
chiote, pocnituri. Ieșii la poartă, hărmălaia se
AUZEA, dar nu VEDEA nimic. Speriată, muma
se închină și atunci înțelese – IELELE. Fugii în
casă, neuitându-se în urmă. Muma Stăncălia îi
spuse: „Uailiuu, bine făcuși, Constanțo, că te poceau samodivele, pe Ion a lu… îl purtară pe câmp
toată noaptea în izmene și-i încleștară gura!
IELELE viclenele/ Ce joacă nebunele / Acolo lângă izvoare/ Râd nepăsătoare/ Gătite-n straie albe/
Noaptea sub argint de lună/ Și cântecul lor răsună/ Ademenind feciorii/ Până când dau zorii/ ”.
Când se apropia miezul nopții, intram toți
în casă. Muma spunea că la „ăst ceas” e bine
să fii cu capul pe pernă, cu rugăciunea făcută.
După ce se ruga la icoane, muma trecea la fiecare și-l închina și numai după aceea se culca
și ea. Muma!... Cu ochii albaștri ca peruzeaua/
Și părul ca omătul/ Ești în amintirea mea/ Și-n
tot visul/ Îți simt dulcea mângâiere/ A mâinilor
ca de mătase/ Precum a zefirului adiere-n nopțile albastre.” Tăcerea se lăsa peste tot, nu se mai
auzeau decât greierii, câte un câine hămăind la
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umbrele nopții pe ici, pe acolo, și foșnetul plopilor asemenea unor șoapte. Obosiți de muncă,
unii de joacă, alții, îmbătați de busuioc, de fân,
toți treceam în lumea viselor.
Între noi și ai mumii Stăncălia erau legături
vechi. Muma mea și muma Stăncălia erau prietene din tinerețe și având copii mulți amândouă se
ajutau una pe alta. De Paște se duceau la biserică
și cu pași măsurați, rari, apăsați, cinstind un vechi
ritual, intrau în curtea bisericii. Acolo, puneau o
scândură lată pe două pietroaie și așterneau masa:
ciorbă și friptură de miel, ouă roșii și cozonaci.
După ce le închinau cu palma, își dădeau uneia
alteia de pomană, ciocneau ouă urându-și cele
cuvenite. Toate se făceau cu dragoste, pioșenie.
Copiii lor creșteau împreună. Noi, nepoții, eram
la joacă de dimineața până seara. Mă duceam la
ei și ne jucam în prispa din fața casei bătrânești.
Costică, Ioana și George încercau să mă învețe
„CIRICA”, acel joc cu pietricele. Nu reușeau, iar
eu mă supăram. Muma Stăncălia și țaica Lixandra
mă duceau în grădinița din fața casei și îmi dădeau
busuioc, cârciumărese, gherghine, și mă pupau să
nu plâng. Eh ! Dacă „CIRICA” nu am învățat, în
schimb reușeam de minune să mă cațăr pe grinzile din grajdul nostru. Acolo, atârnată de picioare
și cu capul în jos, trăgeam boulenii de coarne. Nu
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mă loveau, mișcau capul încet și se uitau la mine,
probabil mă iubeau și aveau înțelegere pentru copilul zăpăcit care seara le dădea fân și-i pupa. Mi-a
părut rău și am plâns când într-o vară am găsit
grajdul gol. Unchiul Vlad îi vânduse, cu durere în
suflet. Trebuia să-și ridice o casă.
Tica îi „înnădise ” pe băiatul mumii Stăncălia
cu țaica Lixandra. De tânăr, Tica era prieten cu
tatăl țaicii și acum îi spuse că era băiat bun, pe
nea Minică, apoi se duse la muma Stăncălia cu
„vorba”, că are o fată bună pe Lixandra lui Buznă.
Și uite așa, Tica îi „peți” și se puse de-o nuntă
mare și frumoasă ce ținu trei zile după datină.
Cine-și freca „palmele de bucurie” și râdea în
barbă ? Tica, mare amator de farse, nunți, petreceri, pețiri. Acum, Nela, soția mezinului Nicu,
duce mai departe tradiția prieteniei dintre generații. Când se duce la cimitir, Nela trece pe la
mătușile mele, tămâie și le aprinde lumânări. Tot
ea le-a făcut coliva când au murit și la patruzeci
de zile. Când am venit de la București toate erau
„orânduite după datină”. Nu mi-a rămas decât să
privesc și să mulțumesc. De fapt, Nela și Viorica
lu Banță la nunți, botezuri și necaz au fost întotdeauna în prima linie, sărind în ajutor vecinilor
imediat și necondiționat. Acum Viorica nu mai
este, s-a stins în primăvara, iar de curând și Nelu,
soțul ei. Dumnezeu să-i odihnească în pace!
Și anii treceau, alții se nășteau. Fiecare cu bune și
rele, trăia, muncea, iubea. Osica trăia și respira prin
ei. Toate amintirile, oameni, fapte, locuri au rămas
în sufletul nostru. Și cum spune Mia Dan, fiica directorului Ionescu și a maicii Suzana, le purtăm cu
noi oriunde și oricând ca pe o icoană. Copil fiind,
îmi plăceau basmele, dar nu știam că, de fapt, trăiam propriul meu basm. Pentru că însăși copilăria
noastră cu inocența, dulceața și parfumul inegalabil era un basm. Am înțeles acest lucru mai târziu,

când totul trecuse, era o amintire. Aș vrea ca atunci
când privesc prin fereastra trecutului, să se deschidă
și să intru, să poposesc și să retrăiesc ce-a fost. Dar
este imposibil. Mă consider norocoasă că mi-am
trăit basmul copilăriei „de aur” la OSICA.
Acolo în inima Olteniei, la Osica, dealul, valea,
pădurea, Oltul sunt ancorate în timp și spațiu,
martori ale celor petrecute de la începutul începutului, păstrând în memoria lor, ancestral, sufletul și chipul celor ce au trăit pe aceste meleaguri.
Acolo între „Cel mai frumos cer cu stele/ Și cel
mai frumos pământ/ Cu roșii maci și plăpânde
albăstrele/” asemenea unei Coloane a Infinitului
se înalță o poveste frumoasă. Deci nu pot să închei, decât cu magicele cuvinte ”a fost odată ca-n
povești... o lume…”
Mulțumesc:
Doamnei profesoare Virginia Lepădatu pentru amabilitatea de a asculta a mea poveste și de
a-i găsi loc în revista ce-o conduce;
Verișoarei mele „de suflet” Jana Polizu și prietenei mele Mia Dan pentru curajul și îndemnul
dat de a scrie tot ce am trăit;
Mamei mele pentru dragostea ce mi-a sădit-o
în suflet pentru locul natal, istoria și poezia lui.
Fiecare brazdă de pământ, pom, piatră își au povestea și farmecul lor. În timp ce scriam acestea,
am simțit prezența mamei mele, ca o adiere caldă, parcă mulțumită de cele evocate;
MULȚUMESC, OSICA ! M-ai adoptat și mi-ai
ocrotit copilăria. Eu, copil de oraș, călcând prin
țărâna și glodul tău cu tălpile goale, m-ai învățat
să ascult „cântecul pământului”, să-mi cinstesc
străbunii, să ascult „tăcerea” în spațiul acela
imens ce pare „un tărâm de basm”. M-ai legat de
tine cu mii de fire nevăzute, dar profunde, ce vor
dăinui și „dincolo” .
Septembrie 2019, București
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VIRGINIA LĂPĂDATU

Oameni și oameni,
oameni printre oameni
“Omul e măsura tuturor lucrurilor”
(Protagoras)
„O viață nefolositoare e o moarte
timpurie”(Goethe)

RADU PINȚII
„Ce sclipește, ce sclipește,
Radu Pinții ce găsește ?
La urechea podului
Tabachera domnului ”.
Erau versurile pe care le rosteam cât puteam
de tare, ca pe niște formule incantatorii, în timp

ce mergeam în grup, ne jucam sau alergam aiurea pe drum.
Nu ne preocupa conținutul lor. Îl cunoșteam
doar pe tica Radu, cum îi spuneam noi.
Îl vedeam ca pe un bătrânel simpatic, cu părul
alb, slab, de statură medie, care vorbea răgușit și
stâlcea o parte din cuvinte, dar a cărui companie
ne făcea plăcere.
Ne strângeam în jurul lui pe buza șanțului, iar
el în răgazul dintre două pufăituri de lulea ne povestea multe. Revenea însă la o întâmplare care
îi schimbase viața și pe care o rezumase în cele
patru versuri. Adulții care treceau pe acolo zâmbeau amuzați și-l întrebau de vorbă. Îi cunoșteau
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povestea pe dinafară și pentru ei Radu era puțin
dus. Pentru noi povestea era captivantă. Aș rezuma-o astfel.
A făcut stagiul militar la București, ca toboșar. În timpul unei învoiri, la urechea podului,
(habar nu aveam că era vorba de râul Dâmbovița
și că acesta era traversat de mai multe poduri), a
văzut „schipind” ceva. Când s-a apropiat a descoperit că era o tabacheră frumoasă din aur cu
inițialele Domnului și simbolurile Casei Regale.
A predat tabachera comandantului, apoi spre
surpriza și bucuria sa a fost evidențiat în fața
regimentului și i s-a spus că Domnul îi mulțumește. Gestul său a fost apreciat și altfel. A fost
reangajat pentru puțin timp deoarece s-a îmbolnăvit de sifilis, boală rușinoasă, greu de tratat pe
atunci. I-au fost afectate parțial corzile vocale și
integritatea mentală.
A fost nevoit să părăsească armata.
Ca reangajat ar fi avut un alt statut social. A
revenit în sat și muncea ca să se întrețină. În locul casei părintești de pe Linia Târgului fusese
ridicată o alta în care nu mai avea loc. I s-a făcut
milă de el Mandei, care i-a oferit adăpost: camera cu lacăt din cerdac vara, iar iarna un pat în
bucătărie și hrana zilnică.
Cred că povestea lui nu era rodul imaginației,
ci un crâmpei de viață. De altfel Mișu lui Marcu
(Nanu Mihai croitorul) ne sfătuia să-l ascultăm
cu atenție și să nu râdem pentru că spusele lui nu
sunt povești, sunt întâmplări trăite.
Acum stând de vorbă și cu alte persoane am
descoperit existența unei a doua strofe :
„Șapte miișoare-n ea
Și țigări Victoria
Care-i plac și Radului
Împăratul satului”
Din mărturisirile lor, pe atunci copii, am aflat
că și ei făceau roată în jurul lui și îi ascultau poveștile spuse cu voce înceată și timbru plăcut. Că
atunci când mergeau cu vacile la păscut și tica
Radu era cu ale lui, aveau pe rând grijă de ele,
numai ca acesta să nu plece și să se întrerupă
vraja.

pridvor. Soții Pârvu aveau o gospodărie îngrijită,
animale pe lângă casă și ceva acareturi.
După moartea lui Ștefan și din momentul în
care Dina n-a mai putut munci, gospodăria a
început să se ruineze. Mărioarei nu-i plăcea
munca. Citea ziua întreagă în casă sau la umbra
unui copac. Absolvise liceul cu medie bună și o
perioadă scurtă a suplinit în învățământul primar. Se descurca destul de bine în limbile germană și franceză, așa că în timpul când nemții
au fost încartiruiți în comună a fost apropiată de
ei, fiind un fel de translator. Gura satului spunea că avea relații intime cu unii dintre aceștia.
Acum prenumele Mărioara a fost înlocuit de cel
cu conotație peiorativă – Pîrva.
În momentul în care decăzuse fizic și moral,
când ajunsese o ruină umană încadrându-se
perfect în peisajul dezolant al gospodăriei,
Constantin Tutelcă, pe atunci elev de liceu,
trecând pe acolo, în mijlocul acestui dezastru,
al sărăciei lucii, al mizeriei făcute de caprele cu
care conviețuia, a descoperit spre uimirea sa, o
grămadă de cărți puse într-un colț, unele scrise
în germană și franceză. Pe ea a văzut-o citind
Schopenhauer.

PÂRVA
A fost o persoană controversată, o figură bizară în lumea satului de atunci. Astăzi imaginea ei
s-a estompat. Puțini își mai aduc aminte despre
Pârva.
Se numea Marioara Pîrvu. Fusese înfiată de
familia Ștefan și Dina Pîrvu de la ai lui Puiu.
Locuia pe actuala stradă a Păcii într-o casă construită în stilul de atunci: două camere și un

Pârva (a doua de la stânga la dreapta)
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Mi-a mărturisit că această imagine i s-a întipărit pe veci pe retină și în memorie.
Dina și Ștefan fuseseră moșii fraților Coțofană.
Marin, unul dintre ei, povestea că plecând de la
vie trecea adesea pe la ei.
Mărioara găsise în el auditoriul de care avea
nevoie. Îi vorbea despre lucruri venite parcă de
pe altă lume. Discursul îl rostea cu patos, iar el
înmagazina cu sete, deși toate pentru el erau un
mare X.
Totul în jurul ei căzuse. Geamurile fuseseră odată, ușa abia se mai ținea într-o țâțână…
Dispăruseră una după alta și caprele care-i mai
asigurau existența zilnică.
Se aciua într-un colț în casa părintească, dormea prin gară și se hrănea din ce apuca, din mila
și pomenile satului, din discursurile frumoase
pe care le rostea la înmormântări. Atunci lumea
o aprecia,îi recunoștea talentul și mai mult, o retribuia bănește.
Mai dormea și pe la rude până când a devenit
agresivă verbal. Considera că cei din jur sunt vinovați pentru decăderea ei. În gândurile ei bolnave se considera superioară tuturor, toți fiind
datori s-o întrețină.
A fost marginalizată și disprețuită. Lumea
mergea înainte, nu mai avea timp să se împiedice
de o epavă. Trăia de pe o zi pe alta.
Poate dacă s-ar fi născut în zilele noastre viața
ei ar fi fost alta. Poate că gândurile, visele și speranțele ei nu s-ar fi frânt, ci ar fi prins aripi. Cine
știe ? …

CONSTANȚA
LUI GHERMELE (TANTI)
Era o femeie foarte curată și harnică. Locuia
singură într-un canton pe la cimitir și se autogospodărea. De multe ori avea grijă și de nepoatele ei, fetele Ambranicăi. Din când în când însă,
în timpul crizelor devenea violentă și arunca cu
pietre în oameni, mai ales dacă i se părea că aceștia au o atitudine necuviincioasă față de ea sau
dacă foloseau apelativul „Mălai mare”. În inconștiența lor copiii asta făceau.
Avea o cochetărie specifică femeii etalându-și
cu mândrie șiragurile de mărgele și inele primite
în dar de la diverse persoane, pentru care după
aceea manifesta o simpatie deosebită. Dacă te
opreai să-i admiri podoabele se bucura enorm.
Ți le prezenta rapid. Uneori îți spunea și numele persoanei care îi făcuse cadoul. Îi dăduse și
mama niște mărgele așa că de câte ori se întâlneau îi arăta că poartă încă darul de la ea.
Nu cunoștea valoarea banilor: hârtia de 10 lei
era „fata legată la spate”, iar două de 25 - „două
căciulă fac cât una cu capul gol”. Număra doar
până la doi. Dacă o întrebai câte capre are răspunsul era „două și una”, iar dacă o întrebai câți
ani are răspundea inevitabil „D’o samă cu doctoru’ Voicu și Leana lu’ Pîrțu”.
Avea un tic și niște cântecele ale ei. Își mușca
spațiul dintre degetul mare și arătător, iar cântecele pe care le pot transcrie aici sunau cam așa:
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ILIE MUTU

Cu moșica Florica

„Uuuu neică, hai la bărbat de vânzare / Și Maria
Lătărețu care-a bătut tot județu’” sau „ Merge cu
drag, merge cu drag/ Tobele sună marfarfara/
Fâlfâie, fâlfâie sus un steag/ Merge cu drag, merge cu drag.”
Una din perlele deosebit de agreate de publicul ascultător era: „Eu n-am purtat schiloți nici
când eram secretară de partid”.
Când mergeau la bâlci la Caracal osicenii se
țineau departe de ea, însă străinii făceau alai în
urmă. Supărată se întorcea spre ei amenințându-i: „Ce bă, acui spui c-ați înjurat partidul în
numele meu !”
Era prezentă la toate evenimentele din sat: horă,
bâlci, nuntă, înmormântare… A venit și la moartea tatei. A sesizat că atunci când am plecat la cimitir mama nu încuiase ușa la casă. A încuiat-o și
a luat cheia cu ea. La întoarcere n-am putut intra
în casă, așa că iritați încercam să descifrăm misterul. A sosit în graba mare Constanța care ne-a dat
cheia, a întors capul spre femeile de la vatră și a
ridicat sprâncenele semnificativ spre cei din curte.
Mulțumesc pentru informații și fotografii
domnului Cezar Filip.

Ilie Mutu stătea în Aldești. Provenea dintr-o
familie mai nevoiașă cum erau multe după război în țară și în satul nostru ( ai lui Ciopîc ).
Se născuse cu fren lingual scurt, popular
„ață sub limbă”. Au încercat să-i taie „ața”cu ajutorul unei femei care mai făcuse astfel de intervenții, dar n-au reușit. Vorbea foarte greu, motiv
pentru care n-a fost dat la școală. Deși avea o
constituție plăpândă, câteodată devenea deosebit de violent.
În lumea mică a satului nostru avea un vocabular vulgar, mai ales referitor la sexul feminin,
motiv pentru care majoritatea fetelor îl ocoleau.
Nu știu motivul pentru care cu sora mea
„Dodica” se înțelegea și nu i-a adresat cuvinte
urâte niciodată. Poate pentru că nu-l jignea, îi
vorbea frumos și îl considera o ființă umană.
Ea și Dorel al Popii îl băgau în seamă, stăteau
cu el de vorbă pe marginea șanțului... Îl făceau să
se simtă egalul lor.
În acest sens am să relatez o întâmplare petrecută la Bâlci.
Una din îndeletnicirile băieților era să se
uite pe sub fustele fetelor în timp ce acestea așteptau să prindă scaunele goale ca să se dea în
lanțuri-tiribombe.
Mai mult, unii dintre ei le ridicau fustele cu
bețe pe care le strecurau printre scândurile cam
rare cu care era podit postamentul tiribombei.
Normal că fetele se înfuriau și îi “blagosloveau”
în fel și chip.
La “spectacol” era prezent și Ilie Mutu. La un
moment dat Rodica a urcat treptele pregătită să-și
aștepte rândul la tiribombă. Tudor al lui Mogoș,
Picu și alții pe care nu-i știu l-au chemat repede
pe Ilie să se uite pe sub fusta Rodicăi. Răspunsul
a venit prompt: “-Nu, nu, nu!...Dodica nu!” și i-a
îmbrâncit furios.

38

remember

NICOLAE DRĂGHICI

Istoria unei idei

prof. dr.

A

cum 30 ani, urmare a unei inițiative de înfrățire cu sate și orașe din România
fostei ‚‚cortine de fier’’, primăria unui orășel francez, Mont-Saint-Aignan,
punea, cu ochii închiși, degetul pe numele unui sat de pe harta noastră. Și
satul a fost să fie Vlăduleni, din comuna noastră de baștină, Osica de Sus.
De atunci, în fiecare an, întâi de două ori, apoi o singură dată, când ideea a început
să-și mai piardă din forță, ca orice idee patinată prea mult, aceiași prieteni francezi
– oameni pe a căror inimă ai putea să te culci cu capul, ca pe o perna sublimă (E.
Rousseau, A. Cauchy, Y. Vezier, H.Ferret, J. și A. Delatre), apoi și alții au fost mereu
în mijlocul nostru, fie cu ajutoare umanitare (idee demonetizată mai târziu), fie cu
diverse proiecte (o școală primară pentru un cătun, o stație de clorinare a apei potabile, calculatoare pentru liceul comunei, animale pentru familii în dificultate etc.).
Dar după cum se știe, nărăviți la lene, noi ne mișcăm greu în această parte de
lume. Suntem foarte entuziaști în proiect și apoi, neașteptat de repede, încremenim
definitiv în el.
Mereu dezamăgim și mereu prietenii noștri o iau cu noi, de la capăt, așa cum un
popor copt la minte înțelege să se comporte cu altul ‚‚încă nedospit cum se cade’’ (I.L.
Caragiale).
În foarte puține lucruri am reușit împreună. Aș aminti aici unul: elevii și profesorii
comunei noastre, care se resemnaseră de mult cu Parisul din cărțile de școală, au
bătut cu tălpile lor caldarâmul Orașului-lumină.
Astfel că istoria acestei înfrățiri este, exceptând câteva palide reușite, istoria unui
eșec.
Ne-am întrebat, deseori, unde să fie cheia insistenței franceze. Am găsit-o până la
urmă: în sufletul nostru, deschis ca o carte și primitor, poate, ca nicăieri în lume, gata
mereu, cum spuneau odată ei înșiși, să sacrifice la sosirea lor ‚‚vițelul cel gras’’.
Exasperați, probabil, de inerția noastră, ei se gândesc acum să deschidă și alte
ferestre.
Vi le-a mărturisit toate acestea un om care nu crede în mituri, deci nici în cel al
Occidentului. Dar care se înclină în fața evidențelor…
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istorie/economie locală

„Regina mesei”

BIBIANA TORCEA

Interviu cu dl inginer Ovidiu Ciocan

Bibliotecar

Louis Bromfield spunea că „Pâinea este regina mesei și toate celelalte sunt doar
curtea regală, care o înconjoară pe regină ”.
Pâinea astăzi rămâne probabil cel mai important aliment din lume. Noi o procurăm zilnic și o consumăm la fiecare masă.
În afara faptului că pâinea este un simbol al hranei spirituale a omului (pâinea
pentru suflet), luând diferite forme, ea îl însoțește pe om de-a lungul vieții, în momentele de bucurie, dar și în cele de tristețe.
Ce știm noi însă despre o pâine cu adevărat regală, adică o pâine nu doar gustoasă ci și sănătoasă ? Cum trebuie să alegem pâinea pe care o punem pe masă ?
Despre acestea și multe altele ne-a vorbit tânărul antreprenor, inginer Ovidiu
Ciocan, care știe să facă o pâine bună și din care a făcut o afacere prosperă –
„Brutăria Eba”.
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B.T. - Care a fost imboldul de a începe o afacere și cum ți-a venit ideea anume să faci pâine,
necesitate personală sau doar o idee de afaceri ?
O.C. - Mulțumesc pentru aprecierile sper
sincere legate de produsele brutăriei noastre,
”Brutăria Eba„! În spatele acestui proiect suntem
noi, administratorii, inginer industrie alimentară, brutari, vânzători, șoferi, o echipă unită, fiecare cu un rol bine stabilit și la fel de important în
procesul de producție al acestor produse.
B.T. - Cum ți-ai descoperit pasiunea pentru
brutărie ?
C.O. - Născut în 1978, am cunoscut ce-i drept
prin ochii copilăriei agricultura socialistă, câmpurile lucrate până la ultima fărâmă de pământ
cât și perioada de tranziție ce a lăsat aceste pământuri pradă pârlogului. Câmpurile pustii,
lipsite parcă de viață și de freamătul utilajelor
agricole au născut un „vis”, cum am putea lucra
terenul, cum am procesa grâul, și mai ales cum
am putea transforma făina în pâine. Începutul a
fost al tatălui meu prin construirea unei mori de
cereale, iar împreună cu fratele meu am construit
brutăria și exploatația agricolă.
B.T. - Ce probleme ai întâmpinat la început?
O.C. - Ca orice început nu putea fi unul ușor!
O serie de modificări și alinieri la regulamentele Uniunii Europene au fost în acea perioadă o
piatră greu de suportat, dar cu un efort susținut
și cu multă perseverență lucrurile au început să
prindă contur!
B.T. - Cât de mare este brutăria ta în acest
moment ?
O.C. - Nu suntem o brutărie mare, mai ales
că producem cât mai mult pentru localitatea
noastră mizând pe un produs cât mai sănătos
în schimbul producției industriale. Calitate nu
cantitate !
B.T. - Ai primit ajutor din partea statului sau
afacerea ai luat-o de la zero ?
O.C. - Construcția brutăriei a plecat de la
zero, muncind efectiv cot la cot alături de colegii
de muncă, fiind și zidar, și electrician și muncitor
necalificat, investiția fiind 100% privată.
B.T. - Care crezi că sunt diferențele principale
între pâinea ta și cea de fabrică, diferențe ce ar
trebui să determine cumpărătorul să vină la tine ?
O.C. - Responsabilitatea menținerii nivelului de
calitate și diversificarea produselor în cadrul brutăriei noastre revine soției mele, Simona Maria, inginer industria alimentară. De la pâine la baton, și de
la baton la ștrudel și de la ștrudel la cozonac, produse care respectă normele generale de producție
și depozitare conform normativelor HACCP, obținute cu efort de întreaga echipă. Mulțumirea și
satisfacția clientului sunt factori ce-ți dau curajul
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de a merge mai departe în menținerea calității
produselor cât și în diversificarea lor.
B.T. - De unde luați materia primă pentru
produsele voastre ?
O.C. - Materia primă are o pondere mare în
produsele alimentare, din cauza căreia calitatea
acesteia va avea o influență determinantă, reflectându-se în produsul finit și de aceea o producem noi. Cultivând cele mai bune și rentabile soiuri de grâu pe terenurile proprietate personală
sau luate în arendă obținem o producție de bună
calitate. Apoi acest grâu îl măcinăm în moara
noastră și obținem făina ideală de panificație folosită în producerea pâinii și a celorlalte produse.
B.T. - Rețetele pe care le folosiți sunt tradiționale, inventate de voi sau ați studiat înainte să

începeți producerea de pâine ? Le-ați îmbunătățit pe parcurs?
O.C. - Rețeta de pâine este aceeași din prima
zi de lucru, rețetă învățată de la un brutar iscusit,
rețetă ce nu include conservanți sau alte produse
similare. Un produs din care noi și copiii noștri
consumăm în fiecare zi.
B.T. - Cum distribuiți produsele, aveți un magazin sau la comandă ?
O.C. - Livrăm la comandă, la domiciliu, vindem în magazinul din incinta brutăriei și distribuim zilnic în magazinele partenere.
B.T. - Ce altceva mai produceți în afară de
pâine ?
O.C. - Așa cum am mai spus în afară de varietatea de pâine: albă, graham, împletită, la tavă
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sau pe vatră, producem un spectru larg de produse, de la colaci, la cozonaci cu nucă, cu cacao,
cu stafide sau rahat, la ștrudele cu mere sau cu
brânză, la batoane, gogoși, covrigi, precum și
pâinea pentru ocazii festive, pâinea în formă rotundă împodobită cu împletituri și flori, foarte
mult apreciată și căutată de clienții noștri. Ea devine astfel un element component al actului de
comunicare între membrii comunității noastre.
B.T. - Ce poți să-mi spui despre prepararea
aluatului, despre diferitele tipuri de pâine, despre modul de depozitare a produselor preparate
și nu în ultimul rând despre regulile de igienă
care trebuie respectate cu strictețe ?
O.C. - Procesul tehnologic de fabricare al pâinii constituie un ansamblu de operații, în urma
cărora materiile prime alimentare sunt transformate în produs finit. De la recepția calitativă și
cantitativă a materiilor prime și până la produsul
finit se succed o serie de operații care, una fără

alta, nu ar putea interacționa. Recepție, dozare,
frământare aluat, fermentare aluat, divizare, premodelare, fermentare intermediară, modelare,
coacere, ambalare, depozitare sunt principalele
operații necesare pentru a obține un produs care
să satisfacă cererile clienților. O pâine crescută,
aerată, pufoasă, cu miez elastic, coaja rumenă,
gust plăcut sunt principalele caracteristici ale
acelui aliment de consum gata să fie savurat de
clientul nostru.
B.T. - Pâinea voastră, pâinea cu gust, sunt sigură că va deveni completarea perfectă a meselor
noastre delicioase ce ne trimite direct în copilărie la pâinile bunicii și ale mamei. Mulțumesc
frumos pentru timpul acordat acestui interviu
cu miros plăcut de pâine și vă doresc mult succes
în continuare !
Interviu realizat de Bibiana Torcea
O.C.- Ovidiu Ciocan
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datini și tradiții

GABRIELA IONESCU
Economist

Descântecul –
Obicei întâlnit
din ce în ce mai rar
la osiceni

Bătrânii spuneau că atunci când eşti bolnav,
când suferi de dor, când ai copilul deochiat sau
animalele de pe lângă casă bolnave, mergi la
bătrânele din sat să îţi descânte.

D

acă era mai bine sau mai rău. nu putem
şti şi nici nu trebuie. Sigur este că oamenii se vindecau de multe ori de bolile
uşoare fără medicamente. Corpul se lupta singur să iasă din necazuri. Şi poate era mai bine.
Deşi trăim în epoca modernă, descântecele
au şi în zilele noastre o mare putere de sugestie.
Înainte de a merge la medic, omul încearcă şi
ultima variantă care-i stă în puteri pentru a-i fi
mai bine.
Persoana care descântă trebuie să fie întotdeauna o femeie. Ea trebuie să îndeplinească
întregul ritual al descântecului, să facă semnul
crucii înainte de a începe descântecul, pentru ca
duhurile rele să fie alungate. După fiecare descântec se spune rugăciunea Tatăl Nostru. semn că
descântecul are o legătură puternică cu credinţa
în Dumnezeu şi cu magia vindecătoare. Şi pentru
a fi eficiente, descântecele se repetă de trei ori.
Dacă persoana care descântă începe să caște,
descântecul a avut leac.
Niciodată nu se descânta la zile mari. Adică în
zile cu sărbători religioase.
Ca să aibă efectul scontat descântecul nu se
învaţă ca o poezie, că trebuie „furat” pe cale orală.
Descântec de deochi

Se ia un cărbune stins din vatră şi se pune
într-o cană cu apă neîncepută. Se spune descântecul apoi se suflă asupra celui deocheat de
trei ori şi se ia apoi o înghiţitură din apa din
cană, iar restul se pune la rădăcina unui pom.
Păsărică albă-codalbă
Sari ici, sari colea,

Sari în piatră nestemată.
Cum plesneşte piatra-n patru
Aşa să pleznească şi-n strigoi
Şi-n strigoaică,
Şi-n deochetoroi,
Şi-n deochetoroaică!
De-o fi”PERSOANA” deocheat
de strigoi şi de strigoaică
Să crape-n trei şi-n patru.
Dac-o fi voinic
Să-i crape boaşele,
Să-i curgă pişeţii,
Să-i piară sămânţa!
Dac-o fi de femeie
Să-i curgă laptele la vale,
Să-i moară pruncul de foame!
Dac-o fi de fată mare
Să-i cadă coada pe spinare,
Să-i crească un nap în cap
Să rămână nemăritată!
Dac-o fi de codru,
Codrul să pârlescă
Să rămână „o persoană” luminat, curat
Ca aurul de strecurat,
Ca Maica Precesta ce l-a lăsat.
Leac, Maică, Sfântă Mărie, că descântecul meu
este de la Dumnezeu şi Maica Domnului!
Descântec de gâlci

Se pune într-o ceaşcă mălai şi se ia un pai
dintr-o mătură cu care se mestecă mălaiul în
timp ce spune descântecul de trei ori.
Rogojină zână
Pe căpătâi bună,
Mălai de mei nesărat ,
Gâlcile lui „o persoană” îndărăt au dat.
Să rămână „o persoană” luminat, curat
Ca aurul de strecurat,
Ca Maica Precesta ce l-a lăsat.
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Leac, Maică, Sfântă Mărie, că descântecul meu
este de la Dumnezeu şi Maica Domnului!
Descântec de întâlnit

Tu întâlnitorule,
Tu izbitule
Ieşi de la „o persoană”
Din inimă, de sub inimă,
Din ficaţi, de sub ficaţi,
Din creieri,
Din zgârciul nasului,
Din faţa obrazului,
Să rămână „o persoană” luminat, curat
Ca aurul de strecurat,
Ca Maica Precesta ce l-a lăsat.
Leac, Maică, Sfântă Mărie, că descântecul
meu este de la Dumnezeu şi Maica Domnului!
Descântec de mătrice

Mătrice în limbajul popular însemnă colici.
Descântecul este menit să îndepărteze suferinţa fizică a pruncului şi să grăbească vindecarea.
Mătrice, mătricioară
Ce te plimbi pe ulicioară,
Tu pe mine mă văzuşi,
Capră neagră te făcuşi
Fără cioban te păzâşi.
Acasă te-aduseră
Fără obor te-nchiseră,
Fără cuţit te tăiară,
Fără sare te sărară
Să rămână „o persoană” luminat, curat
Ca aurul de strecurat,
Ca Maica Precesta ce l-a lăsat.
Leac, Maică, Sfântă Mărie, că descântecul meu
este de la Dumnezeu şi Maica Domnului!
Descântec de sănătate

Acest descântec se spune dimineaţa.
Se aduce apă de la fântână într-o oală de pământ şi se înmoaie în ea un buchet de busuioc
sfinţit. Se stropeşte cu el şi se face semnul
crucii spunând:
Boli necurate, boli spurcate
Mergeţi în pustietate!
La mine să nu veniţi,
Să nu vă lipiţi
De capul meu,
De trupul meu,
De sufletul meu.
Mergeţi în loc depărtat
În pustiul fără viaţă,

Mama și caietul ei

În pustiul cel de foc,
În pustiul cel de gheaţă!
Te închini, apoi spui:
Maicii Domnului m-am rugat,
Maica Domnului m-a ascultat
Bolile le-a adunat,
Departe le-a aruncat.
Bolile s-au vindecat
Şi am rămas
Frumos şi sănătos,
Curat şi luminat
Ca aurul de strecurat
Ca Maica Precesta ce m-a lăsat.
Descântec de junghi

Când se îmbolnăvea un copil, femeia care-i
descânta îl dezbrăca, spărgea un ou proaspăt,
îi scotea doar gălbenușul, pe care îl plimba
pe tot trupul copilului şi astfel afla unde este
junghiul. Acolo unde gălbenuşul se spărgea,
era junghiul. In timp ce-i freca trupul firav, îi
spunea şi descântecul, de trei ori.
Tu junghi junghiat,
Tu câine turbat,
Cu fiorile tale, cu fârşelile tale,
Tu junghi junghiat
Cu stânga te-am descântat,
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Cu durerile tale, cu fiorile tale
Să te duci
Unde popă nu toacă,
Unde câine nu latră!
Să plecaţi cu cuţitele,
Cu durerile, cu amărăciunile,
De la „o persoană” din inima lui
Unde popă nu citeşte,
Unde fir de iarbă nu creşte.
Să rămână „o persoană” luminat, curat
Ca aurul de strecurat
Ca Maica Precesta ce l-a lăsat.
Leac, Maică, Sfântă Mărie, că descântecul meu
este de la Dumnezeu şi Maica Domnului!
Descântec de Muma Pădurii

sau atunci când copilul se trezeşte speriat din
somn.
Tu urâto, tu colţato, tu buzato,
Tu drace, tu drăcoaico,
Ieşi de la „o persoană”
Din somnul lui,
Din troaca lui,
Din scutecele lui!
Cu cuţitul te-oi tăia
Cu sare te-oi săra,
Cu tămâie te-oi tămâia,
De-astă seară pe la „o persoană” n-oi mai da!
Să rămână „o persoană” luminat, curat
Ca aurul de strecurat
Ca Maica Precesta ce l-a lăsat.
Leac, Maică, Sfântă Mărie, că descântecul meu
este de la Dumnezeu şi Maica Domnului!
Descântec de brâncă

Brânca sau „buba neagră” înseamnă cancer.
Brâncă albă,
Brâncă neagră,
Brâncă trandafirie,
Brâncă piersăcie,
Brâncă brâncoi!
Nu sunt brâncă colorată, ci sunt brâncă
băşicată!
Brâncă brâncoi,
Brâncă din mâncare,
Brâncă din sare,

Ieşi cu cuţitele,
Cu fiorile,
Cu amărăturile
Din inima lui „o persoană”
99 de feluri de brânci,
Cu 99 de feluri de cuţite,
Cu 99 de feluri de dureri,
Cu 99 de feluri de amărături!
Brâncă albă,
Brâncă neagră
Ieşită de la „o persoană”
Din inima lui,
Din ficaţii lui!
Brâncă lată,
Brâncă băşicată,
Ieşi de la „o persoană”
Din toate oasele,
Pe vână, pe vână
Pân-oi cobărâ-n ţărână!
Să ieşi din piele
Să cobori din obiele,
Să laşi pe „o pesoană” luminat, curat
Ca aurul de strecurat
Ca Maica Precesta ce l-a lăsat.
Leac, Maică, Sfântă Mărie, că descântecul
meu este de la Dumnezeu şi Maica Domnului!
Toate aceste descântece le-am aflat de la mama
mea, Ileana Raicea, care le ştia de la mama ei,
Lizica lui Păunică, iar aceasta de la soacra ei,
Nicoliţa lui Andrăiţă. Restul persoanelor s-au
pierdut în negura vremurilor.
Notă: Termenul „o persoană” înlocuieşte prenumele celui descântat.
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junii osiceni

MARIUS SIMA
avocat

Student din provincie
sau
Un nou început

Începuturile sunt mereu grele. Căci, dacă îți dorești ceva foarte mult, nu poțí să
nu te gândești decât la aceasta și devii nesigur. Iar în contextul acesta, nesiguranța
nu mi se mai pare așa rea.

N

u de mult am început studiile de masterat în Științe penale în cadrul
Facultății de Drept a Universității din București. Și parcă nu am putut să
nu mă gândesc la prima zi de facultate și, dacă e să mă întorc și mai mult în
timp, la prima zi de liceu.
Liceul a fost, cu siguranță, o perioadă de creștere și un experiment. Nu știam prea
multe, dar învățam ca să găsesc lucruri care îmi plac (vedeam orice cu potențial). Nu
mă avântam niciodată cu ușurință la noutăți, deși eram curios, eram destul de reticent (și am păstrat o parte din acea reticență), le întorceam pe toate părțile și până la
urmă acceptam provocarea. Așa am ajuns să fac parte din trupa de teatru a liceului—
Trupa Treisprezece la vremea aceea, să merg la Olimpiada de Lingvistică unde am
reușit să mă calific de trei ori la etapa națională, aducând liceului meu și două premii,
să particip la cel mai frumos proiect—Heathly and Active Teenagers, the Future of
Europe— în cadrul căruia am avut ocazia să cunosc niște copii extraordinari, care
m-au învățat cât de important e să lași munca să te reprezinte, să ai încredere în viitor
și, bineînțeles, să observ că deși avem alte sisteme de educație și cultură, idealurile
sunt comune. Și poate că cel mai important lucru a fost faptul că am participat la
câteva competiții de scriere literară. Când mă gândesc la ele, nu mă gândesc la ideea
de competiție, ci la faptul că aceste proiecte mă vor ghida mai departe către lectură și
scriere creativă (nu eram un mare cititor în liceu deoarece nu găsisem lucrări care să
îmi facă plăcere). Acest lucru m-a determinat să fac parte din mica echipă de redacție
a liceului. Îmi plăcea foarte mult ce făceam și simțeam cum contribui și eu la spiritul
liceului—un concept pe care începusem să îl definim atunci, dar el exista însă de
multe generații. Am iubit foarte mult liceul și m-am despărțit cu greu de el. Și poate
acest lucru pentru că eram puțini, munceam împreună, făceam lucruri pentru noi,
profesorii ne știau și ne sprijineau. Facultatea nu m-a îndepărtat de liceu pentru că
mi-am dorit ca elevii liceului să simtă mândrie, să vadă liceul acesta ca pe o oportunitate, să vadă lucrurile frumoase ale liceului. Căci plecarea mi-am pregătit-o aici. Și
așa aș vrea să fie și pentru colegii mei.
La finalul liceului, aveam să susțin admiterea la Facultatea de Drept, Universitatea
din București. Și cred că aceea fusese atunci cea mai frumoasă zi. Nu avusesem prea
multe gânduri în legătură cu facultatea pe timpul cât eram elev pentru că în tot acel
timp decizia mea era luată: aveam să fiu student la Drept. Spuneam fără dubii că asta
voi face, deși nu aveam nicio garanție că voi reuși și nu crezusem că făcusem ceva în
privința asta. Sub acest ultim aspect mă înșelam: pregătirea o începusem odată cu liceul. În clasa a douăsprezecea am început pregătirea pentru admitere. În final, deși nu
am avut un rezultat foarte bun (intrasem totuși la buget), m-am simțit extraordinar.
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Mi-am făcut bagajele, m-am urcat în tren și
am sperat că lucrurile vor fi bine.
Începutul a fost cu siguranță greu. O nouă
casă, un oraș imens în care până atunci făcusem

Răspunsul avea să fie Dreptul constituțional. Și
tocmai examenul la Drept constituțional avea să
îmi dea curaj să îmi urmez drumul – primul examen de 10. După primul an, lucrurile s-au liniștit
și acel loc în Grozăvești, în București, era cel mai
frumos. Asta mi-a demonstrat că deși începutul poate să nu fie strălucit, acest aspect poate fi
schimbat. Și, cu bunăvoință și deschidere, facultatea aleasă se poate ridica peste așteptări.
În acel an aveam să mă înscriu în Asociația
Studenților din Universitatea București, locul
care avea să fie a doua casă pentru că, deși m-am
înscris pentru voluntariat, am rămas pentru prietenii pe care mi i-am făcut acolo (chiar dacă
timpul nu îmi mai permitea să mă implic atât de
mult în activitatea de voluntariat). Cu toate acestea, am reușit să fiu în echipa de organizare pentru câteva proiecte pentru școala de vară timp de
doi ani consecutivi și să particip la activitatea de
reprezentare a studenților. În cadrul facultății,
cele mai frumoase experiențe au fost concursul
de procese simulate de Dreptul familiei, care punea accentul pe procedura divorțului și regimuri
matrimoniale, unde am reușit să iau premiul
pentru cel mai bun pledant și Hexagonul, cea
mai importantă competiție între facultățile de
drept din București, Iași, Sibiu, Cluj, Timișoara,
Craiova și Chișinău, unde am reprezentat facultatea la disciplina Drept penal și am luat premiul
III.
Deși au fost și multe alte lucruri, ce m-a
făcut să îmi dau seama că am luat decizia bună
este practica de specialitate pe care am făcut-o
la judecătorii și la o societate de avocați din
București. Acest ultim stagiu m-a convins să susțin examenul de admitere în profesia de avocat
pe care l-am promovat vara aceasta.

excursii, un sistem diferit. Eram timid și nesigur pe ceea ce știam. Dar am căutat lucruri care
să îmi facă plăcere și să încerc să fiu bun la ele.

Cu siguranță, acum mi se pare puțin și îmi
doresc să mai fi avut timp să fi făcut și mai multe.
Așa că nu-mi rămâne decât să profit de acest
masterat să mai cresc puțin în specializarea pe
care mi-am ales-o. Masteratul este încă la început, emoțiile nu mai sunt așa de puternice ca
acum 4 ani, însă entuziasmul este la un nivel mai
înalt.
Închei prin a mărturisi că mi-a fost destul de
greu să îmi găsesc cuvintele, căci
s-au întâmplat atât de multe lucruri în ultimii
ani... Ce am simțit în fiecare din aceste momente
este din ce în ce mai greu de exprimat. Însă am
vrut să schițez puțin din experiența mea, cu lucruri bune și cu lucruri grele de învățat. În final,
da, începuturile sunt grele. Însă dacă am găsit
ceva ce ne place, pentru care merită să acorzi puțin din fiecare zi, deja este un succes.
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eveniment
MARIUS SEBASTIAN DUMITRAȘCU

Sângele iubirii
(fragmente)

În loc de prezentare

Am citit cu emoție scrierea lui Sebastian. Micul lui roman nu a fost pentru
mine chiar o surpriză, și totuși, iată-mă surprins! Nu a fost o surpriză totală,
zic, fiindcă îi citisem articolele, de fiecare dată documentate și pline de simțire, debordând de o energie ce promitea mult mai mult. Dar ca acest mult mai
mult să survină atât de repede și de copleșitor, nu mă așteptam. Urmăresc cu
interes talentele ce apar din vatra satului și pot să spun, pe deplin edificat, că
de la debutul editorial al lui Nicolae Coande, în urmă cu două decenii și mai
bine, Osica noastră nu a dat ceva mai promițător în materie de literatură. Pe
scurt, în opinia mea de cititor hârșit, Sângele iubirii anunță o vocație certă și
un posibil destin. Vocația este de cercetător, iar destinul de posibil scriitor și
istoric. Talentul literar, nici el de colea, sare în ochi chiar din decupajele cinematografice – vezi mai jos - care imprimă dramatism discursului, dar și din unele
pasaje cu descrieri cât se poate de sensibil izbutite. Pentru vârsta autorului, este
o reală performanță. Mai adaug un gând, înainte de felicitări: sunt convins că
acest nucleu pulsatil-obsesiv, ca scriere de prima și curată tinerețe, va suferi varii
completări și reeditări, chiar inevitabile corecturi, pe parcursul vieții autorului.
Dar piatra de temelie a fost pusă și construcția a luat-o de-a dreptul în sus, trasă
spre țării de energia sufletelor nepierite. Va fi o casă trainică, în masura în care
se bazează pe adevăr și suferință. Adevăr și multă suferință am aflat în paginile
acestui început, dar și multă-multă splendidă iubire. Și din nou se adeverește
puterea Cuvântului, când e lucrat cu credință, nădejde și dragoste, dintre care cea
mai mare e dragostea. Mă înclin! (Marian Drăghici)

52

Eram în clasa a patra, primul an în care învățam istorie. Mi se părea o materie mult prea grea pentru
un copil de zece ani. Atâtea nume, atâția ani... Nu știam că peste ani va ajunge să îmi curgă prin vene.
Cu două zile înainte de Înălțarea cea Mare a Domnului, una dintre cele mai importante praznice ale
creștinătății, doamna învățătoare Nicoleta, care prin firea dumneaei severă ne făcuse să fim o clasă exemplu, ne zice într-una din ore:
- Copii, peste două zile va fi mare sărbătoare. Dar mai important decât atât este faptul că noi ne
vom aminti de eroii neamului nostru. Anul acesta se împlinesc șaizeci și cinci de ani de la terminarea
marelui război în care au murit mii de români, printre care și mulți osiceni de-ai noștri. Știți voi oare
pentru ce au luptat ei?
Era o întrebare destul de complicată pentru niște copii care nu auziseră mai nimic despre acel
război. Cu toate acestea, o colegă mai îndrăzneață, Raluca, se ridică în picioare și spuse:
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- Pentru noi! Așa a zis bunica.
- Bravo, fată dragă. Ei, copii, ca temă pentru data viitoare, veți avea redactarea unei compuneri
despre un erou al neamului vostru sau oricare altul. Vă sfătuiesc să întrebați bătrânii, ei sunt cei mai
în măsură să vă ajute.
Când clopoțelul a sunat terminarea orelor, strângând repede cartea și caietul de pe bancă, am rupt
drumul până acasă, nerăbdător să ajung la bunica mea. Eram sigur că alături de ea voi face o compunere reușită. Ea fusese copil în timpul marii confruntări armate.
Bunica mea mă aștepta. Stătea pe capul podului de la poartă, cu bastonul în mână, uitându-se lung
după mine. Știa că era ora la care veneam acasă. Așa mă aștepta în fiecare zi.
- Sărut mâna!
- Să fii sănătos! zise bunica cu multă dragoste în glas.
- Bunico, haide în casă, vreau să mă ajuți la temă.
Râzând, mă luă de mână și intrarăm în casă, în camera ei, templul sacru al celor mai frumoase
povești auzite vreodată.
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-Bunico, doamna învățătoare ne-a pus să facem o compunere despre un erou din război. Noi avem eroi?
- Oof! zise bunica, ai cărei ochi albaștri ca adâncul cerului se îndreptară spre tabloul agățat pe
perete. Avem. Ia tabloul ăla de acolo.
Luând tabloul și stând cu el în brațe pe marginea patului, mă uitam atent la el, așa cum o făcusem
și în alte dăți, dar neștiind cine se află în fotografie.
- Vezi, el e străbunul tău. Constantin îl chema. E mort pentru țară și neam pe pământul ungurilor.
Era sergent major.
- De unde știi? Îl cunoști?
- Nu mi-l amintesc! Eram mică atunci când a început războiul. Dar am găsit o scrisoare când am
venit aici, ani buni după război, în care am citit despre el. El a fost frate cu socrul meu, Gheorghe, care
și el a murit tot de tânăr din cauza rănilor din război.
- Dar el nu a avut copii?
- Ba da, un băiat, dar a murit de mic. Noi am moștenit casa. De asta trebuie să îl cinstim așa cum se cuvine.
Abia atunci înțelegeam de ce tabloul acela era atât de important, de ce bunica îl ținea mereu lângă
icoana Sfinților Arhangheli. Mă uitam la omul din ramă cu teamă, atingeam ușor geamul. Încercăm
să-mi imaginez acel război cumplit care îl înghițise.
După ce bunica, care cu lacrimi în ochi a terminat povestea eroului nostru și m-a pus să agăț din
nou tabloul la locul lui, mi-a spus:
- Și tatăl lui e erou. Dar despre el nu s-a știut niciodată nimic. Nici măcar nu e pomenit. Îl chema
Ion. Tot neamul nostru îl știe ca fiind erou, dar nimeni nu a vrut să ne creadă. Nu aveam și nu avem
cum să dovedim, mai ales după atâția ani.
Povestea devenea tot mai fascinantă. Teama îmi dispăruse, fiind înlocuită de o bucurie, sau mai
degrabă mândrie, pe care târziu am înțeles-o.
După multe întrebări și răspunsuri pe măsură, adorm pe nesimțite lângă bunica mea care închise
și ea ochii pentru un timp alături de mine.
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Îmi ieșise o compunere de două pagini și jumătate. Nu scrisesem niciodată atât. Dar doamna
învățătoare nu a vrut să citim compunerile la școală, ci a ținut să fie citite în fața monumentului eroilor,
la ceremonia de comemorare de a două zi.
În fața monumentului dezvelit în urmă cu optzeci și opt de ani era mulțime de oameni, urmași ai
celor căzuți în luptă, dar și mulți alți localnici. Pe o bancă pusă alături, bătrânii veterani de război cu
medalii în piept, cu fețele lor de sfinți bizantini, țineau în mână câte o lumânare aprinsă.
Era pentru prima dată când participam la un asemenea eveniment.
Într-un moment de înaltă trăire sufletească, în liniște deplină, cele trei clopote ale Bisericii Sfântul
Gheorghe începură să bată trist. După câteva minute de bătaie se opriră, dar ecoul mai ținu câteva clipe. Ca o pasăre măiastră, cu un glas pătrunzător, se auzi și plânsetul clopotului bisericii vechi. Același
clopot de peste o sută de ani care bătuse și în timpul războaielor.
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După intonarea imnului național, cântat într-o solemnitate absolută și desfășurarea obișnuitului parastas, preotul paroh Gheorghe Gheordunescu, cu o voce caldă, începu să citească lista eroilor neamului.
Eu, un copil mic de statură, nu îmi luam ochii de la acvila din vârful statuii, însă ascultam cu atenție
numele luptătorilor. Voiam să aud numele eroilor mei de-a căror poveste fusesem captivat. Însă nu
am auzit decât soldat Dumitrașcu Constantin. În afară de faptul că îl pomenise greșindu-i gradul,
pe stră-străbunicul meu nu îl citise deloc.Cu o dezamăgire în suflet, am citit compunerea în fața tuturor. Deși am fost aplaudat când am terminat, ochii mi s-au umplut de lacrimi și fără să-mi dau seama
am alergat în brațele bunicii mele care venise să mă vadă..
Atunci s-a produs scânteia.
După terminarea ceremoniei, mințindu-mi bunica că mai rămân cu colegii și după am să trec pe
la bunicul din partea mamei care stătea pe Linia Mare, am rămas singur în parcul monumentului,
uitându-mă la lespezile de marmură albă pe care erau trecute numele eroilor. Doamna învățătoare
care urmărea totul de la departe, s-a apropiat de mine și mi-a spus încet:
- Încă mai ești aici? Bunica ta e demult pe drum.
În afara oricărei gândiri, cu lacrimi în ochi, am spus:
- Nu o să vă uit!
Fără să salut, am luat-o la fugă pe urmele bunicii mele. Am prins-o din urmă și am mers amândoi
acasă, țînându-mi-o strâns de mână.
- Să nu îți mai verse ochii lacrimi, eu voi fi cu tine atât cât voi putea! îmi spunea bunica drăgăstos.
- Te iubesc, bunico!
Și într-adevăr o iubeam. Ea a reușit să aprindă în mine acea scânteie care arde și acum și va arde
toată viața, acea dorință de a cunoaște soarta înaintașilor mei.
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Eram doar un băiețel în clasa a patra și în afară de poveștile bunicii, pe care le ținuse minte de la
soacra ei, nu aveam alte informații. Nu înțelegeam multe lucruri, iar bunica, având doar trei clase
primare, nu știa prea multe despre cele două războaie mondiale. Într-o zi, în timp de croșeta șosete
din mohair negru pentru iarnă, bunica a început să-mi povestească un lucru, care din nou avea să mă
dezamăgească.
- Când ne-am mutat aici, după nunta de acum patruzeci de ani, am găsit o casă mică, cu două
camere și prispă de lemn de nuc. Era casa străbunilor tăi morți pe front.
Ca de fiecare dată reușise să-mi capteze atenția din prima clipă. Stăteam cu spatele rezemat de soba
veche de teracotă și ascultăm cu inima cât un bob de muștar.
- Atunci, ți-am mai zis, am găsit o scrisoare. Telegramă sau plic negru i se mai spunea pe vremea
aia. Scria în ea cum și unde a murit Constantin, sau Codiță cum îi zicea lumea. Dar nu am putut să o
păstrez în siguranță. Am pus-o într-o cutie de lemn în pod, dar după o ploaie puternică, cu vijelii, nu
am avut de ales și am aruncat-o. Apa ajunsese la ea și o distrusese.
- Mai știi ce scria pe ea?
- În afară de faptul că a murit la unguri, altceva nu mai știu. Cine s-a gândit că peste ani ne va fi de
atât folos.
După ce a terminat povestea, bunica mi-a spus că la intrarea în cimitir, lângă alte cruci ale eroilor,
este și crucea eroului nostru. Dar deși de multe ori fusesem în cimitir să văd acea cruce, niciodată
nu îmi dădusem seama care e a lui. Plăci mari de piatră, în formă de dreptunghi zăceau ba sparte, ba
aplecate, cele mai multe șterse din cauza timpului. Acelea trebuia să fie crucile eroilor. Dar ceea ce eu
nu știam, era că fratele străbunicului meu avea o cruce de marmură albă, așezată undeva mai în spate,
pe care nu o deosebeam de celelalte din cimitirul deloc mic.
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Timpul trecea. Eu creșteam și începeam să iubesc istoria tot mai mult. Era ora pe care o așteptam
cu ardoare întotdeuna. Simțeam cum îmi curgea prin vene. Probabil și felul de a preda și totodată de
a fi al profesorului de istorie, domnul Stănică, mă făcea să ador această știință. Și într-adevăr așa era.
Visam că peste ani să fiu la fel ca dumnealui.
Cele două conflagrații mondiale erau cele mai delicioase subiecte din toată istoria pentru mine. Încă
sunt. Toate aceste sentimente cu privire la această materie atât de complexă, fuseseră stârnite de poveștile
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bunicii mele despre cei doi enigmatici înaintași. Eram mândru că am în neam doi eroi. Acum realizez că
ei sunt motivele supreme care m-au unit cu istoria. Devenisem obsedat. Voiam să aflu totul despre ei.
Dar într-o zi de mai, totul a luat o turnură care mi-a lăsat urme adânci în suflet. Mergeam spre casă,
auzind noul clopot al bisericii bătând. Știam că anunță moartea unui consătean, dar nu știam cine era
acela. Când am intrat pe strada încă neasfaltată, praporul negru al bisericii era așezat la poarta curții mele. Ochii albaștri care îmi luminasera copilăria se stinsesera pentru totdeauna.
Mă întrebam dacă e adevărat. Credeam că bunica mea va trăi veșnic, că mereu îmi va păzi pașii.
Dar totul se sfârșise. Era pentru prima dată când inima mi se rupea în piept cu adevărat. Cu lacrimi în
ochi, am alergat spre Olteț, ale cărui ape tulburi reușiseră să mă liniștească întotdeauna. Îmi era greu,
îmi e greu și acum gândindu-mă. Dar ce era să fac? Nu puteam schimba nimic.
***
După ultima zi petrecută acasă, bunica pleca pe ultimul drum, condusă de tot neamul dar și alți
oameni care o cunoscuseră. Erau mulți , iar asta îmi dovedea încă o dată că avusesem cea mai minunată bunică.
În urma înmormântării, îndreptându-mă spre ieșirea din cimitir, mă uitam la crucile pe care le mai
văzusem de atâtea ori. La un moment dat o văd pe mătușa tatălui meu, care rămăsese de acum cea mai
vârstnică din neam, aprinzând o lumânare la o cruce pe care privirea mea nu a întâlnit-o niciodată.
M-am apropiat de ea și fără să spun vreo vorbă, am început să citesc pe cruce. În câteva clipe ochii îmi
erau plini de lacrimi, mâinile îmi tremurau și inima îmi bătea mai tare ca niciodată. Pe marmura albă,
literele cioplite alcătuiau cifrul care dădea răspuns la multele mele întrebări.
„Dumitrașcu Constantin, de ani 28, mort pe câmpul de luptă în Ungaria, la data de 15-XI-1944”.
Deasupra scrisului, o poză cu un militar stătea mândră, neatinsă de vitregiile vremii. Era el.
Străbunul meu. Același om pe care îl văzusem încă de mic în tabloul din camera bunicii.
De ce oare a trebuit să îmi moară bunica, ca să aflu în sfârșit soarta eroului meu? O întrebare care va
rămâne fără răspuns. Totuși le voi mulțumi mereu ochilor albaștri că mi-au luminat drumul chiar și
în ultimele lor clipe pe pământ.
Mergând încă de mic la biserică, legasem o relație foarte apropiată cu tânărul preot instalat de
curând la noi în sat.
Biserica deținea și încă deține o arhivă impresionantă. Certificate de naștere sau de deces, acte
foarte valoroase dinainte de anul 1900, documente din timpul celor două războaie mondiale și multe
alte lucruri de o importanță extraordinară.
- Părinte, pot să mă uit și eu câteva clipe prin actele din arhivă noastră?
- Sigur. Dar să ai mare grijă. Sunt valoroase și unice.
- Aveți încredere în mine.
Până la lăsarea serii nu am ieșit din încăperea aranjată ca atare. Am analizat fiecare hârtie veche
notându-mi într-un carnet informații de care nici măcar nu aveam habar. Nimeni probabil nu știa
acele lucruri. Dădusem întâmplător peste un Pisanic al bisericii scris de peste nouăzeci de ani de către
preotul Andrei Popescu. În primele pagini ale manuscrisului, stătea scrisă istoria comunei. Am fost
atât de bucuros să o citesc. Erau lucruri despre care nu auzisem niciodată. De exemplu, participarea
osicenilor la Războiul de Independență din 1877...
***
Când am ajuns acasă, i-am povestit mamei mele ceea ce am aflat din documentele arhivei. Era
uluită de ce făcusem. Știa că sunt îndrăgostit de istorie, dar să răsfoiesc o arhivă la șaisprezece ani i se
părea prea mult.
- O să înnebunesti de la atâta istorie!
- Măcar mă înnebunește ceea ce iubesc! i-am răspuns pe loc. Parcă pregătisem răspunsul ore întregi.
58

Timp de doi ani am citit și răscitit hârtiile cele vechi păstrate de biserică. În afară de asta am strâns poze,
scrisori din război, livrete militare deranjând o mulțime de oameni. Cu toate astea am reușit într-un
final să aștern pe hârtie destinul a peste treizeci de eroi osiceni din cele două războaie. Eram mândru de mine, dar în același timp dezamăgit. Nu putusem să aflu nimic despre stră-străbunicul meu. Și asta
nu-mi dădea pace. Nu-mi puteam răspunde la întrebări relativ simple. Însă ceea ce era și mai greu, era
faptul că eram singur pe acest drum de la care nu voiam să mă abat până nu găseam adevărul.
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Într-o după-amiază, pe o banca din fața școlii, purtam o discuție cu domnul colonel în rezervă Ion
Surdu, omul cu care legasem o prietenie strânsă, deși diferența de vârstă era de peste cincizeci de ani.
- Ceea ce vrei tu să descoperi necesită timp. Totodată emoții. Și ce te faci dacă nu reușești? îmi
spunea calm.
- Vreau să încerc. Simt că sunt aproape. Dacă nu o fac îmi voi reproșa toată viață.
- Îți sunt alături! Ai încredere!
Și chiar aveam încredere. Aveam lângă mine un stâlp de rezistență în formarea mea, un om cu totul
și cu totul deosebit.
- Știi tu, anul ăsta se împlinesc o sută de ani de la triada sângeroasă Mărăști-Mărășești-Oituz. La
anul sărbătorim Centenarul României. Vor fi evenimente extraordinare.
- Știu! De asta vreau că înaintasul meu să fie pomenit pentru prima dată după o sută de
ani. Și așa va fi. O să fac tot ce e posibil.
***
În noaptea aceea am avut un vis ciudat. Împreună cu prietenul meu Laurențiu plimbam o cutie din
lemn pe stradă. Lumea zicea că în ea se află osemintele eroului necunoscut. Când am ajuns la poarta
cimitirului, l-am întrebat pe preot:
- Părinte, de unde au fost luate aceste oseminte?
- Crucea a patra de la gard!
Era vorba despre una dintre crucile eroilor. Când am intrat în cimitir, nu mai era nicio cruce.
Toate parcă dispăruseră. Numai una mare, frumos sculptată, stătea falnică în mijlocul parcelei. De ea
stătea rezemată o carte veche de ale cărei pagini erau lipite forografii și scrisori. Încercam să le iau, dar
nu puteam.
După ce m-am trezit speriat din somn, am luat telefonul și i-am scris un mesaj bunei mele prietene
Alexandra. Era una dintre persoanele care mă susținea mereu.
- Nu știu ce să spun! Probabil e un semn.
- Chiar crezi asta?
- Sunt sigură. Mai încearcă odată să te uiți prin arhivă. Dar de data aceasta cu atenție.
- O să o fac zilele astea.
***
După câteva săptămâni eram din nou în arhivă. Intrasem în ea încă de dimineață și mă uitam la
rafturile pline, așa cum o făcusem de zeci de ori. Însă simțeam că ceva se va întâmpla.
Într-un colț, un minei vechi de peste o sută douăzeci de ani stătea prăfuit și îngălbenit de timp. Nu
îi dădusem importanță niciodată. Până la urmă ce informații ar fi putut să-mi ofere o carte de cult?
Începusem să îl răsfoiesc, când deodată, dintre paginile firave, a căzut o hârtie, sau mai degrabă o
scrisoare. O desfac și încep să citesc:
„Sunt sublocotenentul Constantinescu Florea, din Regimentul 59 Infanterie Caracal. Am fost luat prizonier și dus în închisoare la Germania. Camaradul meu, sublocotenentul Ștefănescu a căzut eroic la
datorie împușcat în cap, iar soldatul Dumitrașcu Ion a fost îngropat în transeu în urma exploziei unui
obuz. Rog pe Sfinția Voastră să nu le spună nimic celor două familii, care vor fi înstiinate la momentul
potrivit de mai marii noștri din armată!”
Din nou inima îmi bătea alert și mâinile îmi tremurau.Când am întors hârtia, am văzut scris întrun colț „27 septembrie 1917 “.
Așadar bănuielile familiei mele fuseseră adevărate. Înaintașul meu a murit pe câmpul de luptă
la Mărășești. Într-un cuget am alergat acasă la domnul colonel, care a rămas suprins când m-a auzit
spunând:
- V-am spus că voi afla! Am aflat.
- Știi doar că nu ne putem baza pe o poveste de familie. Trebuie dovezi.
- Le am! și i-am întins hârtia pe care am luat-o din arhivă.
După ce a citit și răscitit scrisoarea, bătrânul militar mi-a zis ușor:
- Bravo, copile! Ai reușit un lucru care se anunța imposibil! Nu am cuvinte. Cu siguranță lista eroilor va fi modificată, iar eroul neamului tău își va primi în sfârșit locul cuvenit.
La auzul acestor vorbe m-am simțit mai fericit ca niciodată. Nu muncisem degeaba ani de zile.
Mergând spre casă, mi-am spus în gând, ridicând ochii spre cerul senin:
-V-am promis că nu vă voi uita!
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e era de așteptat să se întâmple, s-a întâmplat.
Neobositul Marius Sebastian Dumitrașcu,
elev al Liceului Ion Gh. Roșca, din comuna
sa natală, generează ca în fiecare an un nou eveniment cultural, circumscris aceleiași teme abordate
de ani buni și anume CINSTIREA MEMORIEI
EROILOR LOCALI, căzuți pe câmpurile de luptă în
timpul celor două războaie mondiale. Cartea sa intitulată SÂNGELE IUBIRII ridică pe un plan superior
strădania de primenire a sentimentelor noastre de
mândrie si recunoștință față de aceștia. Prin eforturi
susținute, Marius a abordat tematica eroilor în toată
complexitatea ei, mergând din casă în casă, adunând
documente, fotografii, scrisori și în mod deosebit
purtând discuții cu veteranii de război și cu urmașii
acestora, străduindu-se să realizeze, cât mai complet
cu putință, tabloul suferințelor generate de cele două
apocaliptice confruntări armate.
Interesul și sensibilitatea pentru aducerea în lumina neuitării a acelor drame cutremurătoare i-au
fost cultivate în familie, biserică și școală, instituții
care l-au înnobilat, educându-l în spiritul dragostei de Dumnezeu, de oameni și de adevăr. Ceea ce
îl deosebește pe acest adolescent de noi, ceilalți, este
faptul că el a probat aceste însușiri încă din fragedă
pruncie într-o manieră atât de naturală de parcă s-ar
fi născut cu ele.
În zbuciumul lui neîntrerupt a răscolit hrisoavele bisericii în care a fost botezat, a inventariat în
cimitirul communal (în premieră) toate locurile de
veci ale celor căzuți în luptă, iar de ziua națională
a Romîniei, împreună cu grupul său PICĂTURI
DE IUBIRE PENTRU LOCALITATEA MEA a
împodobit crucile eroilor cu panglică tricoloră și au
depus, din banii lor, coroane de flori la Monumentul
Eroilor.
Prezența sa plină de acțiune în spatiul public cultural și spiritual al cetății i-a conferit o notorietate
inconfudabilă, respectul și admirația tuturor categoriilor de vârstă, fără să îi afecteze modestia și febrilitatea căutărilor sale. Dovada cea mai clară a acestei
stări o constituie astăzi apariția, în premieră locală,

a unei lucrări de suflet intitulată sugestiv SÂNGELE
IUBIRII.
Lucrarea emană dragostea și prețuirea pentru cei
care prin jertfa lor au păstrat ființa acestui neam,
i-au asigurat libertatea și respectul celorlalte națiuni. Autorul îmbină în mod inspirit contextul istoric
general cu frământările și faptele personajelor sale,
aduce în scenă instituții și personalități de prim rang
din viața comunității: primar, șef de post, învățător,
preot, fără de care propășirea era de neconceput
Motivația profundă a căutărilor sale este una
sufletească, și anume întregirea familiei din care
provine, căci fără acei străbuni ea nu are identitatea
și noblețea căpătate prin faptelor lor eroice, din care
s-au plămădit sentimentele noastre patriotice.
Marius a distribuit judicios lumina asupra personajelor sale astfel încât să scoată în evidență profilul
fiecăruia. CONSTANTIN, eroul principal, este mai
încărcat decât ION, tatăl său (și el tot erou), dar nu
atât de motivat ca fratele său, GHEORGHE. ANA,
care reflectă imaginea dramatismului total, soție și
mamă de eroi, adună pe umerii săi toate nenorocirile
familiei, de la soț, copii și nepoți, ducându-le cu ea
în mormânt, parcă încercând să oprească destinul
tragic al familiei.
Privind retrospectiv SÂNGELE IUBIRII, nu pot
fi ocolite adevăruri cutremurătoare care au marcat
profund și definitiv viața unor generații, numite pe
bună dreptate GENERAȚII DE SACRIFICIU: orfanii Primului Război Mondial care au fost carnea de
tun în cel de-al doilea, cohorte de văduve în spinarea
cărora stăteau agățați fără speranță șirul de copii,
meritând cu prisosință un monument al durerii repetate până la moarte.
Atât primul război cât și cel de al doilea au luat
vamă din toate straturile societății românești, dar cu
prisosință din al țărănimii, care în toate confruntările a furnizat materialul uman de sacrificiu prin care
s-au obținut INDEPENDEȚA, UNIREA și recuperarea teritoriilor smulse din trupul țării prin dictate și
înțelegeri samavolnice.
Cartea de față, înainte de toate, este o poveste de
suflet, cu personaje și drame reale. Ea se detașază
de alte lucrări asemănătoare prin vârsta autorului
care și-a marcat majoratul printr-o spovedanie care
îi luminează neamul și aduce mângâiere străbunilor săi. Mai presus de toate ea este un model și un
îndemn pentru prețuirea celor care prin jertfa lor au
asigurat continuitatea neamului românesc pe aceste
meleaguri.

Comandor aviație în retragere,
ION SURDU
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MARIUS SEBASTIAN
DUMITRAȘCU

După 75 de ani...

elev

15 NOIEMBRIE... zi însemnată cu panglică de doliu în trecutul familiei mele. În
urmă cu fix 75 de ani fratele străbunicului meu, DUMITRAȘCU CONSTANTIN,
cădea ciuruit de gloanțe la fel ca tatăl său,
DUMITRAȘCU ION în 1917, pentru țară și
neam.
Despre el, care a avut o fire atât de complexă, după spusele celor mai bătrâni dintre
noi, mi-ar lua foarte mult să vorbesc. De aceea voi atinge doar momentele cheie ale vieții
lui.
Se naște, culmea, tot în noiembrie 1916, la
trei luni de la plecarea în război a tatălui său,
pe care nu-l va cunoaște niciodată. Alături
de frații săi mai mari Teodora, Gheorghe și
Ioana, crește muncind pe pământurile bogătașilor satului, cot la cot cu mama lor Ana,
dar se remarcă față de toți printr-o inteligență sclipitoare.
Dumitrașcu Constantin. 1916-1944
După terminarea anilor de școală, rămâne să muncească pământurile, dar plecarea
lui în armată din anul 1938 îi deschide larg
orizonturile, acesta avansând pe merit pe
treptele ierarhiei militare, până la gradul de
sergent major.
Se căsătorește cu ELENA sau Lenuța lui
Șică cum o cunoaștem noi, cu care va avea
un singur copil, pe GHEORGHE.
În iunie 1941 pleacă pe front participând
la toate bătăliile date pe frontul de est împotriva Armatei Roșii. Aici se remarcă prin
vitejie absolută, fiind decorat cu Medalia
„Cruciada Împotriva Comunismului”,
Medalia VICTORIA și Medalia Bărbăție și
Credință.
Dumitrașcu Elena
Însă odată cu întoarcerea armelor împotriva nemților în 23 august 1944, Armata
Română trece Carpații pentru a elibera Transilvania, iar pe 25 octombrie 1944 intră
în Ungaria pentru a o elibera de sub ocupație nazistă.
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Străbunul nostru cade la datorie, cum am
mai spus, pe 15 noiembrie 1944, în timpul luptelor din cadrul OPERAȚIUNII BUDAPESTA.
La un an după moartea lui eroică, copilul
său moare prematur la doar patru ani. Fratele
eroului, străbunicul meu GHEORGHE, veteran
de război, moare peste 7 ani, la patruzeci și doi
de ani. Condamnată la chin și jale, stră-străbunica mea ANA, mamă și soție de eroi, cu trei copii
morți, doi nepoți și un soț, se stinge singură, fără
nimeni la căpătâi în casa în care și astăzi locuiește familia mea.
Anul acesta, la împlinirea a 75 de ani de
la moartea eroului familiei mele, în Biserica
din Vale am reușit să organizez un eveniment
de comemorare în cinstea acestuia, la care au

participat numeroși localnici și personalități ale
comunei.
Miercuri , 20 noiembrie 2019, în sala cea
mare a Centrului de Cultură, am lansat primul
meu volum, SÂNGELE IUBIRII, o poveste despre eroii neamului meu, despre jertfele lor pe
câmpurile de bătălie și despre zbuciumările sufletești ale celorlalți membri ai familiei mele din
trecut.
DOAMNE... AȘEAZĂ-I ÎN CORTURILE
TALE... DĂRUIEȘTE-LE IUBIREA ȘI
LUMINA PE CARE LE-AU DORIT MEREU,
DAR NICIODATĂ NU LE-AU GASIT... ȘI
MAI SPUNE-LE DOAMNE, CĂ NU I-AM
UITAT ȘI NICI NU O VOI FACE PÂNĂ LA
SFÂRȘITUL ZILELOR MELE!

Memorial
Gheorghe Șoarece

10 ani de la trecerea în neființă

Gheorghe Șoarece, Ion Anghel,
Petre Petre

Gheorghe Șoarece era unul dintre jucătorii talentați care făceau spectacol în meciurile echipei F.C.Olt Scornicești în anii 1980.
Născut în comuna Osica de Sus la 5 decembrie 1955, s-a apucat de
fotbal după terminarea celor opt clase și a devenit unul dintre cei mai
talentați și iubiți atacanți ai fotbalului oltean.
Mare iubitor al sportului rege, Gheorghe Șoarece nu a evoluat doar în
divizia C, ci și pe prima scenă fotbalistică. În anul 1975, după ce marcase
22 de goluri, a primit titlul de golgheter al diviziei D. Apoi, după această performanță, a fost selecționat în lotul echipei naționale de tineret.
Cinci ani mai târziu, când Scorniceștiul a reușit să intre în Divizia A,
între 1977 și 1985, totul a mers foarte bine. El a înscris 100 de goluri și a
devenit idolul celor de la F.C. Olt, purtând banderola de căpitan.
„Pentru județul Olt a fost un mare talent.
Este cel mai mare fotbalist pe care Oltul l-a
dat vreodată. Cine l-a văzut jucând își va
aminti mereu de acest mare fotbalist”, mărturisea Emil Bărbulescu, nepotul lui Nicolae
Ceaușescu, pentru „Adevărul de seară”.
În cariera de fotbalist Gheorghe Șoarece
a evoluat pentru echipele: Avântul Osica de
Sus, I.O.B. Balș, Dinamo Slatina, Viitorul
Scornicești, F.C. Scornicești, Steagul Roșu
Brașov și Inter Sibiu.
Când s-a hotărât să-și pună ghetele în
cui, Gheorghe Șoarece s-a retras „acasă”, în
Osica de Sus, unde era iubit de toată lumea.
În semn de înaltă apreciere a activității
sale sportive în competițiile naționale a fost
desemnat cetățean de onoare al comunei.
S-a stins din viață pe 4 octombrie 2009, la numai 54 de ani, în comuna sa natală, în urma unei lupte de câțiva ani cu o boală incurabilă.
De atunci în fiecare an, în memoria acestui fiu al satului, Primăria
Osica de Sus organizează, pe terenul de fotbal care-i poartă numele,
Memorialul Gheorghe Șoarece. Acest eveniment sportiv dedicat marelui
fotbalist, cel care a atins culmile performanței în acest minunat sport în
anii 1970-1980, atrage an de an mulți participanți fotbaliști și nu numai,
fiind apreciat de iubitorii sportului-rege.
Anul acesta s-a desfășurat pe 11 octombrie 2019. După slujba de
pomenire, profesorul și antrenorul Ion Pârvulescu a vorbit despre fotbalistul și omul Gheorghe Șoarece. Amintiri frumoase, lacrimi și emoții. Profesorul Pârvulescu a fost antrenorul multor fotbaliști ajunși în
divizia a și lotul național. Pot aminti pe Luțu, Dănciulescu, Niculescu,
Chiriță.
În cadrul spectacolului fotbalistic s-au desfășurat trei partide de fotbal: Slatina – F.C. Caransebeș, F.C. Caransebeș – Oltețul Osica și Oltețul
Osica – Slatina.
Participarea foștilor jucători de la F.C. Caransebeș a fost posibilă datorită unuia dintre ei, Manicea Nicolae, fiu al satului, junior în acel timp
la F.C. Olt Scornicești. De la Slatina ne-au onorat cu prezența Marian
Popescu, Răduț Valentin, Gelu Popescu, Vintilă, Enăchioaia Manuel,
Prepeliță, Răceanu Alin (portar), Sabin Ciurea, Mincu.
Constantin Țîțu,
directorul Căminului Cultural

Poetul Nicolae Coande,
distins cu Premiul „Mihai Eminescu”
al Academiei Române
Poetul Nicolae Coande a primit joi, 12 decembrie, Premiul „Mihai
Eminescu” pentru volumul de poezie „Plagiator. 1962” (Ed. Măiastra,
2017), în cadrul şedinţei solemne a Adunării Generale a Academiei Române.
Premiile Academiei Române se decernează
în fiecare an la cele paisprezece secții ale
sale pentru cărți apărute cu doi ani în urmă.
Juriul care a decis premierea cărții lui Nicolae Coande a fost alcătuit din Eugen Simion,
președintele secției de Filologie și Literatură
a Academiei, Ion Pop, Ileana Mălăncioiu,
Mircea Martin, Ana Blandiana, Dumitru
Radu Popescu.
Secţia de filologie și literatură a Academiei
Române acordă următoarele premii:
„Bogdan Petriceicu Hasdeu”, „Timotei Cipariu”(filologie), „Mihai Eminescu”, „Ion Luca
Caragiale”, „Ion Creangă”, „Titu Maiorescu”,
„Lucian Blaga” (literatură).
Premiile Academiei Române se acordă oamenilor de ştiinţă şi litere, artiştilor români, din
ţară sau din străinătate, pentru meritul de a fi contribuit, prin activitatea şi
opera lor, la dezvoltarea culturii şi ştiinţei româneşti.
Nicolae Coande a primit în trecut două premii ale Uniunii Scriitorilor din
România pentru plachetele de poezie În margine (1995), respectiv fundătura homer (2002). A publicat până în prezent nouă cărți de poezie și alte
șase de publicistică, eseistică, jurnale de călătorie. Cea mai recentă carte de
poezie publicată: „Memoria unui mort este memoria mea” (Casa de Editură Max Blecher, 2019).
În Craiova, organizează de zece ani „Întâlnirile SpectActor”, „Duminici
de Poezie în Teatru”, „Adunarea Poeților și a SpectActorilor Craioveni”,
„Clubul Dramaturgilor Craioveni”. Este redactor-coordonator al revistei
„SpectActor” a T.N. Craiova (din 2006), membru al Uniunii Scriitorilor din
România și al PEN Club România.
sursa: editie.ro

