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Domnișoara Cici  
(1949-2011) – 

influențându-ne în bine 
viitorul

in memoriam

ILEANA BOBICEANU
o fostă elevă

Da, a venit timpul să vă împărtășesc și 
eu, cu tristețe și profund regret, câte 
ceva despre cea care mi-a călăuzit 
pașii pe drumul cunoașterii ca pro-
fesor și mai apoi, ca pe mulți dintre 

noi toți, ca un adevărat Om – Domnișoara Cici – 
„donșoara Cici”, așa o știam eu și toți ceilalți copii de 
la Școala din Vale. 

Odată cu trecerea anilor, mă obișnuisem s-o 
văd zilnic prin curtea casei din Linia Mare, printre 
florile din grădinița atent îngrijită, cu tanti Rica 
(mama dânsei) sau la poartă, cu motanul în bra-
țe... O salutam respectuos și mai stăteam un pic de 
vorbă. Alteori, când era mai departe prin curte, era 
suficient să ridic mâna în semn de salut și se bucura 
nespus de mult că nu trec fără s-o observ. Tot așa 
„din vorbă-n vorbă” îmi oferea câte un sfat util, mă 
încuraja și mă îndemna să-mi urmez cu încredere 
visele și idealurile, că vor înflori trandafirii și pe 
strada mea, să am încredere în Bunul Dumnezeu. 
Dar acum trec pe stradă și, deși știu că a plecat pe 
drumul fără întoarcere, încă o mai caut cu privirea 
prin curte, mă tem să nu cumva să trec și să n-o ob-
serv, să trec fără s-o salut. Îi port un veșnic respect 
și adâncă recunoștință pentru tot ce-a făcut pentru 
mine personal și-i mulțumesc și acum (așa cum am 
făcut-o de multe ori și în timpul vieții) pentru faptul 
că a făcut parte în mod activ din viața mea și pentru 
că mi-a permis să fac parte, într-un anume fel, din 
viața dânsei. A mers lângă mine, la un moment dat 
aș zice chiar  „umăr la umăr”, necondiționat și m-a 
susținut moral de câte ori simțea că am nevoie.  De 
domnișoara Cici mă leagă multe amintiri frumoase, 
de neuitat, dar care sunt atât de personale.....

Acum aș vrea să vă spun cum am cunoscut-o eu 
pe domnișoara.

Era în toamna anului 1977, prima zi de școală, 
când, cu pași timizi și temători începeam clasa a 

V-a. Nu știam ce urmează pentru noi, la ce să ne aș-
teptăm. Ne spusese „tovarășa învățătoare” (alt om de 
excepție din viața mea – Doamna Lucica Mandă), 
că vom fi pe „mâini bune” vom avea ca dirigintă „o 
fată de-aici, din sat, foarte bine pregătită ca dascăl 
și foarte sufletistă, dar pretențioasă la carte. Citez: 
„o să mâncați carte pe pâine, scoate untul din voi”, 
cuvinte cărora nu le-nțelegeam tot sensul la vârsta 
aceea.  Așa am cunoscut-o pe „tovarășa dirigintă”, 
cea pe care, cu ochii minții, o revăd oricând cu mare 
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plăcere și cu imensă bucurie în suflet. Cu siguran-
ță vreți să știți cum am văzut-o eu, copilul/eleva de 
atunci pe domnișoara? Hm, o văd chiar acum, când 
scriu aceste rânduri..: parc-a fost ieri... tânără, înaltă, 
frumoasă, elegantă (purta o rochie din stofă groa-
să, cu carouri mici, în nuanțe maron, cu un pic de 
mânecuță, iar pe dedesubt avea o helancă neagră, 
pantofi cu toc înalt, ciorapi fini din mătase, machiată 
„cu gust”). Nu văzusem pe nimeni, până atunci, îm-
brăcată atât de sofisticat și simplu în același timp, cu 
mersul acela sigur și ușor legănat (ca o prințesă din 
poveștile bunicilor), privirea drăgăstoasă și senină 
care-ți pătrundea sufletul, ochii negri și mari, blânzi 
ca de căprioară, cu zâmbetul acela ștrengăresc în col-
țul gurii... ținând catalogul de-un colț... (Așa este că, 
pentru o clipă, a trecut chiar acum prin fața ochilor 
dumneavoastră? A celor care citiți aceste rânduri?). 
Cu zâmbetul acela inconfundabil pe buze ne-a urat 
bun venit și s-a prezentat simplu: „Numele meu 
este Cecilia Păun (și încă o dată a ținut să precizeze: 
Cecilia...) și în următorii patru ani voi fi diriginta și 
profesoara voatră”, apoi a completat foarte serioasă: 
patru ani de acum încolo „îmi mănânc sufletul cu 
voi” și a râs cu poftă văzându-ne atât de tăcuți și spe-
riați (în timp, ne-am obișnuit cu umorul dânsei..... ). 
Apoi, încet, încet am cunoscut-o și mi-am seama ce 
om minunat și cald îmi era alături să-mi călăuzească 
pașii și care mă-ndemna să învăț tot mai mult și mai 
mult, pentru viitorul meu, pentru a depăși și trece cu 
ușurință de toate obstacolele, să depășesc „condiția” 
părinților mei, să ajung om de nădejde pentru socie-
tate și viitor. Erau aceleași cuvinte pe care le-auzeam 
și acasă, spuse de părinți: „Să nu faci ture de noapte 
sau cu sapa la C.A.P. și să bei apă caldă...” 

Ca dirigintă ne-a fost aproape mereu. Prietenoasă 
din fire, uneori copilăroasă chiar, intra în jocurile 
noastre, se lăsa provocată și angrenată activ în activi-
tățile noastre școlare. Ne sfătuia ca, în clasă, în timpul 
orelor, să fim uniți și să ne ajutăm unii pe alții la lecții, 
să nu râdem când vreunul dintre noi spunea ceva gre-
șit, să nu ne marginalizăm între noi. Orele de dirigen-
ție, de cele mai multe ori, erau o adevărată încântare: 
citeam, cântam, râdeam, ne spunea glume, ne imita....
dar observasem că așa se comporta dânsa și cu elevii 
de la clasele mai mari. Ne invita pe toți (și mari și mici) 
seara, după ore, la „seri literare” și „seri dansante”, ne 
servea cu napolitane de la nea Gheorghe și cu suc fă-
cut de tanti Anica, apoi domnișoara ne recita și ne-n-
văța să recităm și noi versuri de neuitat ale poeților: 
M. Eminescu, V. Alecsandri, I. Minulescu, Nichita 
Stănescu – de departe preferatul dânsei. Așa a știut 
dânsa să ne strecoare în suflet și în minte dorința de 
cunoaștere, de a citi cât mai mult....Vedeți cât tact, câtă 
pedagogie? Acum îmi dau seama. Uneori ne dădea 
numele diverselor personaje din opere literare, exem-
plu concret: mie-mi zicea Ilinca, una din fetele lui Ilie 
Moromete. Așa mi-a trezit interesul și curiozitatea de 

a citi, la treisprezece ani, romanul lui Marin Preda – 
Moromeții (două volume) bine-nțeles din biblioteca 
domnișoarei. Colegii mai mari aduceau casetofoane, 
iar domnișoara venea cu casete ... ascultam muzică de 
tot felul (adecvată vârstei noastre – colinde, romanțe, 
muzică disco cu formații „în vogă” la acea vreme din 
repertoriul internațional, ne-nvăța să dansăm, orga-
niza pentru noi și ne însoțea în excursii prin țară și 
drumeții (primăvara mergeam la cules de ghiocei în 
pădure, la Bercica). Era mare iubitoare de artă popu-
lară, de folclor autentic, de muzică folk și mai ales de 
muzică clasică, de teatru. Ne povestea despre partici-
pările dânsei la diverse spectacole, cât de frumos se 
desfășurau și multe, multe altele. Dincolo de toate 
acestea era și dânsa un om ca noi toți, cu necazuri, cu 
supărări, cu tristeți, cu bucurii, cu regrete, cu speranțe, 
cu nedreptăți, cu neajunsuri, cu dureri și doruri sufle-
tești pe care le-a depășit și petrecut demnă, cu fruntea 
sus și cu privirea înainte asemeni brazilor ce încă-i 
străjuiesc casa părintească, fără să se plângă vreodată, 
ca o adevărată eroină a timpurilor noastre. Pe toate 
le-a dus un timp alături de tanti Rica – mama – pe 
care o idolatriza de-a dreptul, iar mai târziu le-a dus 
singură, cu liniște și pace,  cu ochii înlăcrimați, până 
când, tot așa, în tăcere, într-o zi târzie de toamnă, a 
trecut pentru veșnicie într-o altă lume, poate mult 
mai bună. 

Dar asta nu-i tot. Din clasa a VII-a am avut plăce-
rea și onoarea de a o avea și ca profesoară de limba 
rămână – am fost privilegiați – eram singura clasă 
din școală la care domnișoara a predat această ma-
terie... poate mai târziu... la Școala din Deal... sau la 
liceu... nu știu. Cert este că, datorită unor împreju-
rări/întâmplări nefaste, ajunsesem să absolvim toți 
clasa a VI-a, cu medii destul de mari și fără să știm 
mare lucru. La literatură, mai era cum mai era, dar la 
gramatică „șchiopătam binișor”. Ziceam întâmplări 
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nefaste pentru că în primăvara anului 1978 doamna 
Liliana Ionescu – profa de română (încă un om drag 
sufletului meu) – a trecut fulgerător și foarte tânără 
în neființă, apoi am mai schimbat încă trei profe-
sori: domnul Marin Sulger – directorul școlii, apoi 
o doamnă profesoară de la Slatina, în clasa a VI-a 
doamna Gheorghița Dulea. 

Cum ne-a prins domnișoara că nu știam mare lu-
cru la gramatică? Simplu. La ultima oră de dirigenție 
dintr-a VI-a, în glumă, dar și cu real interes, domni-
șoara ne-a întrebat dacă știm să conjugăm un verb 
la toate modurile și timpurile, să vadă cât de buni 
suntem la gramatică, că notele erau destul de mari în 
catalog.... și bineînțeles că nu prea ne-am descurcat, 
ne-am bâlbâit, ce să mai vorbim? Domnișoarei i-a 
fost clar, învățasem „pe sărite”... Și-a pus mâinile în 
cap (la propriu) și, cred că din acel moment, hotă-
râtă cum era din fire, a făcut tot ce i-a stat în putință 
pentru a ne fi profesor de limba română din clasa a 
VII-a. Atunci am înțeles, poate pentru prima dată în 
viață, ce om de cuvânt și de mare caracter este dom-
nișoara, cât a „insistat” ca să obțină puținele ore de 
limba română la clasa noastră. Nu cred că i-a fost 
ușor, dar și-a dorit să facă ceva util pentru noi, atât 
de atașată a fost de noi, încât n-a vrut să ne lase „în 
negura” neștiinței.

Într-adevăr, din clasa a VII-a  ne-a preluat la 
limba franceză domnul profesor Paul Aretzu - toa-
tă stima!, iar la limba română am „intrat pe mâna” 
domnișoarei.  Acesta a fost norocul nostru – „ste-
luța” care a strălucit lângă noi, pentru noi și care 
ne-a deschis/luminat la propriu mințile. La orele 
de limba română era destul de înțelegătoare cu 
noi, dar și exigentă, chiar severă uneori, hotărâtă și 
sigură pe metodele de predare știind întotdeauna 
cum să ne trezească interesul și dorința de a învă-
ța, de a evolua cu fiecare oră parcursă sub îndru-
marea atentă a dânsei. Ne era rușine să venim cu 
lecția ne-nvățată sau cu temele nefăcute, pentru că 
se străduia prea mult și punea prea mult suflet în 

fiecare cuvânt pe care ni-l analiza, în fiecare poe-
zie sau roman prezentat și comentat. Nu ieșea din 
clasă până nu era dânsa convinsă c-am înțeles lec-
ția. Ca elevi ai dânsei, nu ne-a obligat niciodată să 
învățăm o poezie, ni se părea normal s-o știm. Dar 
ne dojenea cu mult calm: „Măi copii, eu am învățat 
carte, mai învăț și acum... voi dacă învățați, pentru 
voi învățați, nu pentru mine, eu de bine de rău mă-
nânc o pâine. Dar voi ? Ce faceți?”, eram prea mici 
atunci pentru a înțelege pe deplin mesajul dân-
sei... La sfârșitul clasei a VIII-a era foarte mândră 
de evoluția noastră, peste tot ne lăuda pe toți din 
clasă, fără deosebire, cu toții eram „copiii” dânsei, 
iar noi n-am dezamăgit-o, toți am reușit să trecem 
cu bine examenele de admitere la diferite licee și 
școli ale acelor vremi. Nu cred că greșesc dacă spun 
că, pentru noi, la acel moment, dânsa a fost „omul 
potrivit, la locul potrivit” și, aș mai adăuga eu, la 
timpul potrivit, spun asta deoarece a intervenit la 
timp în formarea și modelarea caracterelor noas-
tre, inflențându-ne în bine viitorul. La fel a fost și 
mai târziu. În timp, ori de câte ori aveam nevoie 
de un sfat îi treceam cu încredere pragul casei, iar 
dânsa mă primea de fiecare dată bucuroasă și cu 
zâmbetul pe buze oferindu-mi sfaturi de viață și 
adresându-mi mereu o vorbă bună.  

 Și totuși, dragostea de semeni, grija față de cei 
din jur, de ceea ce se întâmpla în apropierea dânsei, 
compasiunea și omenia de care dădea întotdeauna 
dovadă, aprecierea corectă și justă a oamenilor de 
valoare, spontaneitatea cu care răspundea chiar și 
unor întrebări banale, toate acestea nu cred că le 
învățase în școală, sigur le-nvățase la „școala vieții”.  
Acesta cred că era mesajul pe care a încercat să ni-l 
transmită încă din anii de școală: să fim pregătiți să 
luăm cu brio examenele cu care ne aștepta „școala 
vieții”.

Așa am văzut-o și am cunoscut-o eu pe inegala-
bila domnișoara Cici.

Dumnezeu s-o odihnească în pace!
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GÂNDURI...  
după 180 de ani

1841-2021

MARIUS SEBASTIAN 
DUMITRAȘCU

student

viața spirituală

„Atât de mult timp se ascunde între zidurile 
tale! Atâtea lacrimi de bucurie sau de tristețe ale 
atâtor generații, rămase veșnic printre cărămizile 
bolților tale! Atâtea nume înscrise veșnic în car-
tea nemuririi tale! Atâta dragoste, încât doar ce-
rurile ar mai putea-o cuprinde! Ești atât de mică, 
dar doar tu mai poți ține falnic bolta cea cerească 
pe umerii tăi!

   Tu... templu sfânt al inimii mele! Doar în 
tine mai găsesc dragostea și liniștea, doar în tine 
soarele nu apune niciodată și doar în tine lumea  
pare să nu se sfârșească niciodată. Am plâns și 
am râs sub aripile Arhanghelilor tăi și doar în 
tine am văzut drumul pe care să-l urmez! 

   Îți mulțumesc!”

motto:
„Dacă veți cere ceva în numele Meu, Eu voi face.
De mă iubiți, păziți poruncile mele. 
Și Eu voi ruga pe Tatăl, și alt Mângâietor vă va da vouă, ca să fie cu voi în veac, 
Duhul Adevărului, pe care lumea nu poate să-L primească, fiindcă nu-L vede, nici 
nu-L cunoaște; 
voi însă Îl cunoașteți, că rămâne la voi, și în voi va fi! 
Nu vă voi lăsa orfani, voi veni la voi. 
Încă puțin timp și lumea nu Mă va mai vedea; voi însă mă veți vedea, pentru că Eu 
sunt viu și voi sunteți vii. 
În ziua aceea veți cunoaște că Eu sunt întru Tatăl Meu și voi în Mine și Eu în voi. 
Cel ce are poruncile Mele și le păzește, acela este care Mă iubește; iar cel ce Mă iubește 
pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu, și-l voi iubi și Eu, și Mă voi arăta lui...
Dacă Mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu și Tatăl Meu îl va iubi, 
și vom veni la el și vom face locaș la el.” 
(IOAN, 14, 14-21; 23)

Biserica „Sf. Voievozi”, Parohia Osica de Sus
Biserica ridicată la 1841 a fost pictată „in fresco” 
de pictorul Stan Hermeneanu şi acoperită cu 
olane. / via CIMEC
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osicata

Și eu 
am mers pe Linia Mare…

Invitat: Adrian Tîlvan

Motivație

Osica 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, dinco-
lo 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, să-și 
înșire povestea „proprie și personală”, cu sau fără pic de umor, despre viața lor rosto-
golită 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 me-
moria 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 me-
morie 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 recunoaștem: 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, 

(motivație, chestionar, notă)

7
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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 dum-

neavoastră, 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 deose-
bite, din Osica acelor ani, păstrați în amintire pentru totdeauna? 

6. Cunoașteți cazuri de rezistență la colectivizarea forțată, oameni care au dat do-
vadă 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 mun-
ca 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, târ-
gul 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 amin-

tiți, 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 expre-
sii, 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 vo-
lum, complementar la Monografia comunei.

Vă mulțumesc.
Text şi chestionar de  

Marian DRĂGHICI 

8 
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Linia Mare este coloana vertebrală a 
Osicii. Ea pornește, în Vlăduleni, de 
la Liceul Ion Gh. Roșca și Biserica 
din deal și putem spune că se termină 
la Școala nr 2 (din vale) și Biserica 

din vale. Biserica și școala au fost dintotdeauna 
repere importante în viața comunei și cred 
că amplasarea școlilor și bisericilor n-a fost 
întâmplătoare.

În zilele de sărbătoare Linia Mare întinerea 
și era plină de forfotă. Gospodarii curățau 
trotuarele, șanțurile, pomii, văruiau sau vopseau 
bordurile și băncile de la poartă.

Sărbătorile erau un bun prilej de a te revedea 
cu familia, rudele și prietenii. 

Sărbătorile aș zice că începeau mai degrabă 
cu Paștele. Linia Mare era plină de flori pe 
marginea drumului, copacii erau înfloriți și 
auzeai zumzetul albinelor ce adunau polenul. La 
porți erau atârnate ramurile de salcie (stâlpările) 
de la sărbătoarea Floriilor. La ușa de la intrare se 
punea o brazdă de pământ cu iarbă verde, pe care 
ne ștergeam picioarele la intrarea în casă. Copii 
fiind, ne pregăteam de Paște alegând ouăle cele 
mai tari. Ne aranjam hainele și abia așteptam să 
vină noaptea de Înviere să mergem la biserică și 
să stăm la foc. Vinerea Mare, dimineața, treceam 
pe Linia Mare spre biserica din deal îmbrăcați 
frumos, cu haine noi să ne „grijim” (să ne 
împărtășim cu Sfintele Taine). Tot în Vinerea 

Între sărbători și obiceiuri

şi eu am mers pe linia mare

Adrian Tîlvan împreună cu familia, de Revelion
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Mare se roșeau ouăle, pe care le încondeiam cu 
„apă tare”1 sau le puneam în ciorapi cu frunze de 
leuștean sau pătrunjel.

Duminică dimineața luam Paștele, beam 
agheasmă, după care mâncam împreună cu 
familia, îmbrăcați de sărbătoare. Ciocneam 
ouăle apoi plecam în sat pe la rude. Mergeam la 
Dodița (Tanti Chichi) și la nași. Aci ne descosea 
Tica Mandea (Gorică Tutelcă) despre ce am 
făcut bun sau rău pe la școală. Ne zicea că s-a dat 
la difuzor că am luat note proaste pe la școală 
sau cine știe ce năzbâtie am făcut. Ne servea cu 
cozonac făcut de Tanti Leana (sora bunicului 
meu) și când am mai crescut, și cu un deget 
de vin. Ciocneam ouăle și plecam mai departe. 
Nașii noștri, Ileana și Costică Păun, nu erau tot 
timpul acolo pentru că locuiau la Piatra Olt, iar 
pe vremea aceea se lucra și de sărbători.

Mergeam apoi la Moșicu – Mărin al lui Oace, 
care era căsătorit cu sora mai mare a tatălui meu. 

1 Un amestec format din apă, clorură de zinc 
și acizi, folosit pentru degresarea zonelor care 
urmau a fi lipite prin cositorire)

Aci stăteam un pic mai mult, că ne mai jucam 
cu verișoarele noastre Cica (Onica) și Cristi. De 
obicei Moșicu avea ouă tari și ne cam bătea, așa că 
la plecare ne alegea câte un ou tare pentru fiecare.

De aici treceam și pe vale pe la Mama Fina – 
sora mai mică a tatălui meu, ciocneam cu Tata 
Finu și cu vărul Adi (Epure).   

 Plecam apoi la casa bătrânească în Modorani 
la Finu Gigică (fratele mijlociu al tatălui meu) și 
la Tăntița (verișoara tatălui meu). De cele mai 
multe ori aici se reîntâlneau toți frații și surorile 
și, bineînțeles toți nepoții, să ciocnim un ou cu 
Muma. Muma era foarte bucuroasă când își 
vedea copiii și nepoții strânși în jurul mesei, dar  
noi copiii eram bucuroși pentru că ne vedeam 
verii și verișoarele, având astfel ocazia să ne 
jucăm împreună.

De la Piatra Olt venea și fratele mai mic, 
unchiu Nicu împreună cu tanti Miana și verii 
noștri Tania și Florin.

Toată lumea era bucuroasă și fericită, se petrecea 
ca de Înviere și de multe ori plecau mai târziu 
decât planificaseră inițial și cu promisiunea că data 
viitoare „o s-o facem și mai lată”.

De Paste la Dodiță
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Luni, a doua zi de Paști, se făcea pomană 
la Biserică. Pe Linia Mare era un du-te – vino 
permanent și vedeam femeile din sat cum 
treceau cu panere mari pe cap pline cu tot felul de 
bunătăți: sarmale, drob, ciorbă, cozonaci, pâine 
în țăst cât roata carului, vin, țuică și desigur ouă 
roșii. Bărbații duceau mese și bănci cu căruțele. 
Toată curtea bisericii era plină de nu aveai unde 
arunca un ac. Venea Tata Popa și binecuvânta 
bucatele, după care trecea pe la fiecare și ciocnea 
un ou. Oul mai tare rămânea la dânsul, așa că ne 

mai bosumflam când îi spărgeam oul părintelui 
și trebuia să-l dăm pe al nostru la schimb. În 
final supărarea ne trecea. 

Apoi venea bâlciul. Schimbarea la Față. Din 
nou Linia Mare devenea neîncăpătoare. La fel și 
străduțele ce duceau spre bâlci. Aici lume multă, 
călușei, tiribombe, tir, tarabe cu alviță și turtă 
dulce, tot felul de jucării, înghețată și alte bunătăți.

Cozile cele mai mari erau la înghețată, mici, 
bere mai ales când afară era foarte cald. Bâlciul 

De Paste la Moşicu

Paşte 2006  
la pădurea Bercica
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Paşte  
la pădure

Mămica cu vestita  
pâine în țăst
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De Ignat

La tăiatul 
porcului
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ținea 3 zile fiind iarăși un bun prilej de a ne 
întâlni cu rudele.

Urmau sărbătorile de iarnă. 
În săptămâna dinaintea Crăciunului, se tăia 

porcul. Era un eveniment foarte așteptat de 
toată lumea, dar mai ales de noi copiii. Ajutam 
cum puteam la pârlit, spălat și curățat iar când 
am mai crescut îl pârjoleam și tranșam. Abia 
așteptam să-i mâncăm urechile (pe care era 
bătaie mare) și șorici frecat cu sare. După ce 
era tranșat și dus în casă, Mămica punea de 
mămăligă și punea la prăjit niște bucăți de carne. 
Aveau un gust și un miros nemaipomenit atunci 
la pomana porcului, mai ales cu mămăligă și 
murături, după care mergea un pahar de vin 
roșu. O ajutam pe Mămica să curețe mațele, 
după care treceam la curățat de usturoi pentru 
piftie. Mămica pregătea caltaboși, piftie, sarmale 
(preferatele mele), friptură și pâine în țăst (pe care 
o cocea la Tanti Nicuța Bobiceanu) și desigur, 
ceva dulce. Într-un an, a făcut cozonaci și când a 
vrut să pună rahatul, ia-l de unde nu-i, pentru că 
fratele meu mai mic, Larică, descoperise unde-l 
pitise mama și îl mâncase pe tot. Așa că a făcut 
cozonaci doar cu nucă și cacao. Împodobirea 
bradului era și ea un eveniment important. După 
ce Tăticu aducea bradul, noi, copiii, ne apucam 
de pus beteala, globurile, bomboanele fondante 
și ce dulciuri se mai găseau atunci prin magazine 
(erau procurate cu mult timp înainte pentru că 
nu se prea găseau, iar de sărbători cererea era 
mare). Tăticu verifica becurile și starterul de la 
instalația de pom și dacă era în regulă o puneam 
în brad. În loc de instalație mai puneam artificii 
sau lumânări de parafină.

În ajunul Nașterii Domnului plecam în sat cu 
uratul. Pe Linia Mare era forfotă, iar glasurile 
cristaline ale copiilor răsunau la porți, uși și 
ferestre. Întâi mergeam pe la vecini, apoi pe la 
rude și în sfârșit spre casă. Ne dădea fiecare ce 
avea, dar reușeam să strângem și ceva bănuți 
pe care îi cheltuiam pe ceva de îmbrăcat sau 
încălțat, pe cărți sau pe mingi de fotbal (că le 
spărgeam cam des).

În ziua de Crăciun ne trezeam de dimineață 
și căutam sub pernă să vedem ce ne-a adus Moș 
Crăciun. De fiecare dată eram tare încântați de 
darurile primite. Într-un an, câinele nostru Yogi, 
a plecat de acasă cu 3-4 zile înainte de Crăciun. 
Am foarte afectați de acest fapt, pentru că Yogi 
făcea parte din familia noastră de aproape 10 
ani și nu mai plecase niciodată de acasă. Dar în 
dimineața de Crăciun ne-au trezit niște zgomote 
la ușa de la intrare: era Yogi, se întorsese acasă. 
Nu vă spun ce bucurie a fost. Acela cred că a fost 

cel mai frumos cadou pe care l-am primit de 
Crăciun.

De Revelion iarăși era masa încărcată și 
noi, îmbrăcați frumos, așteptam să înceapă 
programul la televizor. La cumpăna dintre ani, 
ciocneam un pahar de vin sau șampanie cu 
părinții și frații și ne uram La multi ani! Cel mai 
așteptat era Nea Mărin (Amza Pellea) cu poantele 
lui haioase, dar și cu felul lui de a povesti, poate 
și pentru că, olteni fiind, era mai aproape de 
sufletul nostru. Ne uitam și la scheciul lui Toma 
Caragiu, dar din păcate de înțeles l-am înțeles 
mai târziu. Adormeam pe la 2 – 3 dimineața, 
când ne trimeteau părinții la culcare. Dimineața 
ne îmbrăcam frumos și plecam la Moșicu să 
ne dea de grindă și să ne dea sorcovele. Punea 
o bardă în pat, pe care ne urcam cu picioarele, 
iar pe cap un colac de turtă dulce și sorcova și 
ne ridica până la grindă zicând: „Tâta mare!”2 
După asta îi sorcoveam pe toți cei mari din casă. 
Primeam și bani. Plecam apoi să sorcovim și 
celelalte rude. De obicei ne duceam întâi la nași, 
iar ultimii sorcoviți erau părinții noștri.

După ce am mai crescut mergeam cu 
Plugușorul sau cu Capra. 

În 1980, de Anul Nou am mers împreună 
cu toată formația de muzică populară cu capra 
prin sat. Nenea Chivu (Sterie), unchiul meu, 
conducea formația de muzică populară și a avut 
ideea să ne luăm instrumentele și să mergem 
prin sat cu capra. (Tot dânsul a avut ideea de a 
reînnoda tradiția horei de duminică). Inițial era 
vorba să mergem doar pe data de 1 și doar pe 
la casele celor din formație și la profesori. Dar 
socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. 
Pe unde treceam, oamenii ne invitau în curte să 
le urăm, așa că am terminat seara târziu. A doua 
zi am pornit iar cu uratul ca să putem trece pe 
la cât mai mulți oameni din sat. Oamenii au fost 
foarte bucuroși că le-am urat iar noi, copii fiind, 
ne-am simțit foarte importanți. Și de Anul Nou 
Linia Mare și toate străzile erau pline de oameni 
de diferite vârste care sărbătoreau intrarea în 
Noul An. 

Veneau apoi Boboteaza și Sfântul Ioan. În 
seara de Bobotează plecam cu uratul prin sat. 
Câte pietre la fântână,

Atâtea oale cu smântână.
Câte cuie sunt pe casă
Atâția galbeni mari pe masă....

 După ora 12 noaptea veneau cu uratul 
oamenii mari. Pentru că era ziua onomastică 

2 Adică „Atât să crești de mare, până la grindă”
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Tatăl meu cu nepoții de Sf. Ioan

a tatălui meu, toată noapte eram „călcați” de 
urători, mai ales că Tăticu avea mulți prieteni, 
dar și un vin foarte bun.

Urma apoi Lăsata Secului. Din nou Linia Mare 
era în sărbătoare. Noi copiii mergeam la rude cu o 
sticlă de țuică și sărutam mâna celor mai în vârstă 
ca noi, cerându-ne iertare pentru toate greșelile 
ce le făcusem în timpul anului ca să intrăm curați 
în Postul Mare. Primii la care mergeam erau nașii, 
apoi urmau celelalte rude și în final ne întâlneam 
toată familia, în Modorani la Muma. 

Prima dată sărutam mâna Mumii și ne 
ceream iertare pentru toate necazurile pe care 

i le făcuserăm în timpul anului. Apoi urmau 
părinții noștri, unchii și mătușile. Fiecare 
ne dădea niște bani așa încât ajungeam să 
strângem suficient să ne putem înnoi cu ceva 
de Paște. 

Desigur, urma masa. Toată lumea era bucuroasă 
și fericită. Singurul lucru care umbrea această 
bucurie era că a doua zi era luni, și trebuiau să 
meargă la serviciu.

Acest tablou al familiei mari, reunite în jurul 
Mumii, mi-a rămas întipărit adânc în minte. De 
multe ori, îmi doresc să mai fiu iar copil ca în 
zilele de sărbători. 
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file de istorie locală

  Desfășurarea  
evenimentelor

din decembrie 1989,  
în comuna Osica de Sus

VĂDUVA ALEXANDRU 
jurist

Suntem în anotimpul iernii, dar toam-
na își prelungește farmecul cu dimi-
nețile și nopțile răcoroase, iar zilele, 
cu razele de soare mângâietoare, 
induc o stare melancolică, ce te duce 

cu gândul că s-au aliniat astrele și Divinitatea a 
insuflat la pământeni sau la mai marii lumii, o 
nouă ordine socială.

Activitățile în comunitatea noastră se desfă-
șoară într-o monotonie obișnuită, care este în-
treruptă, mai mult ca oricând, de reprezentanții 
organelor de partid și de specialitate județene, 
care ne transmit să avem o implicare totală pen-
tru menținerea disciplinei în muncă și ordine 
socială, cu raportarea de îndată a oricărei nesu-
puneri civice.

Pe fondul acestei încordări, se organizează o 
ședință de partid la căminul cultural, cu mobili-
zarea unui număr mare de participanți, cu tema: 
„Înfierarea acțiunilor așa-zișilor „protestatari” 
din Timișoara, care prin acțiunile lor huliganice, 
au devastat magazinele, atacă unitățile milita-
re și îndeamnă populația la nesupunere civică”. 
În timpul desfășurării ședinței, au luat cuvântul 
persoane reprezentative din comunitatea noas-
tră, care au „înfierat”, cum au știut mai bine, 
evenimentele de  la Timișoara, luându-și angaja-
mentul că vor apăra revoluția socialistă „cu arma 
în mână” dacă partidul le-o cere. Tot în acele zile, 
muncitorii din Osica de Sus, și nu numai, care 
lucrau pe platforma industrială Balș, în special 
strungarii, sunt angrenați în confecționarea de 
bâte, urmând să se deplaseze cu o garnitură de 
tren specială la Timișoara, pentru restabilirea 
ordinii publice. Din rândul muncitorilor care 
s-au deplasat la Timișoara, amintim pe: Tudor 
Ilie (Păcală) și Andrei Nicolae (Mândroc), care 
relatează:

„Pe timpul deplasării, se discuta cum să acți-
onăm, cât de hotărâți și uniți să fim, dar când a 

intrat garnitura de tren în Timișoara, am văzut o 
mare de oameni, în speciali tineri, care ne-au pri-
mit cu ovații de bucurie, oferindu-ne pâine și sa-
lam, iar noi am început să aplaudăm, privindu-i 
cu simpatie, instantaneu fraternizând cu aceștia.”

În ziua de 10  Decembrie 1989, trec pe la 
domnișoara Georgescu Ileana, în curte găsind 
o bicicletă rezemată de casă. Bat la ușă, dar nu 
răspunde nimeni, astfel că intru în casă, unde 
domnișoara, împreună cu Polizu, așezați pe sca-
une lângă masă  ascultau Radio Europa Liberă. 
Polizu, energic, a sărit de pe scaun cu fața transfi-
gurată, strigând: „Regimul comunist cade!!! Are 
zilele numărate!!! Și mulți trebuie să-mi dea so-
coteală, iar tu, obligația să divulgi turnătorii care 
ne-au distrus viața și familia!”

Primim ordin de intrare în consemn fiind asi-
gurată prezența permanentă la Postul de Miliție, 
unde aveam un televizor Sport și un aparat de ra-
dio care, sporadic, recepționa la Europa Liberă. 
În comunitate, locuitorii, mai timid, au început 
să comenteze evenimentele de la Timișoara, iar 
cei care aveau copii în armată sau la Timișoara 
vin frecvent la Postul de Miliție să se intereseze 
de situația lor. La locuința de serviciu, vine dom-
nișoara Georgescu Ileana, care ne sfătuiește să 
ducem cei doi copii minori la bunici, pentru că 
ceasul cel mare a sosit: căderea regimului este 
iminentă și este posibil ca Postul de Miliție să 
fie atacat, iar eu, sub nicio formă să nu folosesc 
armamentul.

În ziua de 22 Decembrie 1989, ora 13:00, soția 
colegului meu, Ciocîrlan Gheorghe, telefonează 
la Postul de Miliție că este în pericol, fiind admo-
nestată de mai multe persoane. Mă deplasez la 
locul indicat, unde constat că totul era diferit. În 
gospodăria lui Mandă Marin (Ceoce), după sa-
crificarea porcului se făcea pomana, la care par-
ticipau: Calotă Constantin (Costel al lui Florică 
Olaru), Preda Nicolae (Nicu al lui Ganea), 
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Streche Marin, Dăbuleanu Mircea (Mircea lui 
Bâcă), Nichita Dumitru (Bran Vidrighin) care, în 
momentul apariției la TV a lui Mircea Dinescu, 
au început să strige de bucurie și să se manifes-
te zgomotos, moment în care a apărut doamna 
Ciocîrlan, care i-a apostrofat că urmăresc pos-
turi străine, iar ea telefonează soțului să vină să 
îi aresteze. În cele din urmă, situația s-a calmat, 
iar doamna Ciocîrlan s-a retras nemulțumită și 
nedumerită de ceea ce se întâmplă.

Tot  în 22 Decembrie, între orele 18:00-19:00, 
apare primul grup de tineri printre care  Aldea 
Sebastian (Vică Galeț), Băluță Viorel, Calotă 
Marian (Kale), Gubendreanu Ion (Ion al lui 
Cute), Gubendreanu Dumitru (Mobra), profe-
soara Păun Cecilia, Raicea Cristian (Gutuiță), 
Ciochină Ion (Brezu), Niță Dumitru (a lui 
Radu lui Niță), Iorga Dumitru (Mangă a lui 
Diță), Băluță Gheorghe (Ciacăr), Fugaru Ionel 
(Paceală), Ciochină Costel (Cantonierul), toți 
deplasându-se prin comună, strigând diferite lo-
zinci de libertate: „Mulțumim Timișoara!”, „Jos 
comunismul!”.

Grupul de tineri s-a despărțit în două, o 
parte plecând acasă, iar cealaltă, cu trenul din 
Vlăduleni  spre București, la inițiativa lui Raicea 
Cristian (Gutuiță), care povestește:

„Am plecat din gara Vlăduleni în jurul orei 
23:00. Când a ajuns trenul în zona Pădurii Reșca 
se auzeau împușcături și se observa în văzduh 
lumină de trasoare. Ne-am culcat pe burtă în 
compartiment și pe culoar  până am ajuns în 
gara Caracal, unde am fost legitimați de o patrulă 
militară, care ne-a sfătuit să ne întoarcem acasă, 
deoarece spre București au fost anulate toate tre-
nurile. Am rămas în gară, venind acasă a doua zi 
dimineața.”

23 Decembrie 1989. În jurul prânzului, a ve-
nit la locuința de serviciu Polizu Constantin ca 
reprezentant al Partidului Național Țărănist, cu 
o listă de revendicări, cerând vehement, să afle 
identitatea colaboratorilor Securității. În cele din 
urmă a fost temperat de domnișoara Georgescu 
Ileana, care se afla la noi în locuință.

24 Decembrie 1989, între ora 9:45-10:00. 
Își fac apariția la Primăria noastră  mai multe 
persoane, printre care: Ciochină Constantin 
(Cantonierul), Joița Gheorghe (George al lui 
Rontea), Lepădatu Ion (Oane), Mușat Gheorghe 
(George al lui Câci), Stănoiu Daniel, coordonați 
de Lepădatu Nicoale (Mamet). Când au ajuns la 
clădirea din spatele Primăriei unde se aflau vi-
ce-primarul Moraru Ștefan, am fost chemat de 
omul de serviciu al Primăriei, Manicea Mihai 
(Mișică).

Lepădatu Nicoale s-a adresat vice-primaru-
lui: „Am venit să luăm puterea! Predă puterea!”. 

Acesta nu a răspuns, moment în care Lepădatu 
Nicoale a intrat în birou la contabilitate, a for-
țat cu mâna dreaptă partea de sus a fișetului, iar 
mâna stângă a introdus-o în fișet, ulterior, rămâ-
nând blocată. Vice-primarul a deschis lacătul de 
la fișet. Din fișet, Lepădatu Nicoale a luat ștampi-
la, ieșind afară din birou s-a dezbrăcat din cojoc, 
l-a aruncat  pe trepte   și-a suflecat mânecile de 
la pulover, cu pumnii strânși și fața expresivă, s-a 
urcat pe cea mai înaltă treaptă de la scară, stri-
gând: „Fraților!!! Am luat puterea!!! Mai avem 
una de luat, care are ștampila țării!!! (n.r. Postul 
de Miliție)”.

În acest timp, Mușat Gheorghe a scos din bu-
zunar cinci tuburi de cartușe de pistol-mitralieră, 
calibrul 7.62 mm, le-a arătat mulțumii și a spus: 
„Am fost la București, de unde vin cu aceste 
tuburi ca să fac dovada că se trage în mulțime, 
lucru pe care-l poate confirma și studentul de la 
Timișoara, Stănoiu Daniel, aici de față.”  Stănoiu 
Daniel a rămas tăcut.

Întrucât discuțiile erau contradictorii și eram 
permanent provocat, pentru a nu escalada starea 
conflictuală, m-am retras, pe poteca laterală, la 
Postul de Miliție unde am procedat la menține-
rea stării de calmitate. După aproximativ 15 mi-
nute, grupul din curtea Primăriei, cu un drapel, 
a venit să intre în Postul de Miliție, să ia arma-
ment și muniție pentru apărarea comunității de 
teroriști. Totodată, persoana care a beneficiat din 
plin de poziția și funcția lui Emil Bărbulescu, a 
lansat zvonul că Emil Bărbulescu este moșul co-
piilor, iar în acel moment este ascuns în Postul de 
Miliție alături de doi teroriști. 

În curtea Postului de Miliție se aflau mai mul-
te persoane care se bucurau de respectul și încre-
derea locuitorilor și au confirmat că nu este ni-
meni din afara localității în Postul de Miliție. Mai 
mult, profesorul Oprițescu Constantin, intuind 
intenția grupului de a pune mâna pe arme, s-a 
postat la poarta de la intrarea Postului de Miliție 
și a garantat că nu este niciun terorist în Postul 
de Miliție: „ Fiți serioși! Mulți dintre voi ați fost 
elevii mei! Emil Bărbulescu nu avea unde să se 
adăpostească decât aici, la noi, în Osica? Ar fi un 
dezastru să punem mâna pe arme să ne apărăm 
comuna.” Gubendreanu Constantin (Cice), fiind 
în curtea Postului, l-a chemat la el pe Ciochină 
Constantin (Cantonierul), nepot din partea 
surorii, certându-l: atitudine care a descurajat 
grupul. Stocul de armament în Postul de Miliție 
era format din: carabine, pușcă mitralieră, mitra-
lieră pe afet, pușcă-mitralieră semiautomată, cu 
lunetă, arme Geko, armă cu aer comprimat, lăzi 
cu muniție de război, cartușe de manevră. Osica 
de Sus era centru de pregătire pentru luptătorii 
din gărzile patriotice inclusiv pentru comunele 
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Fălcoiu și Dobrun. De la Postul de Miliție s-au 
deplasat la Căminul Cultural, unde Nicu Ivan 
(Nicu al lui Tușă), a montat stația de amplificare, 
iar Lepădatu Nicolae, la microfon, a strigat că a 
preluat puterea și a ridicat ștampila Primăriei, 
arătând-o mulțimii, totodată, începând forma-
rea Consiliului Frontului Salvării Naționale. Din 
mulțime se striga și se propunea câte o persoa-
nă, pe care Lepădatu Nicoale o accepta sau o 
refuza. Refuzând în mod nejustificat mai multe 
persoane, Calotă Marin (Mărin al lui Paltin), om 
cu un caracter deosebit și de neclintit în hotărâ-
rile chibzuite pe care le lua, încadrat de nepoții 
lui, Dobre Bibi și Dobre Dumitru (Zoro) a zis: 
„Ce face ăsta?! Se propune pe el și tot neamul 
lui?!”, moment în care, Dobre Bibi s-a deplasat la 
Lepădatu Nicoale, i-a cerut ferm ștampila, a pri-
mit-o și a așezat-o pe masă, lângă stația de amp-
lificare.  Întrucât mulțimea se agita și Lepădatu 
Nicoale a pierdut controlul, a intervenit la micro-
fon domnișoara profesoară Păun Cecilia, care a 
restabilit ordinea și a reluat procedura de forma-
re a Consiliului Frontului Salvării Naționale.

Când totul părea normal, apare de la Biserică 
preotul Mitrache Eugen, care a luat microfonul 
și a spus: „Pentru martirii căzuți la Revoluție, 
să rostim împreună rugăciunea „Tatăl Nostru”. 
După rostirea rugăciunii, a continuat: „Tatăl meu 
e șofer de autobuz. Toată noaptea a transportat 
luptători din gărzile patriotice și militari pentru 
apărarea localităților. Activitatea Miliției a înce-
tat! Armata și noi am luat puterea! Trebuie să pu-
nem mâna pe arme, să facem echipe la intrarea 
și ieșirea din comună, să o apărăm de teroriști!” 
În acest timp, se auzeau împușcături răzlețe, ceea 
ce l-a determinat pe preot să afirme: „Auziți?! Se 
trage! Teroriștii s-au organizat! Trebuie imediat 

să opunem rezistență! Să ne apărăm!” O parte 
din mulțime a început să strige: „Arme! Arme! 
Arme!” Ulterior s-a aflat că pe malul stâng al 
Oltului, în zona barajului Ipotești, au fost per-
soane înarmate, să apare barajul de teroriști. 
Iar acestea au început să parieze cine lovește, în 
larg, pescărușii care stăteau pe diferite obiecte 
plutitoare. 

A intervenit din nou domnișoara Păun 
Cecilia, spunând că nu avem ce face cu armele. 
Între timp, i-am amintit preotului că anterior am 
avut o colaborare profesională bună. Acesta reve-
nind la microfon  a afirmat că: „Domnul Sandu 
este militar de carieră! Să avem încredere, că știe 
ce are de făcut.”

În aceeași zi, în jurul orelor 15:00, la Primăria 
noastră a avut loc prima ședință a Consiliului 
Frontului Salvării Naționale, în care s-a hotărât 
ca domnul doctor Voicu Ion să fie purtătorul de 
cuvânt.

În 28 Decembrie 1989, în jurul orelor 14:00, s-a 
prezentat la Postul de Miliție Soare Constantin ( 
al lui Băț) împreună cu un prieten străin de loca-
litate, spunându-mi că vor să facă revoluție în sa-
tul Greci și să întocmească lista de revoluționari. 
Apoi au plecat în satul Greci, făcând observație 
gestionarei Matei Niculina (Nina) că va fi înlo-
cuită de la magazin, dacă nu face aprovizionarea 
de îndată cu portocale, banane, măsline, salam și 
alte produse.

În loc de încheiere:
Mulțumesc tuturor persoanelor care au fost 

implicate în evenimente și au dat dovadă de 
maturitate și probitate morală, reușind astfel 
să reducă riscul apariției victimelor directe sau 
colaterale.
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Revenirea acasă

Vara ce-abia a trecut m-a adus acasă, la Osica, 
după doi ani de absență în care s-au întâmplat 
atâtea evenimente. Pandemia produsă de virusul 
Covid-19 precum și toate consecințele generate 
de aceasta au înăsprit viața noastră. Ne-am trezit, 
dintr-o dată, că trebuie să fim atenți la traiul nos-
tru de zi cu zi, la modul cum ne întâlnim și când 
o facem, la cât de aproape sau departe ar trebui să 
fim unii fată de alții. Mai mult ca niciodată, a tre-
buit să înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru, 
să fim informați, să ascultam de autorități, chiar 
și strângând din dinți, să ne conformăm unor 
reguli comunitare. Evenimente în lanț au produs 
un adevărat cutremur în modul nostru de-a înțe-
lege viața cu toată diversitatea ei, dar și în a privi 
moartea, ca un ultim popas în drumul nostru 
creștinesc pe acest pământ. Popas trist, însoțit 
de ritual religios și tradiții culturale! Au fost cur-
mate atâtea vieți nevinovate! Dar cel mai greu a 
fost atunci când, chiar și acel trist « ADIO », ce 

ne cotropește la pierderea unei ființe dragi, a fost 
umbrit! Căci mulți dintre noi nu au putut fi ală-
turi de cei apropiați și îndrăgiți în clipa despărți-
rii noastre pe acest pământ. Rapiditatea cu care 
mulți au plecat dintre noi ne-a lăsat împietriți 
și suparăți. Și-apoi, cu sufletele împietrite, mân-
gâiați doar de lacrimi, ne-am resemnat căutând 
binecuvântarea, înțelepciunea și speranța. După 
un an și jumătate de viață sub titlul pandemiei 
petrecută la Montreal, am fost binecuvântată să 
am parte de o oază de lumină, plină de zile mi-
nunate pe meleagurile natale. 

Ajunsă în Romania pe la mijlocul lunii iulie, 
m-am îndreptat spre Cernavodă pentru a o ve-
dea pe sora mea, Jana. Fiind singura care a mai 
rămas în viață din familia directă Polizu nu aș fi 
putut trăi altfel călătoria revederii. Am căutat-o 
pe Jana să plângem alături, așa cum nu putusem 
s-o facem în 18 aprilie, 2019, să ne reculegem 
împreună. Am regăsit Osica tristă și fără ecou 
după decesul sorei mele dragi, Luxa. Chipurile 
blajine din fotografiile agățate pe perete m-au 
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primit blând, dureros de blând. Și totuși, în toa-
tă această neclintire, oaza noastră strămoșească 
păstrase încă destulă lumină pentru a mă primi 
prietenos și a-mi dărui ceva din căldura casei 
părintești. Viața zilnică m-a ancorat în ritmul ei 
de Osica, îmblânzindu-mă cu răsăritul soarelui, 
îndemnându-mă cu lumina zilei până seara târ-
ziu. Abătută fiind, la gândul că firescul și rostul 
vieții sunt de neclintit, la ceas de seară, mă mul-
țumeam cu o zi împlinita în fapte și evenimen-
te. M-am luat repede cu grija rostului de-acasă 
hrănindu-mă mereu cu seva familiei, a locului. 
Chiar și cuprinsă de tăcere, m-am întâlnit cu toți 
ai noștri, plecați la ceruri, prin rugăciune și tradi-
ție religioasă. Și, mai ales,  în casa și curtea noas-
tră, am trăit smerită despărțirea de Luxa, plecată 
în  drumul ei fără întoarcere. Cu îndrăzneală 

culegeam raza dimineții, păstram tăcută frumu-
sețea florilor, pentru a i le dărui, în liniștea serii, 
în semn ca suntem tot noi, neschimbați, neînfri-
cați. Răspunsul Luxei, auzit numai de mine, mă 
umplea de iubire în cântec de liniște și pace! Am 
învățat astfel să trăiesc tăcerea la Osica! În liniș-
tea aceasta m-am plimbat pe toate ulițele și stră-
zile ce duceau într-un singur punct, familia. Am 
revăzut turnul bisericii și clopotnița ca un tablou 
al rechemării în trecut, cu vieți nou născute, cu 
glas de copii și duioșia bătrânilor, cu arșița verii și 
frumusețea grânelor, cu parfumul florilor și frea-
mătul toamnei, cu sărbători de neuitat. Am as-
cultat sunetul clopotului din turlă amintindu-mi 
de încă o moarte, de fiecare sărbătoare anunțată. 
Am revăzut clădirile școlilor din sat, acolo unde 
am învățat în școala primară și clădirea liceului, 

Casa părintească 
din Osica

Grădina din fața 
casei din Osica
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cu anii de gimnaziu și cei de liceu. M-am întâlnit 
cu oameni cunoscuți și locuri știute. Din toate 
acestea am înțeles că, în Osica, nu voi fi niciodată 
în singurătate.

Reîntoarcerea in timp

Pentru o săptămână am plecat din Osica la Iași 
unde aveam să retrăiesc, după 41 de ani, avântul 
tineresc din vremea studenției. Am regăsit Iașul 
din începutul legăturii noastre, Iașul de care mă 
îndrăgostisem din lectură și poezie sau din foto-
grafii. Iașul pe care îl iubeam dinainte, fără să ne 
fi dat încă întâlnire! Prima mea călătorie spre Iași 
ar fi trebuit să fie în anul 1974, când, după ter-
minarea liceului și absolvirea bacalaureatului, în 
pur idealism adolescentin, pregăteam marea mea 
întâlnire cu orașul culturii și al romantismului, 
cu orașul iubirii. Liceană fiind, eram îndrăgostită 
de poezie, și gândul de a studia în orașul Teiului 
lui Eminescu a început să-și facă loc în spiritul 
meu. Fiind pasionată de chimie, îmi propuse-
sem să studiez chimia industrială într-un scop 
bine definit: să pot contribui la înfrumusețarea 
exterioară omului, a femeii în particular, prin 
cosmetice sau îmbrăcăminte. Nu știam ce ar fi 
mai frumos și mai folositor : chimia organică cu 
destinație pentru cosmetice și parfumuri sau chi-
mia textilă pentru țesături și haine înnobilate?! 
În vara lui ’74, după bacalaureat, am decis pentru 
Facultatea de Chimie industrială, specialitatea 
Chimie textilă, la Iași. După ce tata mi-a cumpă-
rat biletul de călătorie spre Iași am urcat în tren 
cu gândul că mă voi întâlni cu frumosul Iași, cu 
Domnul Eminescu și poezia lui păstrată în co-
roana bătrânului tei. Era visul meu de adolescen-
tă pornită în căutarea sensului vieții, stăpână pe 
cunoștințe și convinsă că voi reuși. Un vis fru-
mos ce trebuia împlinit! Fără destul curaj m-am 
abătut însă de la primul meu gând și am spulbe-
rat, pentru o vreme, acest vis, în Gara de Nord 
din București. Acolo mă aștepta sora mea, Nana, 
și cumnatul meu, Nicu, care mă găzduiau peste 
noapte, eu urmând să iau trenul de Iași, a doua zi. 
Gândul meu s-a schimbat în discuțiile cu ei, căci 
Nana m-a convins să rămân în București și să mă 
înscriu pentru admiterea la chimie industrială, 
specialitatea chimie organică; spunea ea că via-
ța mea de student va fi mai ușoară în București, 
având un suport din partea lor, în condițiile în 
care, situația materială a familiei noastre se dete-
riorase mult. Am vândut biletul cumpărat de tata 
unui domn ce aștepta în rândul din fata ghișeu-
lui să cumpere un loc pentru Iași. Când palma 
mea întină se întâlnea cu mâna lui care prindea 
biletul cu bucuria că-și scurtase timpul de aștep-
tare, am simțit cum pierdeam în lacrimi visul 

drag mie. Și admiterea mea a fost fără succes! Iar 
atunci când a vrut să fie, în vara lui ’75, cu ocazia 
admiterii la facultate, cu sfiala copilului de la sat, 
dar cu credința că visul meu trebuie înfăptuit, 
am plecat la admitere la Iași însoțită de mama. 
În drumul acela plin de necunoscut am început 
să mă descopăr pe mine. Reușita la facultatea de 
inginerie chimică mi-a redat încrederea pe care o 
pierdusem, mi-a dat puterea să continui drumul 
întrerupt cu un an în urmă. Și de aici, în toamnă, 
la începerea anului universitar, m-am introdus 
singură în lumea Iașului universitar. Treptat, cu 
îndrăzneală și curaj, dar și cu multă disciplină, 
am descifrat rigorile și exigențele unei facultăți 
de o complexitate aparte.  Am căpătat, astfel, 
mândria de a studia ingineria la Iași, oraș al pri-
mei școli de ingineri fondată încă din 1814 și al 
primei universități din țară, construită  în 1866. 
Mândria aceasta o port și astăzi cu mine, oriunde 
aș fi. La începuturile mele universitare, intrând 

Biserica Sfântul 
Gheorghe-Osica de Sus
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Facultatea de Inginerie Chimică din Iași

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi 
din Iași

Aula Magna « Carmen Sylva », 
Universitatea Tehnică Gheorghe 

Asachi, Iași :            
             Imagini de la Cursul Festiv 

din1980 și din vizita din 2021

Imagini din Complexul Studențesc  
Tudor Vladimirescu, Iași

Alături de câțiva colegi  
din Grupa 1111-  

Parcul Copou, 1977
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Grupa 1111 după  
Cursul Festiv, 1980

Dreapta: Emblema grupei noastre, la 
sfârșitul facultății, Iași-1980

Într-un grup de prietene  
la seara festivă, Iași-august 2021
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într-o lume cu totul și cu totul nouă, mi-am în-
sușit cerințele și regimul facultății de inginerie 
chimică, program care mi-a dat posibilitatea să 
mă formez într-o profesie pe care o îndrăgesc și  
astăzi. Începutul fiecărui an universitar îmi adu-
cea o bucurie imensă la reîntâlnirea cu Iașul meu 
drag. Trăind în Complexul Studențesc Tudor 
Vladimirescu, căminele T2, T3 și T4 am înce-
put să mă deprind cu viața social-comunitară, 
învățând să trăiesc alături de colege venind din 
toate regiunile țarii. Între noi, fete și băieți din 
Grupa 1111, facultatea de Chimie și Tehnologie 
Chimică Textilă, din care am făcut parte, s-au 
legat prietenii de-o viață, care, în ciuda timpului 

trecut, vorbesc peste ani. La întâlnirea din vara 
aceasta, ne-am regăsit neschimbați  în relațiile 
noastre, chiar dacă peste noi trecuseră 41 de ani. 

Târgul dulce al Iașilor m-a cucerit încă din 
primul semestru al anului I. Cu prestigiosul său 
patrimoniu istoric și cultural, Iașul m-a îndem-
nat la cunoaștere și studiu. Aici mi-am șlefuit, 
puțin câte puțin, stângăciile mele în pregătirea 
sistematică, științifică, la întâlnirea cu tăcerea 
profundă din frumoasele și luminoasele biblio-
teci ale orașului. Astfel, începeam să depășesc în-
vățatul lecțiilor din liceu, ca un proces de acumu-
lare de cunoștințe. Începuturile acestea au croit 
în mine o mentalitate nouă; mă simțeam o privi-
legiată la gândul că pot păși în asemenea sălașuri 
de cultură și gândul acesta se transforma într-un 
imbold pentru mine. O mare emoție am trăit în 
vara aceasta când am pășit pe scările Bibliotecii 
Mihai Eminescu, acolo unde am studiat pe tim-
pul celor cinci ani de studenție. Lângă bibliotecă 
se află și azi Casa Studenților din Iași. Mi-am 
amintit cum mergeam acolo în pauzele de studiu  
la o cafea sau ascultam muzică. Și tot acolo, l-am 
întâlnit, într-o seara de toamnă târzie, pe Marian 
Drăghici, colegul meu de liceu. Câtă emoție, căci, 
vedeam pe cineva din Osica! Astăzi, Marian, un 
mare iubitor de Osica, este scriitor recunoscut 
nu numai în țară, dar și la nivel internațional. 
Talentul și dăruirea lui necondiționată pentru 
Revista Rădăcini, este o binecuvântare pentru 
osiceni, pentru Osica.

Oraș al celor șapte coline, Iașul rămâne cetatea 
culturală și spirituală a Moldovei. Cu nenumăra-
te muzee, cu  teatre și operă, cu galerii de artă și 
librării spațioase, orașul te îndeamnă la istorie, 
literatură și artă. De îndemnul acesta am ascultat 
și eu în vara aceasta, plimbându-mă pe străzile 
cu arhitectură veche, unde, descoperi la tot pa-
sul, clădiri istorice și culturale. In centrul Iașului 
se ridică măreț Palatul Culturii, o adevărată em-
blemă a orașului. Clădirea ce-și ridică silueta tur-
nului cu ceas în peisajul cetății imprimă orașului 
o expresie unică de romantism. Cu cele patru 
muzee de istorie și artă, Palatul este un adevărat 
centru cultural. Pe perioada anilor ‘70-80 clădi-
rea palatului a suportat lucrări majore de resta-
urare și, din acest motiv, eu nu putusem vizita 
interiorul; am rămas cu mâhnirea că, deși aflată 
în apropiere zi de zi, platul îmi era inaccesibil. 
A fost așadar o mare mângâiere sufletească că, 
după atâta așteptare, puteam vizita o asemenea 
capodoperă, în toata splendoarea ei. 

În Iașiul livresc, viața educativ-academică și 
cea culturală se întâlnesc, în tăcere, cu spiritua-
litatea. O adevărată catedrală a ortodoxiei, Iașul 
este orașul din România care are cele mai multe 
biserici, 71 la număr, dintre care, 30 sunt incluse 

Un grup de colegi de facultate lângă 
Obeliscul Leilor-Parcul Copou, august 

2021

Biblioteca Centrală 
Universitară  

Mihai Eminescu, Iași



 25 

pe lista monumentelor istorice. Petrecând șapte 
zile la Iași, vara aceasta am înțeles rolul ce l-a avut 
viața spirituală a Iașului asupra evoluției mele ca 
tânăr. La reîntâlnirea cu bisericile recunoscute, 
m-am dus cu gândul la apropierea mea de biseri-
că chiar din primul an de facultate. In plin regim 
comunist, pândiți de ateism la toate colțurile, la 
Iași am identificat, chiar de la începuturi, cupola 
înnobilată a bisericii, a ritualului religios. Rând 
pe rând, descopeream câte o biserică și de fieca-
re dată mă umpleam de lumină. Mi-am amintit 
cum, înainte și după fiecare examen mergeam la  
Mitropolie să mă rog și să mulțumesc divinită-
ții pentru împlinirile mele. În lăcașul Catedralei 
mă simțeam smerită și puternică, încrezătoare și 
temătoare, recunoscătoare și altruistă. Înlăuntrul 
acela sfânt a dăltuit în mine sufletul credincios al 
unui tânăr ce voia să-și croiască viața. Întâlneam 
acolo tineri credincioși, ca și mine, așa cum nu 
mai văzusem până atunci prin părțile noastre. 

Revederea Iașului: întâlniri de suflet între 
trecut și prezent

Cunoscând aceste lăcașuri culturale și spiri-
tuale, universitare și comerciale, cutreierând pe 
străzi și pe coline, s-au deschis și mai larg aripile 
visului meu, dorința mea de cunoaștere și de iz-
bândă, de înțelegere în fata credinței, a culturii, 
a artei. Am realizat cum Iașul calm și profund 
a știut să preia sufletul adolescentei plecate din 
Osica ca apoi să-l îmbogățească în candoare și 

dăruire. În Iași nu m-am simțit niciodată pier-
dută! Chiar  și atunci când mă topeam de dor 
de Osica sau treceam printr-un impas, în calea 
mea se ivea un colț de liniște și de frumusețe care 
mă alina. În Iași mi-a fost teamă o singură dată! 
Eram în anul întâi de facultate când, în fața ști-
inței și a tehnologiei, m-am speriat de stângăcia 

Biblioteca Universității 
Tehnice Gheorghe Asachi, Iași

În fața Bibliotecii Mihai Eminescu,  
Iași – august 2021
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Casa Studenților din Iași

Palatul Culturii din Iași

Muzeul Unirii 
din Iași

Teatrul Vasile 
Alecsandri din Iași
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Hotelul Traian  
din Iași

Piața Unirii din Iași cu 
Statuia lui Alexandru Ioan 
Cuza și Palatul Braunstein

Biserica Sfântul Nicolae 
Domnesc, Iași

Biserica Trei 
ierarhi, Iași

Catedrala Mitropolitană, Iași
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mea, după care am simțit nevoia imperioasă de 
a mă ridica la un anumit nivel de performanță. 
De-atunci am început să-mi deschid mintea și 
ochii spre ceea ce școala îmi oferea. Iar locul 
temerii a fost umplut cu muncă, cu dorința de 
cunoaștere, de studiu și de instruire; am pornit 
să fac apel la  chibzuință și să nutresc năzuința. 
În Școala Politehnică de la Iași am început, încet, 
încet, să mă formez ca un intelectual tehnic și 
să aspir spre devenirea mea ca om. În tot acest 
timp, Iașul m-a inspirat în cunoașterea oameni-
lor, a vieții culturale și spirituale, reușind astfel 

să mă întregesc ca om. Am învățat sa iubesc și să 
dăruiesc mai mult decât descifrasem în șoaptele 
adolescenței. Știam că pot să dau viață la visele 
născute încă din adolescență și astfel mă pregă-
team să mă ancorez în viața adevărată. Și chiar 
dacă o parte din zborurile mele s-au izbit de 
stânci, nu am îndrăznit niciodată să mă îndoiesc 
de divinitate, de viață. Căci fiecare stâncă de care 
m-am lovit a fost, mai degrabă, o încercare a vie-
ții, un prilej de a sta de vorbă cu mine însămi, de 
a mă căuta și a mă redescoperi, privind spre cer, 
printre oameni.

Strada Alexandru 
Lăpușneanu din Iași

Teiul lui Eminescu-Parcul Copou
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Trecut, prezent și viitor: triunghiul 
timpului

Plecând din Osica și ajunsă la Iași, în vara 
aceasta a lui ‘21 am retrăit tot acest drum ce s-a 
extins pe mai multe decenii, traversând două 
secole. M-am întâlnit cu oameni pe care ii des-
coperisem acum 41-45 de ani și pe care îi regă-
seam la fel. Am rezonat împreună la tot farmecul 
întâlnirii, am depănat amintiri, am cutreierat 
orașul prin locuri numai de noi știute. Am trăit, 
timp de câteva zile, în căminul studențesc T8 din 
Complexul Studențesc Tudor Vladimirescu, unul 
identic cu T2, cel în care locuisem în studenție. 
Din bucuria revederii, chiar de la început, s-a tre-
zit în noi dorința de a fi împreună, nedespărțiți, 
de dimineața până noaptea, târziu. Am petrecut 
două seri festive de neuitat pe ritm de muzica 
anilor ’70, cu romanțe și tangouri, cu veselie și 
prietenie. Am vizitat biserici, Mitropolia, muzee, 
Palatul Culturii, Universitatea Tehnică Gheorghe 
Asachi, Teatrul Vasile Alecsandri, Copoul și te-
rasele din jur. Am cutreierat parcurile, străzile și, 
prin toate acestea, am retrăit, zi de zi, sentimente 
și evenimente ce azi mă inspiră. Am realizat așa-
dar, într-o lumină unică, cât de important a fost 
și rămâne Iașul în devenirea mea ca om. Dăinuie 
între noi o legătură de neșters care a făcut din Iași, 
orașul meu de suflet! În cetatea lui m-am pierdut 
uneori pentru a mă descoperi, m-am rătăcit pen-
tru a-mi îmbogăți sufletul, am căutat pentru a 
cunoaște, am învățat pentru a construi, am cutre-
ierat pentru a lăsa urme neșterse. 

Și mai ales, în vara aceasta, m-am dumerit, mai 
mult  ca niciodată, de unde vine prețuirea mea 

pentru Iași. Am înțeles abia acum că, atunci, în 
primii ani de studenție, am găsit în el locul minu-
nat în care m-am cuibărit cu Osica din mine, fără 
să fi intrat în contradicție cu ceea ce eram și ceea 
sunt. Fără să mă pierd, fără să mă schimb, ci numai 
să învăț, să mă cunosc, să înțeleg! Această armo-
nie s-a menținut în ciuda distanței și a timpului. 
Osica este sufletul meu, iar Iașul este orașul meu 
de suflet! Între ele există o legătura ce unește trei 
elemente esențiale din viața mea: familia-comuni-
tatea, școala-cunoașterea, credința-spiritualitatea. 
Toate s-au întâlnit pe drumul vieții mele, în diverse 
etape, sub diverse forme, și ele fac parte din mine. 
Din ele am îndrăznit să întind, peste ani, aripi și 
mai puternice care m-au ajutat să zbor peste mări 
și țări, găsindu-mi locul la Montreal, în Canada. 
Din ele am cutezat să mă inspir să pășesc pe melea-
guri străine, fără a mă înstrăina. Recunoscătoare 
țării mele adoptive, Canada, nu am pierdut nimic 
din tot ce mi-au dăruit Iașul și Osica. Dimpotrivă, 
în vara aceasta am trăit sentimentul că, pentru a 
mă întregi, ca om, a trebuit să se unească drumul 
Osica-Iași-Montreal  într-un triunghi al devenirii 
mele. Și, cu revenirea mea la Montreal în toamnă, 
am deslușit triunghiul care leagă cumva primele 
trei puncte de reper din viața mea: Osica-Iași-
Montreal. Nici unul nu este mai important decât 
altul și fiecare se prelungește printr-o linie con-
tinuă întâlnindu-l pe celălalt. În timp ce-n Osica 
m-am ridicat din rădăcini bine înfipte în pămân-
tul nostru, în Iași am continuat să cresc și să caut 
repere. Astfel am descoperit tulpini, crengi, frunze 
și flori ce m-au îmbogățit și m-au întărit în crește-
rea dată de cursul vieții. Iar în Montreal a trebuit 
să  mă identific, să înțeleg și să continui să evoluez 
într-un mod nebănuit de mine.

Amintiri din  
Parcul Copou-Iași 2021
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Telefonul a sunat îndelung. Un număr 
necunoscut: alte oferte, alte ches-
tionare... Am răspuns politicos și 
fără să vreau am zis „Salut!”. Puţin 
derutat și surprins, apelantul s-a re-

comandat: „Sunt Preda Constantin” și n-a mai 
apucat să continue. Vocea lui m-a dus imediat în 
curtea Școlii din Vale și-am continuat cu un „Ce 
faci Cocoana? Nu te-am văzut de mult” (de fapt 
ne-am mai întâlnit în octombrie 2015 la con-
certul susţinut cu vioara lui Enescu  de Gabriel 
Croitoru și Horia Mihai). De ce Cocoana? În cla-
sa a V-a (1957) ne purtam puţinele cărţi și rechi-
zite (un creion și o gumă) într-o traistă agăţată 
de gât, cu care , la nevoie, ne apăram de câini sau 
ne duelam în drum spre casă. Într-o zi, Costică 
a venit cu o trăistuţă la care cineva îi pusese niș-
te mânere arătoase. Semăna cu a geantă și el o 
legăna preţios. Eram cu Ioana Voinea, Floarea 
Buznă (a lui Murători) și Vica lui Miercan, când 
a trecut pe lângă noi și m-a privit sfidător. I-am 
susţinut uitătura și le-am zis fetelor: „Uite-o pe 
Cocoana!”, și așa l-am strigat apoi, încă doi ani.

Mi-a propus să încercăm să ne adunăm cei din 
promoţia 1959 care mai suntem, care mai putem 
... Cu un entuziasm copilăresc am și făcut un 
plan de a acţiona. Parcă încropeam un meci în 
curtea școlii, așa de zburdalnice alergau gându-
rile și cuvintele noastre. Eram iar copii și ne le-
gănam între imaginaţie și real. M-am implicat cu 
toată energia (ha, ha, ha) vârstei. Norocul meu că 
memoria îmi este încă bună prietenă. Am apelat 
la colegii noștri: Costică Tutelcă, Ileana Păun și 
Costel al lui Olaru. Am așezat pe hârtie, în ordi-
ne alfabetică, cei 41 de absolvenţi. N-a mai fost 
nevoie de catalog. În dreptul multora a apărut o 
cruce. Dumnezeu să-i odihnească!

Puţini dintre cei care ne mai bucurăm de lu-
mina zilei, de culoare, de cântecul păsărilor, de 
copii, de nepoţi, au mai păstrat legătura. Din 
aproape în aproape, am aflat adresele și-am stri-
gat „Adunarea!”. Ne-am întâlnit pe 27 august 
la „La Popas”, în Vlăduleni. Au lipsit din varii 
motive (nu le-am aflat adresa, nehotărâţi, greu 

deplasabili): Dobre Maria, Bârzeanu Constantin, 
Mohor Maria, Nedelcovici Cecilia, Buznă 
Floarea, Ciurel Victoria, Maxut Ioana, Maxut 
Ion, Surdu Maria, Mărculescu Teodor, Iacob 
Ilie, Sandu Alexandru (al lui Turuiac). Lixandru 
Nicolae (al lui Fâţaru) ne-a trimis o poezie: 

La școala din Vale
Cu castanii înfloriți
Veneau cu ghiozdanul în spinare
Colegii mei iubiți.

Prin ceața timpului pierdut
Văd dascălii și catalogul sfânt,
Mă văd copil la tablă în picioare.
De luam un (trei) 3, era o sărbătoare.

Toate s-au dus de-o veșnicie.
Unde-ai plecat așa curând copilărie?
Anii s-au dus cu toții rând pe rând
Și-acum avem părul cărunt.

Părul alb e lucru mare
Pentru cine vrea să știe
Și a ști să-l porți e, poate,
Cea mai grea filozofie.

Lixandru Nicolae, august 2021
(Între timp autorul poeziei a plecat în lumea 

celor drepți)
După 62 de ani, revederea a fost cu emoţii, bu-

curie, curiozitate. Și ziua a fost frumoasă: soare, 
căldură, calm. Vorbeam unul peste altul (ca-n 
bănci), de-a valma: ce-am făcut, ce știm despre 
alţii, sănătate, picanterii. Au primat însă amin-
tirile: școală, profesori, situaţii hazlii, secvenţe 
dureroase, lipsuri. Fraţii Petrică (ai lui Cărbune) 
au recitat versuri de Vasile Militaru, au relatat 
situaţii din viaţa familiei lor; Tâlvan n-a uitat că 
domnul Dincă, profesorul de matematică, l-a 
depunctat la o teză; Costică Tutelcă, cu o memo-
rie vizuală perfectă, avea clară poziţia noastră în 
bănci; Săftoiu (al lui Ţigli) ne-a povestit întâm-
plări și realizări din serviciul lui. Ioana Voinea 
era mulţumită că-și realizase visul: a îndrumat 

eveniment

               Popas – după 62 de ani
Prof. 

RODICA DĂSCĂLIȚA- 
DEACONESCU
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de la catedră generaţii de copii. Fugaru ne-a 
spus printre altele cu ce probleme se confrun-
tă în frumoasa lui grădină de zarzavat. Ne-am 
amintit că Ileana Păun (a lui Pecie) a avut pri-
ma din clasă uniformă, că Viorica Constantin (a 
lui Stupăriță) era cea mai cuminte dintre noi, că 
Dorel Mărculescu (băiatul popii) înţărca dracii. 
Am vorbit despre colegii de la Greci, care veneau 
la școală și pe ninsoare și pe ploaie rebegiţi de 
frig își luau notițele pe lângă soba care da mai 
mult fum decât căldură.

După un pahar, două, râdeam de sandvișuri-
le din trăiștile noastre: mămăligă prăjită, ceapă, 
mai rar ou, brânză și carne de la garniţă. Ne-am 
amintit cum a speriat-o și-a luat-o în braţe Nicu 
lui Fâţaru pe doamna Cotaie (profesoară cu doc-
torat luat în Germania, la Heidelberg), crezând 
că pe ușă va intra Cocoana. Când ne-a predat 
Teorema lui Pitagora, domnul Dincă a lipit cu 
cocă pe tablă un triunghi făcut dintr-un ziar. L-a 
desfăcut apoi și pe fiecare latură a apărut un pă-
trat. Pătratele mici le-a suprapus pe cel mare. Am 
văzut cu ochii noștri că suma pătratelor catetelor 
este egală cu pătratul ipotenuzei. Interesantă a 
fost problema apărută în pauză. Făina rămasă în 
strachină a zburat prin clasă și ne-a albit pe toţi. 
Când a venit Nea Mărin, omul de serviciu, și–a 
văzut dezastrul, a aplicat corecţii cu mătura unde 
a nimerit. A fost certată Viorica Constantin, sin-
gura care nu se implicase și care sta cuminte în 
bancă. Doar ea nu avea făină pe haine.

Ne-am adus aminte și de martie 1953 când 
doamna Suzana, învăţătoarea noastră, ne-a spus 
că a murit Stalin și că trebuie să plângem. Pe 
mine m-a dat afară c-am râs. M-am uitat la Dorel 
al Popii și la Costel Calotă care plângeau urât și le 
mai curgea și nasul. 

S-a vorbit despre meciurile de fotbal, despre 
bătăi, despre mici idile, despre serbările din curtea 

școlii, despre și despre și despre. Ne-am simţit bine, 
am primit bucurie în suflet, am fost tineri. 

Esenţa a exprimat-o în câteva cuvinte Nicu 
al lui Cărbune: „Am venit moș și-am plecat 
flăcău”. 

Vreau să mulţumesc lui Costel Calotă, pa-
tronul localului „La Popas”, care ne-a acordat o 
atenţie specială.
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Porumbelul lui Noe a stabilit prin testament ca urmașii săi să devină, în veci 
vecilor, ambasadori ai păcii pe pământ ,iar de atunci, porunca sa a răzbit și 
s-a împlinit în cele patru colțuri ale pământului. Dacă povestea Potopului 
rămâne totuși una controversată, prezența porumbelului, în acele vre-
muri, este dovedită științific. Ea este aproximată la 10.000 de ani înainte 

de Hristos. De atunci și până în  zilele noastre, porumbelul a demonstrat cu priso-
sință simbolistica sa  de mesager al păcii, frumuseții și al reînnoirii, fiind adoptat în 
toate culturile și civilizațiile umane ca înger păzitor al iubirii, al familiei. Urmarea 
calităților sale-inteligență, memorie-conjugate cu atașamentul nezdruncinat față de 
cuibul în care s-a născut, a făcut ca în Grecia Antică porumbelul să aducă cetăților 
vestea învingătorilor de la Olimpiade, iar romanii să-l înroleze pe câmpul de luptă, 
în serviciul de curierat, iar armatele moderne să-i încredințeze și misiuni de spionaj.

Relația sa cu omul începe în copilăria acestuia când apropierea lor, la propriu și la 
figurat, apare spontan ca urmare a unei atracții reciproce, bazate pe lipsa violenței și 
continuate de mirajul zborului, în care porumbelul poartă pe aripile sale visul omu-
lui de a se avânta și el în înaltul cerului.

columbofilie, de ieri şi azi 

               Mesageri 
pe bolta albastrăION SURDU

comandor, av. r.
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Tot în copilărie a început și dragostea mea pen-
tru porumbei, într-o lume în care nu apăruse tele-
vizorul, aparate de radio erau doar câteva și marea 
majoritate a oamenilor trăiau pe cont propriu, adică 
fără serviciu. Munca pentru cele necesare traiu-
lui era mai intensă de primăvara până toamna, iar 
odată cu venirea frigului se strângeau toți pe lângă 
soba încălzită cu paie, pe care adulții o părăseau din 
când în când, purtând de grijă vitelor și orătăniilor. 
Monotonia acestui anotimp o întrerupeam noi, co-
piii, încăierând câinii sau zburând porumbeii, acți-
uni la care se asociau adolescenți și adulți în număr 
destul de mare. Spectacolul se încheia totdeauna cu 
un clasament îndelung contestat, privind cel mai pu-
ternic câine sau cel mai acrobat porumbel, de regulă 
cei jucători. Din păcate eu nu m-am regăsit nicioda-
tă în aceste clasamente, deoarece câinele nostru avea 
o statură modestă, incompatibilă cu podiumul, iar 
la capitolul porumbei nu mă calificam fiindcă tatăl 
meu nu i-a acceptat în gospodăria noastră pe motiv 
că îi distrug tabla de pe casă.

În vremea aceea astfel de activități erau con-
siderate recreative, intens repetate, ușor de or-
ganizat având timp liber neîngrădit, iar câteva 
perechi de porumbei se găseau pe la multe case, 
astfel încât spectacolul aerian să aibă continui-
tate. El era întreținut de micii crescători, cei cu 
până la 20-25 de porumbei. Cei mari, erau câțiva. 
Fană al Lii, vecin cu Romică Coțofană și fratele 
său Tomiță din Modorani aveau efective mult 
peste suta de bucăți, motiv pentru care noi copiii 
ne adunam frecvent la casele lor, ca la expoziție, 
sa admirăm mulțimea de tablouri vii.

Pentru că aceștia din urmă nu participau la 
competițiile sportive columbofile-zboruri de la 
distanțe mari, faima lor nu depășea cu mult limi-
tele comunei. Probabil că strădania lor  avea doar 
motivații comerciale. În zonele urbane mici, încă 
de atunci, mulți crescători de porumbei erau ori-
entați pe rasa de voiajori, capabili să-și  regăsească 
casa venind de la sute sau mii de kilometri. La în-
ceputul anilor 60, asemenea performanțe au avut 
menirea să înflăcăreze imaginația numeroșilor 
pasionați de sportul columbofil. În anul 1964 eram 
în gazdă la dl. Dinu Constantin din orașul Balș pe 
care l-am însoțit la un eveniment, în premieră în 
această așezare. Președintele clubului columbofil 
din oraș, dl. Ionel Terente, cumpărase cu suma de 
900 lei o pereche de porumbei voiajori participanți 
la un zbor de la Varșovia. Atunci, în curtea acestui 
om am avut imaginea clară a unui pelerinaj. Erau 
acolo oameni de diferite vârste și profesii, de la 
cizmari, frizeri, la medici, profesori, militari, care îl 
priveau cu invidie pe organizatorul evenimentului.

De acolo am plecat întristat și răvășit. Acei 
porumbei  care au îndurat foamea, setea, impre-
vizibilul vremii, răpitorii văzduhului, în loc să fie 
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recompensați pentru performanța lor, au fost con-
damnați să nu mai vadă niciodată albastrul cerului, 
așteptându-și moartea închiși într-o volieră, unde 
trebuiau să se reproducă în beneficiul proprietaru-
lui. Alt motiv al bulversării mele era acea sumă de 
bani, 900 de lei, mult peste leafa lunară a tatălui meu, 
acar la calea ferată, sumă care ar fi acoperit cheltuie-
lile mele cu internatul pe mai bine de jumătate de an 
școlar. Ce se întâmpla acolo era pasiune sau viciu ?

După o jumătate de secol, pasiunea pentru po-
rumbeii voiajori a căpătat dimensiuni de neima-
ginat, altădată concretizându-se într-un calendar 
competițional la nivel european care prin selecție 
și antrenamente intense a făcut ca distanțele de 
zbor să depășească, în mod repetat, mia de kilo-
metri, iar prețul de vânzare al acestor performeri 
să cocheteze frecvent cu suta de mii de euro. 
Anul acesta, domnul Liviu Vieru, de la Clubul 
Columbofil Caracal a refuzat suma de 60.000 euro 
pentru un porumbel care a câștigat, de trei ori 
consecutiv, locul întâi la Maraton (1200 km), unde 
numărul participanților a urcat până la 17.800.

În acești cincizeci de ani selecția a trecut de 
la porumbei la crescătorii acestora. Pe vremuri, 
crescătorii erau firi romantice care se delectau 
privindu-și stolul de porumbei în zbor cum dă-
deau ocol propriei case la doar câteva sute de 
metri. Azi, firea acestor oameni este una dură, 
fără sentimente. Supun bietele făpturi înaripate 
la stres și efort inimaginabil. Într-un an compe-
tițional, le supun la patru cinci zboruri de peste 
o mie de kilometri fiecare, luptând pentru titlul 
de AS MARATON. Mulți dintre bieții porumbei 
nu reușesc să se mai întoarcă! Pentru  premianți 
urmează captivitatea pe viață, iar pentru ceilalți 
participanți, câștigători a două-trei maratoane, 
care nu s-au mai întors de la ultimul zbor, nu 
există prea mare regret. Este considerată o nouă 
treaptă în procesul unei neîntrerupte selecții.

În iureșul acesta, cu dimensiuni continentale, 
este cuprinsă și Osicata noastră, cum ar spune 
poetul Marian Drăghici. Firește sportul acesta, 
la noi este practicat de oameni tineri, din altă 
generație, cu altă scară de valori, în care câștigul 
material este cel mai adesea simbolic. Cel mai 
reprezentativ dintre aceștia este domnul Remus 
Cernătoiu, osicean get-beget, cu domiciliul în 
orașul Balș, ale cărui performanțe l-au făcut cu-
noscut și apreciat de către columbofilii județului 
Olt, motiv pentru care, de câțiva ani a fost ales 
președinte al Asociației Columbofile a județului 
nostru. Asociația pe care o conduce are cluburi 
columbofile în Slatina, Balș, Caracal, Corabia, 
Voineasa și Cioroiu, care și-au intensificat parti-
ciparea în competiția sportului înaripat, obținând 
rezultate tot mai bune de la un an la altul. Domnul 
Cernătoiu este un reputat medic veterinar în 

zona noastră, a cărui pasiune a evoluat în mod 
constant și echilibrat spre performanțele care l-au 
făcut cunoscut, în  2011 locul 1 pe județ și locul 
35 național la concurs pui viteză, 2013 locul1 pe 
județ și locul 4 național, iar în anul 2016 a obținut 
AS FOND PALMARES locul 2 național.

În această competiție, Osica este reprezenta-
tă de Cochințu Constantin, Stănculescu Lucian, 
Vlădaia Nicușor, Gubendreanu Alexandru, Diba 
Constantin, Bălan Cristi, Begeacă Constantin și 
de la Greci domnul Crăciunică. În total se apro-
pie de mia de porumbei voiajori. Dintre aceștia, 
recent, dl. Cochințu a trecut în fruntea formației. 
Dovadă sunt diplomele și cupele prezentate foto, 
pe care fiul său vrea să le facă și mai strălucitoa-
re. Rezultate notabile a obținut anul acesta și 
dl. Lucian Stănculescu care la Maratonul de la 
Toknak (980km) unde s-au lansat 17.000 de po-
rumbei, a lansat 13 și, spre meritul lor, s-au întors 
cu toții la cuiburile dragi. 

Aceste performanțe  reprezintă haina de du-
minică, dar dincolo de ele arde un foc continuu, 
de cele mai multe ori într-o discreție conspira-
tivă, cu un buget rareori cunoscut de familie, 
cu pierderi înăbușite și bucurii fulgerătoare. 
Aceasta este lumea lor care se adună și se răsfiră 
în căutarea performanței asemeni unui furnicar, 
în permanentă mișcare, firește, spre mai bine. 
Chestionați cu privire la cheltuielile financiare, 
fiindcă acest sport nu este unul ieftin, ei au o jus-
tificare ermetică: „Nu merg la cârciumă, nu joc la 
păcănele”, ba mai mult, sunt printre cei mai buni 
familiști, întrucât mai tot timpul sunt în voliera 
de lângă casă și visează întotdeauna la vreme 
bună și vremuri mai bune.
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Asistent maternal 
Între profesie și menire

osiceanul de cinste

Profesia de asistent maternal a fost instituită la începutul anilor 2000, prin-
tr-o Hotărâre de Guvern. În acest fel, copiilor abandonați prin spitale și 
prin orfelinate li s-a oferit șansa de a crește într-un mediu familial și de a 
se bucura de căldura unui cămin. De atunci, mai multe femei din Osica au 
devenit asistent maternal punându-și afecțiunea sufletească și casa la dis-

poziția acestor copii năpăstuiți. Vom cunoaște pe rând poveștile lor, ghidați oarecum 
de următoarele întrebări:

Ce v-a determinat să faceți acest pas?
Cum au reacționat membrii familiei, în special copiii, când au aflat că veți deveni 

asistent maternal?
Când ați început demersurile și cât timp au durat procedurile?
Ce ați simțit când ați primit primul copil în îngrijire? El cum a reacționat când v-a 

văzut? Cum s-a înțeles cu membrii familiei? Cât timp a trăit în familia dumneavoastră?
Câți copii au crescut alături de dumneavoastră? Povestiți-ne despre fiecare dintre 

ei: câți frați avea, cum se descurca la școală, ce năzbâtii a făcut, ce talente are, ce 
satisfacții ați avut de la el, cu ce v-a dat bătăi de cap….

Ce mai știți despre ei? Mai țin legătura cu dumneavoastră?
Chestionarul nu este nici obligatoriu, nici limitativ, mai ales că fiecare copil este 

unic în felul său și fiecare familie are propriul set de reguli și de valori.

1. Maria (Mioara) Cîrciumaru – prima femeie din Osica devenită asistent 
maternal

- Lucram la doamna doctor Mazilescu, iar într-o zi a venit Liliana lui Velică1 la 
dispensar ,pentru niște probleme și din discuție în discuție mi-a spus că a luat în pla-
sament un copil. Inițial, am fost surprinsă și am întrebat-o dacă s-a atașat de el, dacă 
îl iubește .... Mi-a răspuns că nu ar mai concepe să nu-l fi avut în grijă și mi-am dat 
seama că vorbește serios. Doamna doctor, fiind de față la discuție, după ce a plecat 
Liliana, m-a întrebat dacă voi putea face față din punct de vedere afectiv. I-am răspuns 
hotărâtă: TREBUIE.

Apoi a început demersurile și fiindcă era nevoie mare de asistenți maternali în 
acea perioadă de început, copiii se repartizau în regim de urgență, astfel că în maxim 
o lună de zile a fost anunțată să vină să ia primul copil, pe Marian - Ginu.

Se întâmpla prin mai-iunie 2000, pe când Ginu avea 8 luni. Practic, copilul a des-
chis ochii în familia care l-a primit în plasament.

- Când am intrat cu el în curte, m-am închinat și m-am rugat la Dumnezeu să-l 
iubesc pe acel copil.

1 Consăteancă de-a noastră, căsătorită și stabilită în satul Blaj, com. Voineasa. Vom 
aborda povestea ei într-un număr viitor al revistei.

ADRIAN STANCA 
Col. rez.
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Cu ochii în lacrimi îmi relatează momentul 
în care, în opinia sa, a realizat că aceasta îi este 
menirea. Cam când avea 3 ani, Ginu fiind la 
grădiniță a răcit și i-a fost foarte rău. Noaptea, 
a apucat-o de piept și i-a zis: „Mama mea, să nu 
mă lași să mor!”.

- Cu familia, cum a fost?
- Soțul meu, Dumitru (Lili – cum este cunos-

cut în sat), nu a avut copii. Pe Vali, fiul meu, l-a 
crescut de la 3 ani ca pe propriul său copil, așa 
că Ginu a venit să împlinească și să completeze 
într-un fel familia. Fiul meu, fiind singurul copil, 
l-a acceptat, l-a iubit și l-a ocrotit ca pe un frate 
mai mic. Diferența de vârstă între ei este de 21 de 
ani. Dacă nu l-ar fi iubit, nu ar fi fost de acord să-i 
facem casă aici, în curte.

- Cu școala, cum s-a descurcat?
- Școala a început-o în Deal, după care l-am 

mutat în Vale pentru că am simțit că nu i se acor-
dă atenția cuvenită, și în plus era mai aproape de 
casă. După clasa a VIII-a a urmat Liceul „Ion Gh. 
Roșca” din comună. Chiar dacă nu a excelat la 
vreo materie, și-a văzut de școală, nu a rămas co-
rijent, nu s-a înhăitat cu alți copii mai năzdrăvani 
și nu ne-a făcut probleme.

Mândră de el, spune că după ce a lucrat la 
Pirelli și după absolvirea unui curs de bucătar-os-
pătar, acum lucrează la McDonald`s în Slatina. 
Face cu pasiune ceea ce îi place, este văzut foarte 
bine de către cei din echipa în care lucrează, este 
apreciat de șefi fiind promovat de 3 ori în 3 luni 
și este satisfăcut de munca lui.

Următorul copil primit în plasament, în anul 
2005, a fost Marius fratele cel mai mic al lui Ginu, 
care avea numai 3 săptămâni când le-a fost adus. 
De fapt Marius este numele lui de botez, pentru 
că în realitate îl cheamă tot Marian – Ginu. Din 
această cauză, la un moment dat au avut mici 
probleme cu alocația copiilor, fiindcă poștașul nu 
înțelegea cum poți să primești două alocații pen-
tru același nume. Ulterior, problema s-a rezolvat 
simplu: fiecare dintre cei doi frați primea alocația 
pe numele câte unuia dintre soți.

Ca și Ginu, Marius a urmat gimnaziul la 
Școala din Vale, iar acum este la o scoală pro-
fesională în Slatina. A fost și este cel mai alintat 
dintre băieți. Acum, fiind la vârsta la care teribi-
lismul depășește uneori buna creștere și educația 
primită în familie, Mioara este îngrijorată ca nu 
cumva Marius să intre în vreun anturaj care să-l 
influențeze în mod negativ. „Până nu-l știu venit 
acasă de la discotecă sau de la vreo aniversare, nu 
mă ia somnul” – îmi mărturisește.

Cel de-al treilea copil crescut de Mioara și 
de soțul ei Lili a fost Nicu, fratele mijlociu al lui 
Ginu și al lui Marius. Abia în anul 2006, când 
avea 4 ani, când s-a aflat că sunt frați, Nicu a fost 
luat de la familia care îl avea în îngrijire și a fost 
adus lângă frații săi. Școala generală și liceul le-a 
urmat în Osica, apoi a făcut o școală de mecanici 
auto.

Fire mai nestatornică și spirit aventurier, după 
majorat Nicu a încercat să-și decidă singur dru-
mul în viață. După un eșec în Germania, și-a în-
cercat ulterior norocul în Spania. Îi mai sună din 
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când în când să le mai spună ce mai face și să-i 
mai audă. Uneori îi vizitează pentru timp scurt. 
Mioara speră să-l vadă la casa lui mai ales că i-a 
mărturisit că a cunoscut o fată și vrea să-și înte-
meieze o familie. Ea îl așteaptă acasă și oftează de 
grija lui. Regretă că nu a cumpărat locul de casă 
de la Ion Țiganul, unde avea loc să facă două case 
și să-i așeze pe cei doi frați cărora încă nu le-a 
făcut un rost. Știe că Nicu poate să izbutească în 
viață pentru că este harnic și priceput. Îmi măr-
turisește că le-a acordat celor trei frați mai multă 
atenție decât propriului copil și propriilor nepoți, 
dar nu regretă nicio clipă asta.

Selectând fotografiile pentru articol, ne-am 
decis cu greu pe care să le păstrăm. Oricare din-
tre fotografiile luate la mână transmite o emoție 
aparte despre momentul în care a fost făcută. 
Ne-am fi dorit ca toate să poată fi cuprinse în 
acest articol, dar știu că în albumul se suflet al 
Mioarei există un locșor aparte pentru fiecare 
poză.

2. Carmen Calotă – cea de-a doua femeie din 
Osica devenită asistent maternal

- Eu am fost angajată pe 2 aprilie 2003 și am 
primit copiii la 2 săptămâni de la depunerea ac-
telor. Școala de asistenți maternali am urmat-o 
având deja copiii acasă și ulterior am primit 
diploma.  Am lucrat la fabrica de tricotaje din 
Caracal, m-am îmbolnăvit și am avut o operație 
la cap. După operație nu mai aveam voie să lu-
crez în mediu cu praf sau cu scame. Practic, nu 
mai puteam să revin la vechiul loc de muncă. 
Imboldul de a lucra ca asistent maternal a venit 
de la Mioara Cîrciumaru. Am luat exemplul ei. 
În plus, Alexandra mea, fiind singurul copil, tot 
timpul insista că ar mai vrea o soră sau un frate.

Motivarea alegerii acestei profesii a fost una 
complexă: pe de o parte, din punct de vedere 
medical - din cauza intervenției chirurgicale la 
care a fost supusă, fără posibilitatea de a mai 
reveni acolo unde lucrase, pe de altă parte din 
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punct de vedere familial – dorința fiicei sale de 
a mai avea frați și nu în ultimul rând firea sa di-
namică – muncește de mică și nu a acceptat să 
primească nimic pe degeaba. Frații Oane și Gela 
au fost crescuți de ea. Mama pleca la câmp cu 
noaptea în cap și venea seara târziu, iar eu trebu-
ia să-i supraveghez – îmi mărturisește. Soțul ei, 
Marian, a fost și el încântat de alegerea făcută și 
i-a dat acordul necondiționat. Fără sprijinul lui 
nu aș fi putut să fac nimic.

A primit 2 copii dintr-o dată: pe Robert-
Alexandru, care avea doi ani și două luni, și pe 
Dorina, care avea un an și o lună. Dorina, fiind mai 
sensibilă și având anumite probleme de sănătate, a 
stat la Carmen numai 7 luni după care a fost luată 
la Slatina. Pentru binele ei, trebuia să fie în oraș, ca 

să ajungă la spital în cel mai scurt timp posibil ca să 
primească îngrijirile de care avea nevoie.

- Primul Crăciun cu ei în casă n-am să-l uit 
niciodată. Robert nu văzuse până atunci un pom  
de Crăciun. Am avut un brad până la tavan, îm-
podobit ca în povești cu beteală instalații și globuri 
colorate. Marian, care lucra în Italia, adusese un 
geamantan cu dulciuri de tot felul, pe care le-am 
pus în brad și sub brad. Băiatul nu mai putea de 
bucurie! Era în al nouălea cer și efectiv înota pe 
sub brad printre cadouri, strigând „Mama mea! 
Ce îmi aduse mie Ciuciunu”. Nu putea să pronun-
țe Crăciunul. Era cel mai frumos copil de la grădi-
niță și mi-era tare drag de el.

Robert a stat la Carmen și la Marian aproxi-
mativ 3 ani, după care a fost adoptat de o familie 
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din Slatina. La ei în familie a avut parte de toate 
bucuriile copilăriei. După ce a plecat la părinții 
adoptivi, s-a bucurat de toate beneficiile unei 
familii care i-a oferit viața pe care o merita. 
Bineînțeles că își aduce aminte toate acele clipe 
petrecute alături de noi. Major fiind, acum 2 ani 
ne-a vizitat.

După ce Dorina le-a fost luată, au primit-o 
pe Nicoleta care avea numai 6 luni. Carmen 
al luat-o direct din spital, în regim de urgen-
ță, fiindcă avusese niște probleme. Atunci, dl. 
Doctor Conea a dezbrăcat-o și mi-a arătat că 
este întreagă. Mi-a spus că dacă o voi hrăni bine, 
nu voi avea probleme de sănătate niciodată cu 
ea. Așa a și fost: până a plecat de la mine, nici 
măcar nu a răcit vreodată. Pe fată am botezat-o 
noi. De fapt, am creștinat-o, că în acte o cheamă 
Cassandra. Nașă i-a fost tanti Ioana lui Cărbune. 
Pentru noi a fost, este și rămâne Nicoleta. Când 
avea cam trei ani, mama ei naturală a vrut să 
o ia acasă. S-au judecat iar instanța le-a încre-
dințat-o lor în continuare. Vestea au primit-o 
de sărbători, semn că Dumnezeu îi veghează pe 
acești copii.

După ce Robert a fost dat spre adopție, au 
primit-o în plasament pe Ionela-Alexandra care 
avea doi ani și jumătate, fiind cam de aceeași vâr-
stă cu Nicoleta.

- Fiindcă Alexandra mea a fost crescută de soa-
cră-mea până în clasa a VIII-a, am trăit cu fetele 
astea toate momentele pe care ar fi trebuit să le 
trăiesc alături de fiica mea: le-am hrănit, le-am 
îngrijit zi de zi, le-am dus și le-am adus de la gră-
diniță și de la școală, le-am spus povești, le-am 
învățat poezii, am participat alături de ele la toate 
serbările.

Nicoleta și Ionela Alexandra au fost colege de 
clasă și de bancă. Carmen și Marian le-au cum-
părat la fiecare aceleași lucruri, fără deosebire: 

două biciclete, două culegeri, două rochii, două 
perechi de încălțăminte etc. Nu au fost nevoite 
să împartă nimic. „Nu erau primele din clasă, 
dar până au plecat de la mine au avut în fiecare 
an medii peste 8. Nu au rămas corigente la nicio 
materie”

Sărbătorile de iarnă au fost permanent pri-
lej de bucurie pentru cele două fete. Carmen 
se costuma în Moș Crăciun, aduna toți copiii 
de pe stradă, pe cei aflați în plasament și cei ai 
vecinilor, și pleca la colindat cu ei. Toți știau și 
cântau colindele pe care le învățaseră la școală, 
iar răsplata efortului lor era întotdeauna pe mă-
sură: primeau sume mari de bani, în special de 
la prietenii de familie dar și de la vecini. „Obosiți 
după colindat, intrau cu toții în sufragerie, se așe-
zau pe jos și împărțeau banii pe care îi primise-
ră. Puteam citi bucuria și satisfacția pe fețele lor 
îmbujorate de ger”. Amintirile acestea nu le vor 
uita niciodată, mai ales că fetele au crezut în Moș 
Crăciun până târziu.

Azi, Nicoleta este căsătorită, are un băiețel și 
lucrează în Anglia împreună cu soțul. O sună pe 
Carmen destul de des, uneori și de 2-3 ori pe zi, 
pur și simplu să o audă sau să-i mai ceară sfaturi.

Ionela-Alexandra are și ea o fetiță. Nu mai ține 
legătura cu Carmen, se pare că și-a reluat legătu-
rile cu părinții naturali.

La fel ca Mioara, Carmen se mândrește cu 
educația pe care le-a oferit-o copiilor pe care i-a 
avut în plasament și este satisfăcută atunci când 
primește vești bune de la ei.

Foarte multe fotografii le-au dat fetelor la 
plecare ca să aibă amintiri din familia în care au 
crescut. Din cele rămase, multe la număr, le-am 
selectat pe cele care ar putea să scoată în evidență 
dragostea și afecțiunea de care s-au bucurat aceș-
ti copii.
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arte şi meserii

„Casa frumoasă,  
oglinda noastră”BIBIANA TORCEA

Bibliotecar

INTERVIU CU IONUȚ MIERLĂCIOIU

Nu este un secret că domeniul construcțiilor a luat o amploare în ulti-
mii ani. Se construiește mai durabil și calitativ comparativ cu alți ani 
datorită celor mai noi inovații în acest domeniu. Din același motiv 
se reabilitează, dar se și construiesc case în mediul rural. Una dintre 
cele mai complicate etape din construirea unei clădiri care poate dura 

foarte mult timp, o reprezintă în funcție de suprafață, finisajele. Dar s-a găsit soluția 
perfectă – tencuiala mecanizată.

Auzisem multe despre tencuiala mecanizată și despre avantajul că se realizează 
mult mai repede decât o tencuială normală și mi s-a părut destul de interesantă și 
utilă. A venit vremea să-ți tencuiești casa și nu știi ce tencuială să alegi?

Pentru a afla cât mai multe despre tencuiala mecanizată am mers la „SC CIOANE 
FAMILY SRL”, singura firmă din Osica de Sus care se ocupă cu aceasta. Este un bu-
siness de familie având ca protagoniști tatăl, Dumitru Mierlăciou și cei doi fii ai săi, 
Ionuț și Alexandru Mierlăcioiu. Ce poate fi mai frumos ca fiii să lucreze împreună cu 
tatăl lor! Despre această metodă de finisare a ales să ne vorbească tânărul antrepre-
nor Ionuț, serios, modest, ambițios și bun profesionist, dedicându-se zi de zi acestei 
afaceri familiale.
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B.T.- Bună ziua !
I.M. - Bună ziua !
B.T. – Aș dori să-mi spui ce este tencuiala me-

canizată ?
I.M. – Pentru a înțelege mai bine trebuie să vă 

spun ce este tencuiala în general, adică materia-
lul folosit pentru a nivela suprafețele de pe pereți 
și tavan. Însă tencuiala mecanizată este diferită 
în ceea ce privește modul de aplicare. Stratul de 
tencuială se aplică pe pereți și tavan cu ajutorul 
unei mașini automate care controlează volumul 
de material aplicat,  diminuând astfel riscul unor 
eventuale greșeli umane. Grosimea tencuielii 
mecanizate a pereților este de 2 cm. pentru inte-
rior și 2,5 cm. pentru exterior.

B.T. – Cum se realizează ea?
I.M – Cu 24 de ore înainte de aplicarea ten-

cuielii se „pontează” peretele folosind profile 
de ghidaj pentru tencuială. Cu ajutorul mașinii 
se aplică materialul între profilele de tencuială, 
„pontele”, respectând specificațiile de utilizare a 
echipamentului.

Mai întâi adăugăm  materialul în cuva uti-
lajului și apoi reglăm în funcție de acesta și de 
consistență, debitul de apă al mașinii de tencuit. 
Amestecul se realizează  în mod automat, iar ma-
terialul se va aplica între profilele de tencuială cu 
ajutorul unui furtun. 

După aplicare tencuiala se nivelează cu ajuto-
rul unui dreptar pentru  a abține aspectul neted, 
dorit. Tencuiala se lasă să se întărească  24 de ore 
de la nivelare, după care se răzuiește suprafața cu 
ajutorul unor roboți de răzuire.

Mașina de tencuit asigură finisaje foarte bune 
indiferent de suprafața suport. Deci tencuiala 
mecanizată presupune o serie de etape de exe-
cuție pe care le-am enumerat și de aceea o re-
comand cu toată încrederea și responsabilitatea.

B.T. – Ce înseamnă să scoți o cameră „în vinclu” ?
I.M. – Toate colțurile unei camere să fie în 

unghi de 90 de grade.
B.T. – La tencuiala mecanizată folosiți mate-

riale de calitate care bineînțeles duc la scurtarea 
timpului de lucru. Care sunt aceste materiale?

I.M. – La tencuiala mecanizată folosim mate-
riale pe bază de var – ciment: Hasit 651, care este 
un material mediu și Kd 2, materialul de înaltă 
clasă folosit la majoritatea clienților noștri, calita-
tiv superior față de primul, definit prin fibra lui.

B.T. – De unde le procurați?
I.M. – Aceste materiale le procurăm de la 

„Fassa Bortolo” –  calitate italiană.
B.T. – Am înțeles că o bună perioadă de timp 

ai lucrat împreună cu fratele și tatăl tău în Italia, 
căpătând experiență în acest domeniu. De ce v-ați 
întors în România?
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I.M. – Tatăl nostru plecase în Italia, și timp de 20 
de ani lucrând în acest domeniu căpătase o vastă 
experiență. Atunci eram mici, între timp am cres-
cut  și a venit vremea să mergem și noi în Italia. Eu 
fiind mai mare, aveam 17 ani, am început să lucrez 
în acest domeniu alături de tatăl meu. Mi-a plăcut 
foarte mult această meserie și am hotărât să învăț 
cât mai multe și mai bine, încercând să fac totul 
cu simț de răspundere. Mai târziu, studiind piața 
din România, (începuse să se construiască mult și 
la noi), am considerat că putem avea un profit bun 
în țară, începând astfel o afacere de familie „acasă”. 
Astfel puteam pune în practică tot ceea ce învăța-
sem în străinătate. De aceea noi executăm „Stuco 
venețian” (înveliș decorativ sintetic lucios pentru 
interior) și  „Vento di sabia” (vânt de nisip, tot înve-
liș decorativ)  de la „San Marco” .

B.T. – Poți să-mi spui a cui a fost ideea înființă-
rii acestei afacerii familiale?

I.M. – Ideea îmi aparține în totalitate, eu fiind 
cel care întorcându-mă pentru o scurtă perioadă 
de timp în România mi-am dat seama de oportu-
nitatea reîntoarcerii în țară.

B.T. – Care au fost provocările pe care le-ați în-
tâmpinat de-a lungul anilor?

I.M. – Cred că au fost câteva, dar îmi amintesc 
cu nostalgie de începutul lucrului la firmă. Eram 
entuziasmați și plini de încredere în propriile 
noastre forțe. Ne cumpărasem toate sculele ne-
cesare pentru această meserie și fără să ne dăm 
seama am neglijat faptul că nu aveam cu ce le 
transporta. Atunci, la prima lucrare, împreună cu 
fratele meu Ionuț, din banii obținuți ne-am cum-
părat o Dacia Papuc rezolvând astfel problema. 
Apoi an de an firma a crescut.

B.T. – O meserie frumoasă are și satisfacții pe 
măsură. Care este cea mai mare satisfacție profesi-
onală a voastră?

I.M. – Mulțumirea clienților pentru lucrările 
efectuate de noi și aprecierea calității acestora. 
Dacă ei sunt mulțumiți nimic nu mai contează.

B.T. – Fiecare zi este un prilej de a învăța ceva 
nou, de a găsi soluții rapide și bune la tot felul de 
probleme pe care le întâmpini și mai ales când pui 
suflet în ceea ce faci, așa ca tine, cred că viața de 
antreprenor este foarte frumoasă. Sunt convinsă că 
o afacere de succes implică multă  muncă, dăruire, 
ambiție, seriozitate, încredere în oameni, perseve-
rență… Pentru tine Ionuț, cum este?

I.M. – Da, îmi place această viață, este grea, 
implică muncă multă, dar și satisfacțiile sunt pe 
măsură. Și când ești tânăr nimic nu ți se pare im-
posibil, totul este frumos și realizabil.

B.T. – A fost dificil să-ți găsești oamenii potriviți 
cu care să lucrezi? Ce poți să-mi spui despre echipa 
ta de lucru ?

I.M. – Nu, am fost norocos că am găsit oameni 
potriviți, de încredere, cu care ne înțelegem și lu-
crăm bine ca o adevărată familie .

B.T. – Ce consideri că apreciază clienții voș-
tri mai mult și care este feedbackul primit până 
acum pentru lucrările efectuate de „SC CIOANE 
FAMILY SRL”?

I.M. – Clienții noștri apreciază în primul 
rând calitatea serviciilor noastre, corectitudinea 
și onestitatea. Și, da, pot spune cu mândrie că 
feedback-ul primit este unul foarte bun și sun-
tem mulțumiți că după noi rămâne ceea ce am 
făcut. Și când este vorba de o casă ea merită să 
fie frumoasă pentru că este o oglindă a noastră, 
iar casa frumoasă ne învață să fim mai frumoși 
ca oameni.

B.T. – Ionuț, tu ai de partea ta un atu foarte 
important, tinerețea, dar și ambiția, seriozitatea, 
responsabilitatea și munca, multă muncă. Crezi că 
afacerea voastră este de succes ?

I.M. – Da, este. Ca să poți ține firma cât mai 
sus este nevoie în primul rând de seriozitate, des-
chidere la nou, dar și de oamenii care lucrează, 
utilajele folosite, mașinile de transport și nu în 
ultimă instanță, costurile de întreținere.

B.T. – Poți să-mi spui ce planuri de viitor aveți ?
I.M. – Am dori să depășim punctul la care 

suntem în prezent și să investim mai mult ocu-
pându-ne în afară de tencuiala mecanizată și de 
izolația cu spumă poliuretanică, o metodă de 
izolație simplă, eficientă și de durată, de cea mai 
înaltă calitate.

B.T. – Mulțumesc frumos pentru timpul acordat 
și vă urez mult succes în activitatea pe care o desfă-
șurați și realizări importante în continuare!

Așa că, dragi osiceni, dacă sunteți indeciși în 
privința alegerii tencuielii, apelați cu încrede-
re la firma „SC CIOANE FAMILY SRL”. Ionuț, 
Alexandru și Mitică vă așteaptă cu drag să vă ofere 
informațiile necesare.

I.M. – Și eu vă mulțumesc și vă aștept cu nou-
tăți și altă dată !
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GABRIELA IONESCU

Despre sobe și sobari
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Frumusețea nostalgică a sobelor mă 
face să mă gândesc astăzi la oamenii 
care au participat direct la construcția 
lor, la cioplirea și mângâierea plăcilor, 
la chituirea și curățarea lor, până le-au 

făcut să sclipească în lumina rece a becurilor din 
încăperile unde își au locul sau în lumina caldă a 
soarelui ce pătrunde prin ferestre.

Scrierile istorice spun că primele sobe au fost 
construite cu mult timp în urmă, prin anii 1400. 
O îmbunătățire a lor avut loc la mijlocul anilor 
1700 când sobelor clasice, făcute din metal pe 
vremea aceea, li s-au adăugat în focar pereți din 
cărămidă, care au ajutat la creșterea temperaturii 
și la o ardere mai bună. Și de atunci, acestea se 
află într-un continuu progres. 

România n-a fost departe de această evoluție, 
astfel că de-a lungul timpului, sobele n-au fost doar 
mijloc de încălzire al căminelor. În timp ele au fost 
transformate în adevărate opere de artă prin pic-
tura manuală imprimată pe cahlele din micile ate-
liere cu tradiție, dar și prin forma și culoare diver-
sificată. Unele ateliere de teracotă din țara noastră 
datează chiar dinaintea Primului Război Mondial. 

Despre apariţia sobelor în interioarele caselor 
românești, știm multe din cărțile de istorie sau 
din literatura clasică. Vatra de foc a fost dintot-
deauana centrul vieţii familiale, în jurul ei gra-
vitând diverse activităţi, de la cele economice, la 
cele spirituale. Masa pregătită la gura sobei, co-
piii roind în jurul ei, jucându-se și alergându-se, 
discuțiile lungi în aceeași atmosferă de poveste 
creează un tablou mirific. Soba transformă lo-
cuinţa într-un loc de tihnă, distracţie și odihnă, 
în timp ce pe fereastră fulgii de zăpadă îmbracă 
natura în mireasă.

Primele sobe au fost făcute pe sistemul „orb”. 
Mai exact, soba are forma dreptunghiulară și 
are în partea superioară racordat coșul de fum. 
Dezavantajul acesteia era că o mare parte din căl-
dură ieșea pe coș din cauza transferului termic de 
mică durată.

Avantajul era că în soba oarbă țăranul băga 
cocenii de la oi, de la vacă sau de la cal după ce 
aceștia le rumegau frunzele. În jarul cocenilor de 
floarea-soarelui se cocea cea mai bună pâine în 
spuză, făcută fără drojdie, care se mânca toată în-
tr-o seară de o familie cu părinți, bunici și copii. 
Cu brânză, ouă și murături țărănești.

 După acestea au apărut sobele cu canele de 
fum denumite popular „fumuri”. În interiorul 
dreptunghiului, există un labirint pe care gazele 
arse trebuie să îl străbată înainte să meargă la coș.

Acum 100 de ani sobele au fost făcute din lut, 
din pământ, nisip și apă.

Ele erau construite manual de un număr mic 
de maeștri sobari, care erau pasionați de munca 

lor. Sobele erau construite cărămidă cu cărămi-
dă, incluse fiind centrul refractar și pereții interi-
ori. Construcția manuală a unei sobe implică un 
nivel ridicat de precizie, cunoașterea materiale-
lor și munca în sine este o meserie cu reguli pre-
cise. Erau construite în mod tradițional folosind 
numai trei feluri de material: pământ galben de 
carieră, nisip... și apă. Cărămizile de pământ ars 
ale sobei nu erau foarte durabile și astfel în 5-10 
ani întreaga sobă trebuia refăcută.  Aceste sobe 
au fost plănuite pentru încălzirea unei singure 
camere. 

Ele se văruiau în fiecare primăvară în săptămâ-
na Paștelui, după care nu se mai făcea focul până 
în noiembrie când iarna următoare bătea la ușă. 
Între sobă și perete exista un loc de maxim 70 
cm lăsat pentru a se construi un pat micuț unde, 
de obicei, dormeau copiii. Spațiul dinte sobă și 
perete era locul care oferea siguranța părinților 
că micuțul lor nu va cădea noaptea și va avea su-
ficientă căldură până dimineața următoare.

Sobele tradiționale din pământ au fost depăși-
te de popularitatea sobelor din teracotă.

Teracota este materialul cel mai comun din 
care sunt făcute sobele în România.   Avantajul 
ei este oferit de aspectul plăcut pe care îl are, de 
multitudinea de culori, de forma deosebită pe 
care o putem da și de faptul că poate aduce dublă 
căldură atunci când este zidită între două camere. 
Aceste sobe pot avea formă de cizmă, cu plită ata-
șată pe care se poate găti sau pot avea încastrate 

Sobă lucrată de Ion al lui Cute
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în ele cuptoare unde se poate coace pâinea. Cele 
mai moderne sunt mobile, cu sistem pe roți care 
pot fi manipulate ușor dintr-o încăpere în alta. 
Elemente originale de decor, sobele conferă inte-
rioarelor un aer aparte, un soi de intimitate din 
vremurile trecute. Nici sobele de teracotă nu au 
o viață veșnică. Ele trăiesc până la 20-25 de ani, 
perioada după care soba se poate reconstrui din 
propriile materiale de 2-3 ori când pot fi desfă-
cute bucată cu bucată, spălată fiecare placă și un 
meșter sobar priceput o poate face din nou, mult 
mai rezistentă decât una nouă care nu are același 
material din care este făcută cea veche. În funcție 
de construcție, intensitatea și corectitudinea fo-
losirii, precum și de modul de întreținere, o sobă 
va însoți și încălzi generații întregi.

Părțile  componente principale ale unei sobe 
de teracotă clasică pe 7 rânduri sunt: cupola for-
mată din plăci și colțuri de cornișă (bordura de 
sus, care acoperă soba); rândurile alcătuite din 
plăcile mari și colțurile aferente; soclul cu plăci și 
colțuri (bordura de jos); burlanul care leagă soba 
de hornul de evacuare; ușa din fontă ; medalioa-
ne; etajere. Este de preferat ca soba să se facă pri-
măvara ca să aibă timp să se usuce până toamna 
târziu când aprinzi focul în ea. 

Și pentru că soba e indispensabilă în casele 
noastre unde clima nu ne permite să ne lipsim 
de ea din cauza iernilor aspre, fiecare gospodărie 
are nevoie de cel puțin o sobă. Aceasta a făcut 
ca în comuna noastră să apară și meșterii sobari. 
Probabil că generații întregi de sobari s-au perin-
dat și pe la Osica așa cum în toate orașele și satele 
românești ei și-au construit o breaslă respectată. 
Sobarii au învățat meserie în familie și au trans-
mis-o mai departe generațiilor viitoare. Primul 
sobar despre care am aflat că a existat în Osica 
a fost Lisandru lui Cuza, apoi cei trei băieți ai 
lui: Romu, Ion și Mita. Nea Lisandru lucra sobe 
din cărămidă. Nu știu dacă a apucat să lucreze 
cu teracota. Mai târziu, băieții lui au transformat 
plăcile de teracotă în obiecte de decor nu numai 
la Osica, ci și în toată țara, acolo unde găseau de 
lucru. 

Nică al lui Maciu a fost alt sobar osicean. 
Nea Nică a apucat să lucreze și cu teracota. I-a 
învățat meserie pe băieții lui, Lilă și Mitică, ce 
lucrau împreună. Un alt sobar bun a fost tatăl 
lui nea Costică Tiglici. El l-a învățat și pe băia-
tul lui să facă ce făcea el. Dar nea Costică nu a 
făcut doar sobe, a făcut și case. La vremea lui 
era cel mai căutat meseriaș. Făcea echipă cu 
Mita. Erau buni prieteni și au lucrat împreună o 
mare parte din viață. Nicu lui Mocanu a fost un 
sobar foarte bun în Osica. A fost și veteran de 
război. Nicu și Gheorghe ai lui Aripă au practicat 

această meserie toată viața. Să nu-i uităm pe 
Mărin Ceacăr, Stelică al lui Cioc și pe Gheorghe 
Lole.

Prin anii 1980 o parte dintre meseriași, con-
structori de case, s-au specializat și în a face sobe. 
Astfel a apărut o generație nouă din care făceau 
parte Costel al lui Olaru și Marian al Calotesei. O 
parte dintre meșteri trăiesc și astăzi și se bucură 
de evoluția sobei sau de apariția centralei cu lem-
ne, cărbune sau cu gaz.  Marian al Calotesei a re-
ușit să transmită și copiilor frumusețea meseriei 
pe care au făcut-o brațară de aur. La ora actuală 
foarte căutat este și Ion al lui Cute.

Mi-amintesc că imediat după Revoluție, a apă-
rut la Osica godinul. O sobă din tablă de formă 
cilindrică, cu suport din 3 picioare din material 
metalic. În cămăruțele mici ale părinților noștri, 
cu un făraș de coceni se făcea cald numaidecât. 
Cred ca vreo 3-4 ierni așa s-au încălzit multe fa-
milii de pe-aici. Apoi l-au urcat în pod sau l-au 
dat la fier vechi. Ultima generație de sobari este 
cea de astăzi. Câțiva băieți muncitori, harnici și 
talentați, și-au luat viața în mâini de tineri. Au 
început cu construcția caselor, după care și-au 
lărgit sfera de activitate cu mult față de ce știau să 
facă. Acum fac sobe și nu doar clasice. Fac șemi-
neuri, instalează centrale termice, fac instalații 
electrice și multe altele. Unii dintre ei constru-
iesc case de lux nu doar la Osica, ci și case de 
vacanță la munte sau reședințe spectaculoase în 
orașe mari. Printre ei se numără și Florin al lui 
Foforici.

Sobă lucrată de Florin
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L-am întâlnit pe Florin la cineva în casă unde 
venise să pună două aplice electrice și l-am ru-
gat să-mi povestească despre meseria lui dusă de 
propriile-i mâini la rang de artă. Cu mintea de 
inginer, de arhitect. Pentru că mie așa îmi place 
să-i spun: Florin inginerul.

 Florin spune că nu l-a învățat nimeni meserie. 
Că după școala pe care a absolvit-o ar fi trebuit să 
fie electrician, dar n-a învățat-o la școală, ci aca-
să, când un așa-zis electrician nu  i-a făcut ceea ce 
se lăudase că îi va face. Și el a desfăcut toate firele 

de la cap la coadă, le-a urmărit cursul și a făcut 
instalația din nou. Și a făcut-o foarte bine.

Tot așa a fost și cu soba: Băiatul unuia din cei 
mai buni sobari de la Osica a venit să-i facă o 
sobă, iar când a fost gata, Florin a constatat că 
soba era strâmbă. Și n-a ezitat s-o desfacă a doua 
zi și să înceapă s-o refacă. Plăcile de teracotă sunt 
sensibile, se pot fisura, pot avea crăpături prin 
care îți iese fumul din sobă. Cu ajutorul unor cu-
țite și ciocane speciale prin care a netezit, rotunjit 
și ajustat muchiile plăcilor, le-a potrivit așa cum 
a simțit el că este mai bine. Și i-a ieșit și frumoasă 
și dreaptă. Iar de-atunci, când face case sau când 
le restaurează pe cele vechi, încearcă să facă și 
instalația electrică și soba sau instalația sanitară 
ca să fie totul făcut de-aceeași mână. Face totul 
cu pasiune și e foarte atent la detalii, îi place ca 
la finalul lucrării să lase totul frumos și curat. Și 
niciodată nu face o lucrare la fel ca alta pentru 
mai multe persoane. Îi place să facă numai lu-
cruri unicat.

Îmi spune trist că oamenii nu mai fac sobe. 
Mai face câte-o sobă pe an. Se cumpără centra-
le pe lemne, pe cărbune, electrice. Cei care-și 
permit să închirieze butelii mari au centrale 
pe gaz. Dar, cu toate beneficiile oferite de noile 
sisteme de încălzire, acestea nu au reușit să înlo-
cuiască frumuseţea sobelor de teracotă, precum 
și mirosul și atmosfera specială transmisă de 
acestea. Și chiar dacă la Osica viața sobarilor se 
termină aici, undeva departe, într-un colț frumos 
al acestei țări, Florin este convins că niște tineri 
încearcă din răsputeri să desfacă și să facă sobe ca 
să dea viață nouă acestei meserii nobile.

Sobe lucrate de Florin
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Apa trece 
prin albia râului 
o singură dată!

MARIUS SEBASTIAN 
DUMITRAȘCU

student

ulița copilăriei

„Tăcerea e amară și sufletul aproape se stinge,
Nici puterea în glas nu mai am ca să strig.
S-a stins ca prin vis copilăria mea dulce,
Lacrima-mi curge și în mine... e frig.”
 
Timișoara, septembrie 2021. Plimbându-mă 

pe holul UVT (Universitatea de Vest) în aștep-
tarea validării documentelor pentru înscrierea la 
cămin, la un moment dat într-o vitrină îmi văd 
cartea expusă, „ISTORIA COMUNEI OSICA 
DE SUS”, la „lucrări ale studenților UVT”. Mare 
îmi este mirarea, dar la fel de mare îmi este mân-
dria totodată.

Îmi aduc aminte din nou de sătucul meu pier-
dut în labirintul câmpiei, de oamenii din el...
însăși inima mea se află rătăcită într-un labirint 
imaginar pe ulițele satului revăzând oameni și 
retrăind momente fără de care viața mea ar fi fost 
mult mai săracă. Inima mi se oprește dintr-o dată 
la umbra unor duzi bătrâni, la intersecție de dru-
muri...  De aici începe ULIȚA COPILĂRIEI 
MELE, un UNIVERS pe care aproape l-am pier-
dut, dar pe care l-am imortalizat cum m-am pri-
ceput mai bine în mintea și sufletul meu. 

M-am născut la începutul unei veri secetoase, 
pe 2 iunie 2001, într-o familie săracă, la margi-
nea satului. Tata mereu spune cu ironie că am 
fost ultimii oameni ai străzii mai demult. Și așa 
era, casa noastră fiind ultima de pe stradă.

Părinții mei, Gheorghe și Alina, deși foarte ti-
neri în momentul nașterii mele, au încercat să îmi 
ofere tot ce aveam nevoie încă din prima clipă, 
chiar dacă greutățile au continuat pentru ei mul-
ți ani de atunci înainte. Mama a fost nevoită să 
renunțe la croitorie, care era meseria ei de bază, 
pentru că nu avea cine să aibă grijă de mine. Tata 
a muncit de când îl știu eu, ba chiar mai dinainte 
în turnătoria Uzinei de Aluminiu din Slatina, fi-
ind singurul cu venit stabil din familie.

Primele mele interacțiuni cu lumea au înce-
put când aveam câteva luni. Mama ieșea afară să 
muncească grădina, lăsându-mă adesea singur în 
casă. Nea Ristea, unul dintre oamenii de frunte 

ai satului în acea vreme, venea chiar mâncat de 
boală și îmi cânta la fereastră până când mama 
revenea. Din spusele mamei, mare îi era bucuria 
când mă vedea cum ascult cântecele lui și pleca 
agale spre casă, pregătit să revină ziua următoare. 
Primii pași pe Ulița Copilăriei Mele, pe drumul 
vieții mele de fapt i-am făcut alături de o bătrână 
din neamul meu, Florina lui Pliciu, mătușa tată-
lui meu, care stătea câteva case mai la deal. Ea 
nu a avut copii și în mine a văzut alinarea acestei 
dorințe neîmplinite. Întotdeauna a recunoscut că 
pe mine m-a iubit cel mai mult dintre toți ne-
poții. Ea a fost MUMA MEA, înlocuitoarea bu-
nicii pe care nu am cunoscut-o și da... am iubit-o 
și o voi iubi pentru totdeauna în aceeași măsură. 
În timp ce ea mă ținea de mânuțe, nea Gheorghe 
Bostatie stătea pe bancă și ne urmărea. 

- „Domnule, atenție la circulație!”, striga de 
fiecare dată când mă dezechilibram și sărutam 
colbul uliței. Asta îmi povestește mama mereu în 
momentele noastre de nostalgie.
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Când am împlinit un an, părinții mei s-au mu-
tat în casa mumei, pe care ne-a lăsat-o moștenire. 
Fără să știe însă, prin casa lăsată mi-a lăsat moș-
tenire cea mai frumoasă copilărie. Aici mama și 
tatăl meu au fost nevoiți să ia totul de la capăt, de 
la temelia casei. Grămăjoara de nisip din mijlo-
cul curții îmi era singurul loc de joacă, la umbra 
unui gutui aproape uscat, pentru că prima jucă-
rie urma să o primesc mulți ani mai târziu.

Peste stradă stăteau moșii tatălui mei, Mărinică 
și Mița lui Gheorghișor, oameni de frunte, mun-
citori și respectuoși. După ce am început să merg 
singur și să vorbesc cât de cât pe înțelesul celor 
mari, cum prindeam poarta deschisă, cum fu-
geam la ei. Moșul știa zidărie și adesea îl găseam 
cu găleata de material, mistria și canciocul lângă 
el. Ce făcea el cu mistria, făceam și eu cu mână, 
până mă spoiam din cap până în picioare. Era tot 
numai bucurie când mă vedea. 

- „Nepoată, vino și tu să vezi meseriaș!”, striga 
peste gard la mama.

Moașa puțin mai chitroasă din fire, mă cer-
ta că rupeam boabe de struguri de pe boltă sau 
luam ouăle din cuibar și plecam acasă. 

- „Mai taci, fă, din gură! Lasă băiatul în pace!”, 
striga moșul autoritar.

Dar cu trecerea timpului s-au dus... Mi-i amin-
tesc pe toți, de la primărie până la poarta târgului. 
Nu aș vrea să trec mai departe fără să îi pomenesc, 
pentru că mi-aș ignora o parte din copilăria mea 
și nu am niciun drept să fac asta.  Încep cu tanti 
Lenuța lui Failă și Măria lui Gaiță, alături de care 
bunica mea își petrecea timpul liber la poartă, 
fiecare spunându-și durerile și bucuriile. Femei 
văduve, parcă de când lumea, atât  de mulți ani 
de singurătate erau așternuți pe umerii lor. În fața 
casei stătea nea Nicu lui Niculăiță, care ne-a trau-
matizat copilăria, atât mie cât și celorlalți copii. 
Nu vorbea cu mulți dintre vecini, iar atunci când 
prindea momentul se răzbuna pe noi  ( Într-o sea-
ră, în timp ce fierbeam porumb la poartă, ne-a 
urmărit peste gard până când porumbul a fost 
fiert, a venit la noi și ne-a răsturnat tuciul cu pi-
ciorul, apoi a plecat).Târziu am înțeles că frustra-
rea de a nu avea pe nimeni, de a fi un singuratic 
toată viața l-a făcut să devină așa. Mai spre islaz 
stătea nea Mitică Simion. Dumnealui mi-a dat 
cele mai frumoase sfaturi pentru viitor, despre în-
credere și iubire, dar și despre efortul de a schim-
ba lucrurile.  Peste drum de el stătea nea Sande al 
lui Toacă, un om de o bunătate ieșită din comun, 
muncitor și respectuos. Dintr-o banală căzătură, 
i s-a amputat piciorul și se mai putea deplasa cu 
ajutorul unui cărucior, doar până în spatele gar-
dului de la drum. Acolo ne adunam toți copiii, 
sub umbră de corcoduș și îi ascultam poveștile. 
Urmau apoi nea Gheorghe Beu și nea Tonie al 

lui Lane, cu nevestele lor pe amândouă chemân-
du-le Leana. Familiile lor nu au vorbit niciodată 
între ele, deși obiceiurile fiecăruia dintre ei erau 
asemănătoare. Doar bătaie din partea bărbaților, 
blesteme asupra vecinilor și multă dușmănie. E 
tot ce mi-a rămas amintire de la aceștia. Mai sunt 
și astăzi nea Niculae Ninache și nea Nicu Raicu 
cu familiile lor, oameni muncitori, respectați de 
întreaga societate. În fața dorinței lor de a nu duce 
lipsă de nimic, nu au stat nici căldurile infernale, 
nici zilele mohorâte. Au muncit până la epuizare. 
Îi mai văd și acum când merg acasă trecând pe 
stradă, aplecați de vreme și de muncă, dar în ochii 
lor încă se vede dorința  de a nu lăsa lucrurile ne-
făcute. Peste drum de ei stă nea Ionel Laborantul, 
iar lângă el nea Gheorghe Ninache, care cumpă-
rase casa lui Bostatie după moartea lui. Aceștia 
din urmă au fost mereu oameni liniștiți și la locul 
lor, glumeți, fiecare văzându-și de bunăstarea și 
armonia familiei lui. În  casa unde m-am născut 
eu a rămas fratele tatei, Florin Dumitrașcu, zis 
Futinu. Tata a refuzat să mai intre în curtea aceea 
ani de zile, deoarece îl durea sufletul să vadă că 
din zi în zi, casa copilăriei sale se ruinează tot mai 
mult. Din neglijență poate, sau cine știe? Pe par-
tea stângă care se continuă până la târg mai stă-
teau ai lui Ciotec, trei frați care deși munceau cu 
drag și bine, din cauza băuturii viața lor a devenit 
un chin. Apoi stă doamna educatoare Culița cu 
familia, iar mai departe Leana lui Mamet, femeie 
liniștită, care trăiește și astăzi. Lângă dumneaei, 
ai lui Ciopîc, care se vor stinge unul câte unul în-
tr-o mizerie greu de imaginat. În capătul dinspre 
primărie al străzii locuiește Ana lui Șchiopu, cu 
cei doi fii ai săi, nepotul și nora, iar peste drum, 
ocupând tot colțul până la Pințoaga, avea averea 
nea Ion Țiganul,  meșter fierar remarcabil, un bun 
vecin pentru toată strada, un exemplu de dărui-
re față de familie și față de meșteșugul pe care îl 
practica. Meșteșugul slujit cu sfințenie de nea Ion 
va fi continuat de copiii și nepoții acestuia, care în 
prezent dețin cele mai moderne ateliere din zonă.

Ei au fost oamenii copilăriei mele, o parte din 
sufletul meu. BUNI sau RĂI. Îmi e imposibil să îi 
uit vreodată, chiar și despre cei mai răi, pot spu-
ne că mi se înmoaie sufletul când mă gândesc cât 
de repede au apus.

Lacrimile încep să ude hârtie și ... Doamne, 
cât mai e de povestit... 

Amintindu-mi de ceilalți copii alături de care 
am crescut, sentimentele devin și mai puternice. 
Ne strângeam toți la mine la poartă, pentru că 
aici eram în siguranță, nu ne zicea nimeni nimic. 
Eram mulți... Doamne și câte trăsnăi mai făceam. 
Iarna, când era zăpada trecută de jumătatea gar-
dului sau poate mai mare, pentru că am avut no-
rocul să prindem astfel de ierni, toată lumea era 
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a noastră. Trenulețe de 10-15 sănii porneau spre 
Oltețul de cristal, trase fiind de părinții noștri. 
Căzăturile pe derdeluș parcă erau bătăi de clopot 
în zi de sărbătoare... Nimeni nu plângea, nu se 
văita...Radia întreaga uliță de bucurie și dragos-
te. La sărbători nu plecam oricum la colindat. 
Tobele și clopoțeii se pregăteau cu câteva zile 
înainte. Ne pregăteam hărți cu străzile pe unde 
urma să colindăm și chiar ne făceam calcule cu 
cât urma să câștigăm la final... Răsunau tobele și 
clopoțeii de la asfințit până noaptea târziu când 
intra frigul în oase. 

Verile erau de poveste... Fierbeam cartofi prin 
rotație la fiecare la poartă, alături de părinți și 
bunici, iar când începea boaba de porumb să 
aibă lapte, atunci schimbam cartoful cu porum-
bul. Așa ne trecea toată vacanța, jucându-ne și 
bucurându-ne. 

Cu ce dragoste ne priveau bunicile din poartă...
Revenind cu gândul la cartea scrisă de mine, 

îmi dau seama cu emoție că totul a început aici, 
pe uliță, ascultând poveștile bătrânilor, spuse în 
serile de vară. 

Îmi place să spun din tot sufletul că strada mea 
face parte din centrul istoric al satului, chiar dacă 
pare puțin prea mult, dar într-un fel așa este. Aici 
au fost zeci de ani primăria, școala de fete, jandar-
meria, grădinița, biblioteca și toate au rămas în su-
fletele oamenilor, fiind transmise mai departe prin 
povești. De aici se vede direct în curtea bisericii, 
se vedea preotul în ușă când ieșea cu cădelnița și 

toate bătrânele aplecate de timp stăteau în timpul 
slujbei pe la porți, chiar dacă nu auzeau nimic. 
Rugăciunea lor modestă se înălța până în adâncu-
rile cerului. La noi în intersecție udau miresele în 
ziua nunții, chiar și trei sau patru în aceeași zi.

Datoria mea de viitor istoric nu mă lasă să nu 
amintesc de oameni pe care nu i-am cunoscut, 
dar care au locuit pe această stradă și au însemnat 
pentru localitate adevărate exemple de dăruire, 
omenie, dragoste și bunătate. Încep cu părintele 
Gheorghe Mărculescu, poate cel mai enigmatic 
slujitor al Sfântului Altar care a păstorit aproape 
40  de ani Biserica din Vale. Numele său creea-
ză o puternică emoție în sufletele celor care l-au 
cunoscut, chiar după aproape cincizeci de ani de 
la trecerea la cele veșnice. Pe strada noastră mai 
demult a stat și domnul învățător Catana pentru 
o scurtă perioadă. Aici și-au avut moșiile oameni 
înstăriți ai comunei, precum Maria Ghiorghișor 
și Mișu lui Fană al lui Șucă, care de asemenea 
au ieșit în evidență prin bunătate, ajutor  oferit 
oamenilor simpli, credință și dragoste. Aici s-au 
născut frații Marcu, fiii lui Niculaie al Mitri, care 
vor ajunge în funcții importante în mai multe 
domenii: general de armată, profesor universitar, 
profesor, învățător emerit și director de școală

Așa era ulița copilăriei mele până mai demult. 
Un rai din care nu voiam să ies niciodată, o po-
veste care speram să nu se termine, cu personaje 
care îmi doream să fie nemuritoare. Era un zumzet 
continuu de bucurie, de iubire și de dor... Chiar și 
noaptea era mai înstelată deasupra uliței copilăriei 
mele. Așa mi se părea atunci și așa mi-o amintesc.

O caut acum cu lacrimi prin toate curțile și în 
toți oamenii care au mai rămas, de la primărie 
până pe malurile Oltețului. Oamenii mai sunt 
câțiva. Mai triști și mai tăcuți. Tăcută este toată 
strada și amintirile urlă în orice colț de curte. 
Copii mai sunt câțiva, singuratici, abia vor-
bindu-și, infectați peste putință de tehnologie. 
Biserica nu se mai vede, pentru că o nouă hală 
industrială a apărut între noi și ea, iar miresele 
nu mai udă, pentru că fântâna a secat și duzii din 
jurul ei au început să se usuce.

Cu sufletul cuprins de dor ajung la Olteț și mă 
așez pe nisipul din mijlocul lui. Aud parcă de 
niciunde:

- Ai venit înapoi...Și totuși simt că nici tu nu 
mai ești la fel!

- Ai putea să îmi aduci înapoi prin apele tale 
tot ce mi-ai luat?

- Apa trece prin albia râului o singură dată!
Tăcere.... Atunci am știut că ulița copilăriei 

mele, copilăria mea toată a devenit doar o amin-
tire, așezată pe un raft al sufletului meu, de al 
cărei dor nici praful nu se poate așterne și doar 
moartea îl va mai putea vindeca.
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pagina poetului

prof. dr.
NICOLAE DRĂGHICI

cântece fără răspuns

 leru-i ler, lujer de crin 
pe la curtea ta mai vin 

să te-ntreb de trei ori șapte 
de mai suntem unu-n toate

 de ți-e sufletul lăută
 tot din țeavă de cucută 

de  mai dormi tot lâng-o stea
 cu pernă inima mea 

de-ți mai saltă țâțele
 tot zglobii, ca mâțele 

de-ți mai petreci ziulica 
tot prin pădurea Bercica

 de ții calea dorului
 tot în Dealul Bobului 

de ți se-nfioară sânii 
când te strig din Valea Stânii

 de visezi că-ți petreci ora
 tot cu mine, o, Debora 

sau de-i altul care-ți stinge
 viața ta de cânt și sânge...

spune tu, lumină dreaptă 
 mă visai când erai fată?

 și-n vis ți-eram măr domnesc
 sau doar un sterp lemn câinesc?

ți-eram eu o floare rară 
buruiană ordinară? 

un trifoi cu patru foi
biată salcie-n zăvoi? 

o pară cu carnea bună 
nemiloasă mătrăgună?

un crin cu flori argintii 
mărăcine-n Blidării?

teiul meu din Valea Stânii
urzică-n poarta grădinii? 

o fermecată lăută 
numai de tine știută?

sau ți-eram doar o liană 
încolăcită pe geană?
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pagina elevului

BOCA ALINA
clasa a XI – a, Liceul Teoretic „Ion Gh. Roşca”

Sărbătorile de iarnă nu sunt numai despre 
mâncarea făcută de mama și despre prăjiturile 
delicioase pe care le furăm de pe masă înainte 
să ajungă musafirii, despre cadouri și petreceri. 
Sunt despre familie, căldură sufletească și zâm-
betele oamenilor dragi nouă.

Când se apropie sărbătorile de iarnă, îmi 
zboară gândul direct la Crăciun, la Nașterea 
Domnului, care în fiecare an, sărbătorită pe 25 
decembrie, îi aduce pe părinții plecați în străină-
tate acasă, la copiii lor care îi așteaptă cu emoție 
și nerăbdare de luni întregi.  Sărbătoarea aduce 
liniște și bucurie în casele noastre.

Noi, copiii, plini de entuziasm, scoatem din 
cutie instalația de brad, o ajutăm pe mama să-l 
împodobească, roim în jurul lui, cântăm colinde 
și așteptăm nerăbdători cadourile primite de la 

Moș Crăciun. Luminile multicolore ne însoțesc 
la tot pasul aducând zâmbete pe chipul și în su-
fletele oamenilor. 

Împreună cu alți copii mergem la colindat prin 
casele vecinilor. Când eram mai mici ne însoțea  
bunicul, care cânta împreună cu noi pentru a ne 
face fericiți pe noi, nepoții.

Tradițiile religioase din fiecare zonă sunt dife-
rite, fiecare având superstițiile ei despre ziua de 
dinaintea Crăciunului, însă toate aduc spiritul 
acestei sărbători în sufletul nostru, liniștea sufle-
tească și căldura sărbătorilor de iarnă...

 Zăpada nu-și face simțită prezența în fiecare 
an, de Crăciun, deși cu toții visăm la ea pentru 
a ne duce într-o lume de poveste, evidențiind și 
mai mult farmecul sărbătorilor. 

Dar cu sau fără zăpezile de altădată momentul 
Crăciunului este mereu magic.

 Se spune că odată cu venirea sărbătorilor oa-
menii sunt mult mai buni. Dar ce frumos ar fi să 
fim mai buni pe tot parcursul anului!...

Sărbătorile iernii – Crăciunul
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Iarna copilăriei noastre

BĂLAȘA ANDREEA ALEXANDRA
(Clasa a XI-a B, Liceul teoretic „Ion Gh. Roşca”
Prof. Îndrumător – Stan Luiza Marinela)

Iarna este anotimpul de vis al anului, este perioada cadourilor și a celor mai fru-
moase sărbători. Iarna este anotimpul care învelește natura cu o mantie albă și cati-
felată de omăt. 

Când spunem iarnă, ne gândim la sărbători, la tradiții și vacanță.  
Ce înseamnă iarna pentru mine? În primul rând, asociez iarna cu stratul de zăpa-

dă din care facem oameni de zăpadă și derdeluș pe care ne dăm cu sania. Ce bucurie 
imensă trăim noi, copiii, când coborâm pe derdeluș cu sania și aerul înghețat ne 
mângâie obrajii roșii! 

În Ajunul Crăciunului, copiii pleacă cu „Steaua”, „Domn-domn” și alte colinde 
care vestesc nașterea lui Iisus. 

În al doilea rând, Crăciunul înseamnă familie reunită.  Cu mic, cu mare, împo-
dobim bradul cu globulețe colorate, ghirlande argintii și luminițe multicolore.  Sub 
brad, Moșul ne lasă cadouri. Crăciunul nu înseamnă numai a primi cadouri, ci mai 
mult a oferi, a face o bucurie altora.

Crăciunul are culoarea roșie a costu-
mului lui Moș Crăciun și albul minuna-
telor zăpezi, are și miros: miros de brad, 
miros de portocale..., din bucătărie vine 
un miros de cozonaci calzi și de pâine, 
miros de friptură și cârnați... Masa de 
Crăciun este în familie. Fiecare se bucură 
de nașterea Mântuitorului și bucuria se 
citește pe chipul tuturor. 

Dimineața Crăciunului este magică.  
Copilașii somnoroși caută sub brad 

cadourile pe care le deschid încântați. Se 
aud colinde și parcă îngerii coboară pe 
pământ. Totul este învăluit de bucurie și 
toți suntem fericiți. 

E atâta bucurie iarna! 
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Dansul fulgilor de nea
MOGOȘ CLAUDIA DIANA
(Clasa a XI-a B, Liceul teoretic „Ion Gh. Roşca”
Prof. îndrumător- Stan Luiza Marinela)

Pe neașteptate și neanunțată a sosit Baba Iarnă. Ea aduce gerul și viscolul. De câte-
va zile ninge neîncetat și peste tot, peisajul este alb. Cerul este alb, pământul este alb. 
Din cer cad fulgi catifelați de nea. Casele înghețate sunt acoperite cu o mantie albă și 
pufoasă. Doar fumul din hornuri se poate zări prin perdeaua albă de cristale. 

Totul pare vrăjit de bagheta fermecată a iernii. Copiii se bucură nespus de nămeții 
de zăpadă. Cu ochii lor curioși, cu fețele îmbujorate, ei privesc jocul fulgilor care 
coboară grăbiți pe pământ. Se dau cu sania și sunt neobosiți. 

Seara se lasă, dar ninsoarea continuă. Obosiți și fericiți, copiii se retrag în casele 
călduroase, lângă soba caldă. Bunica le aduce un ceai cald și o felie de cozonac. Le 
spune o poveste cu zâne și copiii adorm repede.  Afară ninge ca în povești... în casă 
e cald și bine. Toți visează frumos și sunt fericiți... Este Ajunul Crăciunului și seara 
asta este magică!

Anotimpurile sunt patru fete, una mai frumoasă ca alta: primăvara poartă o rochie 
verde și pe cap cunună din ghiocei și viorele, vara poartă rochie galbenă ca soarele 
strălucitor și  coroniță din spice aurii, maci și albăstrele. Toamna poartă rochie ară-
mie și are un coș plin cu fructe și legume. Iarna are rochie albă din catifea. 

Cine ar putea descrie frumusețea Crăciunului sau a iernii? Tuturor ne place iarna, 
primăvara, vara și toamna... și frumosul lor dans din fiecare an. Dintre toate, par-
că iarna e cea mai frumoasă, cu țurțurii strălucitori în părul lung, acoperit de nea. 
Globul de aur nu este prieten cu iarna, astfel că apare rar și nu încălzește deloc.

Bine ai venit, iarnă!
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De-a lungul carierei de consilier școlar la 
Liceul Teoretic Ion Gh. Roșca, Osica de 
Sus, am întâlnit și cunoscut foarte mulți 
copii. Din interacțiunea cu ei am obser-
vat câtă nevoie au să fie auziți, ascultați și 

încurajați de adulții din viața lor. Adulți, care pot fi atât 
părinții, profesorii și alte personaje semnificative din 
viața lor. Dintotdeauna am încurajat copiii să partici-
pe la acțiuni de voluntariat, să împartă obiecte, timp și 
chiar zâmbete celor din jur. 

Totul începe de acolo, din familie unde învaţăm cum 
să vorbim, să ne hrănim, cum să iubim, cum să împăr-
ţim iubirea, energia, bucuria, jucăriile, hrana….totul! 
Învăţăm atunci când experimentăm, iar dacă copiii nu 
au împărtășit experienţa generozităţii pot dezvolta un 
comportament egoist. Este important să se dezvolte 
adevărata generozitate de a împărţi fără să aștepte ceva 
în schimb, o recompensă sau vreun câștig personal.

Dăruim pentru că ne dorim să creăm o stare de bine 
persoanelor din jurul nostru. Chiar dacă uneori pre-
supune un sacrificiu din partea noastră să nu uităm că 
suntem un exemplu pentru copiii noștri.

Cum putem realiza asta? Prin a ne petrece timpul îm-
preună cu copiii într-un mod inteligent și activ. Atunci 
când suntem generoși cu timpul pe care îl dăruim copi-
ilor, vor ști că momentele petrecute cu ei sunt cel puţin 
la fel de importante ca orice altceva din viaţa noastră.

Să împărţim cu cei care au mai puţin, prin implicarea 
copiilor la acţiuni umanitare pentru  a-i face să simtă 
bucuria de a împărţi și a ajuta pe cei care au nevoie.

Din momentul în care devin conștienţi de nevoile 
celor din jur, unii copii își vor dori să-i ajute în mod 
direct. 

Încurajaţi-i să-și urmeze instinctul și să-i ajute pe ceilalţi, chiar dacă asta presupu-
ne eforturi sau sacrificii.

Bibliografie 
Nolte. L.D – Copiii învaţă ceea ce trăiesc

junii osiceni

CUM AR FI, DACĂ…

„Dacă trăiesc împărţind 
cu ceilalţi, copiii învaţă 

să fie generoşi”

RĂDOI IONELA VIOLETA
Prof. consilier şcolar
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Harta fântânilor din Osica, 
realizată de Ion Surdu
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Insulele Maldive sunt pentru foarte mulți dintre noi un vis, cumva îndepărtat, 
greu de atins. Văzând fotografiile de pe internet îmi doream tare mult ca, într-o 
bună zi, să ajung în acel paradis idilic din mijlocul Oceanului Indian. 

Insula Maafushi, Kaafu Atoll, Ari Nord, este insula cu străzi neasfaltate, 
care are doar 1.275 km lungime, 0.260km lățime și este situata in mijlocul 

Oceanului Indian, la sud de India. 
Distrusă de tsunami în anul 2004, insula Maafushi a fost reconstruită pentru a 

deveni un loc șarmant din Maldive. Nu este la fel de luxoasă ca alte zone mai bogate, 
însă frumusețea sa constă în faptul că le oferă oaspeților ocazia de a experimenta pe 
deplin spiritul Oceanului Indian. 

În ultimii 5 ani insula s-a dezvoltat mult datorită hotelurilor și vilelor construite în 
scop turistic. Insula Maafushi este una dintre locațiile preferate de către turiștii care 
caută o  alternativă de cazare ieftină comparativ cu resorturile luxoase din Maldive, 
cât și pentru că se află la doar 90 minute distantă de aeroportul din Hulhumale. 
Hotelurile de pe insulă sunt ieftine , foarte confortabile și curate.

Pe insula Maafushi sunt două plaje, una publică denumită Bikini Beach și una 
privată destinată exclusiv localnicilor. Cea publică este situată pe partea vestică, iar 

meridian

Două săptămâni 
    în Paradis!

CORINA DUMITRESCU
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cea pentru localnici în partea opusă, pe partea 
estică a insulei. Cea publică este curată și îngri-
jită și este delimitată de niște gărdulețe de stuf și 
nu se aplică restricții legate de portul costumului 
de baie. 

Fiind o țară musulmană, nu se consumă alcool 
pe insule de  către localnici, însă pentru cei care 
nu doresc să renunțe la această plăcere pot să 
ajungă cu ușurinţă la vapoarele din larg, departe 
de „spațiul administrativ” al țării, unde este per-
mis să bei alcool.  

Pe insulă există spital, farmacie, magazine 
(slab aprovizionate ca diversitate), magazine de 
suveniruri, teren de fotbal, secție de poliție.

Cât de paradisiac este acest loc de pe planetă?! 
Greu de explicat în cuvinte! Maldive este locul 
care m-a fascinat și m-a cucerit definitiv, prin 
frumusețea peisajului. 

Excursiile se organizează de către marile hote-
luri sau agențiile turistice de pe insulă. Aici poți 
opta pentru o variantă de excursie în grup sau 
poți alege un tur privat.  Ai de ales dintre excursii 
destinate snorkelig-ului, admirat delfinii, înotat 
cu țestoasele și rechinii „vegetarieni”. Dar și ex-
cursii zilnice către resorturi și excursii către insu-
le pustii (Island Hopping), pescuit la apus de soa-
re și diverse alte activități.  Mai mult, în Maafushi 
sunt mai multe centre de scufundări certificate. 
De asemenea este un centru pentru sporturi nau-
tice situat chiar în fața hotelului la care am locuit. 
Se poate închiria o canoe sau o hidrobicicletă sau 
se poate face jet ski sau ski nautic.

Snorkeling în Maldive îți oferă șansa de a vedea 
o altfel de lume, aceea subacvatică, de a îți bucura 
ochii și a înota printre diverse specii de pești în-
conjurat de peisajul uimitor oferit de corali.

Nu puteam rata excursii de o zi pentru a vi-
zita și două dintre faimoasele resorturi din 
Arhipelagul Maldivian. 

Un sejur pe insula Maafushi este cu siguranță 
foarte diferit, față de unul la o insulă resort de 
lux. Cazarea pe o insulă locuită îți oferă o experi-
ență de călătorie mai profundă și mai autentică.

Peisajul de vis, vremea frumoasă, atenția  deo-
sebită pe care ne-au  oferit-o localnicii, intimita-
tea, armonia dintre membrii grupului, mă deter-
mină să afirm că am fost pentru două săptămâni 
în Paradis.



1 Decembrie sărăborit la Osica de Sus



“On observe dès le début – 
qui est un élément clé pour 
toute la poésie de Marian 
Drăghici – la préoccupation 
majeure de l’art ou des arts 
poétiques. À cet égard, MD 
est le poète qui a réussi, 
probablement le meilleur des 
auteurs récents, à donner du 
poids, de la cohérence, une 
portée épique et dramatique 
à ses convictions sur la poésie, 
sa langue et sa place dans 
le monde. Dans le même 
temps, le poète réussit une 
extraordinaire mise en scène 
des « âges poétiques », des 
ruptures dans l’existence et 
dans la poésie, des relations 
profondes entre écriture et 
poésie.”

„Se observă dintru început – ceea ce constituie un element 
de căpătâi pentru toată poezia lui Marian Drăghici – 
preocuparea majoră pentru arta sau artele poetice. În 
această privință, MD este poetul care a reușit, probabil cel 
mai bine dintre autorii recenți, să dea greutate, consistență, 
amploare epică și dramatism credo-urilor sale despre poezie, 
limbajul acesteia și locul ei în lume. Deopotrivă, poetului i-a 
reușit o punere în scenă extraordinară a « vârstelor poetice », 
a rupturilor din existență și din poezie, a relațiilor profunde 
dintre scris și poezie.” 
 

Dan Cristea , Prof. Dr.

„Rădăcinile nu se văd, dar fără ele nimic nu poate ființa.”


