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A trecut mai mult de o jumãtate de an de când administraþia
oraºului Agnita funcþioneazã fãrã viceprimar. În patru ºedinþe
de Consiliu Local pe ordinea de zi a fost trecutã alegerea
viceprimarului ºi de opt ori membrii consiliului au votat, fãrã sã
poatã decide cine va ocupa scaunul vacant.
Între timp primarul Ioan Dragoman s-a îmbolnãvit ºi
gestionarea întregii administraþii locale a rãmas în sarcina
secretarei Maria Vasiloglu. Aceastã situaþie cronicã risca sã
devinã acutã, pentru cã urmeazã sã fie elaborat Bugetul de
Venituri ºi Cheltuieli pe anul 2017, activitate care nu i-ar mai fi
dat rãgaz secretarei sã se ocupe de alte probleme administrative
ale oraºului
Pentru rezolvarea situaþiei, pe ordinea de zi a ºedinþei
Consiliului Local din 31 ianuarie a fost trecutã din nou alegerea
viceprimarului.
ªi de aceastã datã consilierii susþinãtori ai primarului, au
propus ca funcþia sã fie ocupatã de consilierul Costel Murgoci
iar din partea celorlalþi consilieri au fost propuºi, Dan Niculescu
ºi Ovidiu Rogozan.
Dupã prima rundã, Costel Murgoci a obþinut 7 voturi, Dan
Niculescu 5 voturi ºi Ovidiu Rogozan 3 voturi, doi consilieri
anulându-ºi votul prin ºtampilare greºitã.
În runda a doua consilierii au avut de ales între primii doi
clasaþi, adicã Costel Murgoci ºi Dan Niculescu. De data aceasta
consilierul Costel Murgoci a obþinut 9 voturi, faþã de 7 primite
de Dan Niculescu. Votul nul, al consilierului nedecis, n-a mai
contat ºi dorinþa primarului, de a-l avea alãturi pe Costel
Murgoci, s-a împlinit.
De acum Agnita are viceprimar iar dupã ce Ioan Dragoman
va reveni sãnãtos în primãrie, formaþia va fi completã.
I. Bârsan

Dragã frumoasã Femeie,
îþi dãruiesc un Mãrþiºor…
În primul rând pentru cã îmi eºti mai mult decât tare dragã,
Tu fiind binecuvântatã de Dumnezeu sã perpetuezi specia
umanã, devenind, dupã alungarea din Eden a biblicilor Adam ºi
Eva, mama tuturor bãrbaþilor ºi femeilor care s-au nãscut ºi se
vor naºte pe acest Pãmânt;
În al doilea rând pentru cã Tu continui sã argumentezi,
prin însãºi existenþa ºi menirea ta, adevãrul omenosului ºi
firescului dar ºi har al Omului-Om: acela de aºi întemeia familia
dintr-un bãrbat ºi o femeie, nu din doi inºi sau din douã
inse; cupluri „moderniste”, alcãtuite împotriva firii, dar
care, mai devreme sau mai târziu, pretind cã au dreptul
legitim de a înfia copii, pentru a deveni, astfel, pãrinþii
cei mai nefireºti posibili ai copiilor altor pãrinþi;
În al treilea rând pentru cã Tu ºtii cel mai bine cã soþii sunt
soþi doar atunci când îºi unesc destinele în faþa Altarului Biserici;
cã actul religios al Sfintei Cununii presupune cã femeia ºi

bãrbatul îºi asumã toate responsabilitãþile, iar prima ºi cea mai
importantã dintre ele este naºterea pruncilor, creºterea,
educarea ºi îndrumarea lor;
În al patrulea rând, ºi nu ultimul dintre toate câte sunt,
pentru cã Tu, femeie bunã ºi cuminte, mereu ne dovedeºti cã
eºti capabilã sã interpretezi, de o datã, câteva principale roluri
ale vieþii: micuþã elevã, silitoare la învãþãturã ºi ascultãtoare de
pãrinþi ºi de dascãlii de grãdiniþã ºi de ºcoalã; dincolo de vârsta
majoratului femeie destoinicã, inteligentã ºi profesionistã în
toate meseriile ºi profesiile folositoare; soþie iubitoare, mamã
ocrotitoare ºi vrednicã gospodinã!
ªi încã ceva: Prin zâmbetul tãu frumos ºi omenos, alungi
friguroasa iarnã pentru a face loc mult aºteptate-i
Primãveri!
Sibiu, feb. 2017
Ioan Vulcan-Agniþeanul
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De vorbã cu Mihai Moise, ultimul
participant în viaþã, din Agnita, la
luptele din al doilea rãzboi mondial

- Cine eºti dumneata, nene Moise?
- Mã cheamã Mihai Moise, am 94 de ani (nãscut
în anul 1922) ºi sunt originar din Beneºti.
- Cum te-ai fãcut agniþean?
- Am fost 5 ani cioban în Coveº. Acolo am
cunoscut-o pe cea care-mi va deveni soþie. Când
pãrinþii mei au decedat, m-am întors în Beneºti,
dar nu mi-a plãcut deloc: m-am învãþat la oi, voiam
iar în Coveº! Am revenit acolo, tot ca cioban,
inclusiv în vremea comunismului, la oile C.A.P.ului. La îndemnul soþiei (îþi trãbe o þârã de pensie,
mã omule, gândeºte-te!) m-am angajat la C.F.R.,
dar gândul mi-era tot la oi!
- Cum ai ajuns în rãzboi?
- Am fost asentat în lipsã ºi, în primãvara lui
1943, am primit ordin sã mã prezint la unitate, în
Sibiu. Am fost repartizat la Regimentul 10 Cãlãraºi,
din Sebeº-Alba. Acolo, un sergent, consãtean deal meu, m-a luat la el. În 12 aprilie 1944 am plecat
pe front cu tot regimentul, eu eram repartizat la
armamentul greu. Eram zece inºi din Beneºti ºi,
înainte de plecare, au venit rude de acasã la noi.
Pãrinþii mei n-au putut, erau bãtrâni ºi necãjiþi,
poate n-au avut nici bani de tren. Eu am avut inimã
mai tare, dar sigur cã gândul mi-era la cei de-acasã.
Doi fraþi mai mari ai mei, Ion ºi Pavel, au fost ºi ei
pe front ºi au murit în lagãr la ruºi. Cãpitanul nostru
ne-a adus anafurã ºi câte o cãrticicã cu rugãciuni,
dupã ce ne-am spovedit ºi cuminecat. Unul, un
zãpãcit, n-a vrut ºi, ce credeþi, a murit primul pe
front! Eu am tot citit din ea ºi mã rugam: Doamne,
ajutã-mã sã scap, sã mã-ntorc la pãrinþi, cã fraþii miau murit!
Am debarcat într-o haltã dinaintea gãrii din
Iaºi. Eu duceam aparatele de ochire ºi þeava
aruncãtorului de proiectile (brandul). Bãgam
proiectilul în þeavã ca pe horn! Am ajuns într-un
cãtun, unde, în prima noapte, am dormit în grãdinã,
apoi am fost repartizaþi în camere cu lut pe jos ºi
lãmpi cu gaz. Din prima noapte ne-am umplut de
pãduchi!
A doua zi ne-au repartizat pe poziþie, în
dreapta Iaºiului, unde era satul Zahorna. Am sãpat
tranºee ºi ne-am instalat brandurile. Noi îi apãram
pe ai noºtri când plecau la atac ºi trebuia sã fim
atenþi sã nu scurtãm tragerea, sã-i nimerim pe ei.
Muniþia ne-o aduceau camarazi cãlãri. Noi eram
într-o vale ºi auzeam cum pufneau proiectilele
ruºilor în râpa din apropierea noastrã. L-am trimis
pe Mihai, ajutorul meu, sã se suie într-un nuc din
apropiere, sã vadã de unde trag ruºii. Mi-a spus de
unde ºi cã erau 4 inºi. Am reglat tirul, am tras ºi
nu s-a mai auzit nimic de la ruºi: au plecat ori au
murit, nu ºtiu.
Eram îmbrãcaþi rãu, mâncarea era slabã,

pãduchii ne mâncau, greu a fost! Dupã mâncare
trebuia sã mergem în pãdurea aflatã cam la 1 km
de noi, sub gloanþele ruºilor. De multe ori nu
aduceam nimic, cãci nu era, aprovizionarea se fãcea
greu. Într-o searã m-am oferit eu sã merg dupã
mâncare. S-a nimerit cã tot atunci o companie de
soldaþi germani era în pãdure ºi câteva avioane
americane au bombardat pãdurea. Sãreau copacii
cu rãdãcinile în sus ºi am vãzut mulþi nemþi morþi.
M-am vârât sub o tanchetã de-a noastrã pânã a
încetat bombardamentul ºi m-am întors fãrã
mâncare. Mare a fost bucuria camarazilor mei cã
n-am pãþit nimic.
Pe acest aliniament am stat pânã la 23 august
1944, când s-a rupt frontul, armata românã trecând
de partea aliaþilor. Cãpitanul ne-a spus cã putem
pleca acasã pentru 10 zile, dar nu pe drumurile
principale, ci prin pãduri, cãci nemþii, în retragere,
vor trage ºi ruºii vã iau prizonieri. Am plecat ºi eu,
având asupra mea sacul cu merinde, un pistol luat
de la un neamþ mort ºi o armã Z:B., cu 70 de
cartuºe.
- Probleme deosebite pe drum ai avut?
- Am avut! Am mers tot pe jos ºi, când am
ajuns la Valea Cãlugãreascã, în apropierea unui
canton am auzit bubuituri. Era un cuib de nemþi în
retragere. Ne-am adãpostit, cu fricã mare, dupã
canton, pânã când nemþii au plecat. Trebuia sã
trecem o apã ºi localnicii ne-au îndrumat spre un
pod. Lângã pod, în ºanþ, era o rusoaicã cu grad de
cãpitan, rãnitã, cu un sân tãiat. Motocicleta era
lângã ea. Cu mine mai era un camarad ºi am pansato cum am putut. A apãrut apoi un tanc rusesc, i-am
fãcut semn sã opreascã. Era un general în tanc. A
vorbit cu rusoaica, noi nu înþelegeam nimic ºi a
venit apoi o tanchetã cu sanitari. Între ei – o
basarabeancã, cãreia i-am spus ce s-a întâmplat, ce
e cu noi. Ne-au întrebat cum sã ne rãsplãteascã
pentru gestul nostru de omenie ºi le-am spus cã
ne e foame, n-am mai mâncat de trei zile! Ne-au
adus câte douã pâini ºi conserve. Au vrut sã ºtie
unde mergem ºi n-am cutezat a spune cã acasã!
Le-am zis cã vrem sã luptãm contra nemþilor, aºa
cã ne-au urcat într-o maºinã de-a lor, cu care am
ajuns pânã în vârful munþilor, sã trecem în Ardeal.
Am mers cu ei pânã în garã la ªelimbãr. Era noaptea
târziu ºi ruºii beþi, cã beau rachiu luat de la oameni
ºi þinut într-un butoi în care a fost benzinã! S-au
dus prin sat ºi au luat de la un sas o slãninã mare
din cãmarã. ªtiam cã pe la 12 noaptea trebuie sã
vinã un marfar care merge la Agnita. Camaradul
meu a spus cã el merge la unitate. Eu m-am furiºat
la tren ºi am ajuns acasã. Trecuserã trei sãptãmâni
de când am plecat de pe front. Dupã cele zece zile
eu nu m-aº mai fi reîntors la unitate, dar tata m-a
atenþionat cã mã aºteaptã tribunalul militar. Doi
camarazi de-ai mei, unul din Poplaca ºi celãlalt din
Gura Râului, au fost executaþi pentru dezertare.
Noi luptam tot în prima linie, nemþii dupã noi ºi,
când cei doi au fugit, nemþii i-au prins ºi i-au predat
alor noºtri. Cã am pomenit de nemþi. Noi rãbdam
foame de multe ori, iar ei aveau franzele, coniac,
ciocolatã, bomboane...Abia aºteptam sã cadã câteun neamþ, sã-i luãm raniþa!
Am plecat la regiment, la Sebeº, unde am
fost repartizat la depozitul de muniþii. Am stat
acolo trei luni ºi, între timp, veneau alþi ºi alþi
soldaþi, care au stat ºi o lunã acasã. N-au pãþit
nimic ºi s-a format un detaºament de câteva sute
de combatanþi, care a fost echipat pentru front.
Când sã plecãm, parcã Dumnezeu l-a pus pe un
cãpitan sã mã întrebe ce fac. Aflând cã plec pe
front, a strigat pur ºi simplu: mã bãiete, cei cu doi
fraþi deja pe front nu mai merg acolo, rãmân cu
pãrinþii! Cãpitanul era prieten bun cu locotenentul
Gligor de la noi din sat, aºa a ºtiut situaþia mea.
Eu am fost trecut în locul altuia din ªelimbãr pe
lista pentru front, de un colonel care a primit ºpagã
de la tatãl acestuia, un mãcelar bogat. Cãpitanul
era un ºvab, om cumsecade, la care am ajuns
ordonanþã. Am avut trai bun trei luni: îi fãceam
cizmele, dãdeam la raþe, fãceam cafele ºi aveam
grijã de câinele lui. El ºi nevastã-sa îmi dãdeau
bani ºi þigãri. Dupã trei luni m-am eliberat ºi am
plecat acasã. Era anul 1946. Au fost 121 de veterani
de rãzboi în Agnita ºi, iatã, am rãmas singurul în
viaþã.
- Cu fraþii dumitale ce s-a întâmplat?
- Au fost luaþi prizonieri de ruºi ºi au ajuns în
lagãr. Un consãtean a scãpat de acolo ºi ne-a
povestit în ce condiþii au trãit. Scoteau câte 20-30
de morþi din lagãr dimineaþa. Aºa au murit ºi fraþii
mei, chinuiþi.
- Dumnezeu sã-þi dea sãnãtate, nene Moise!

A consemnat prof.
Mircea Drãgan-Noiºteþeanu
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„Camera dinainte…”

Sau cum îi mai spuneau pãrinþii ºi
bunicii mei plugari ardeleni: „Camera de
curat”. Cea în care se zice cum cã
„mumã-mea” m-ar fi adus pe lume taman
în ziua dedicatã dragostei la români, de
Dragobete. Ca urmare, într-o astfel de zi,
precum cea de vineri, 24 februarie 2017,
mi-am adus aminte de o anumitã „camerã
dinainte” . De acea odaie în care vrednica
þãrancã româncã, dupã ce îºi omeneºte
oaspeþii cu fel ºi fel de bunãtãþi, îºi invitã
musafirii la o tihnitã odihnã.
O cãmãruþã tare drãguþã, cu douã
paturi joase, învelite în cãlduroase þoale
din a cãror þesãturã rãzbãteau plãcute
miresme de lânã scãmoºatã, toarsã cu
fusul din caierul furcii, de îndemânatica
þãrãncuþã care rãsucea, cu buricele
degetelor sale, firele de bãtealã ale
rãzboiului de þesut. Cel mai paºnic dintre
toate rãzboaele câte au fost ºi sunt în
aceastã rãzboinicã lume ca nelumea!
Gospodina priceputã dându-le firelor de
in, cânepã ºi bumbac un fel de poruncã
de a se transforma în transprenta pânzã
de pãianjen a urzelei rãzboiului de þesut.
Acele douã paturi de lemn fiind acoperite
nu numai cu strijacuri (saltele) pline cu
otava ierburilor înflorate, cosite ºi uscate
târziu în toamnã, la margini de pãduri de
fagi ºi de mesteceni, dar ºi cu lipideie
(cearºafuri) spãlate în apa micului pârâiaº
care îºi purta apele subþiri ºi repezi prin
funduri de grãdini cu meri, peri, pruni ºi
zarzãri; paturi cu þesãturi zvântate ºi
înãlbite la soare; cu pãturi grele ºi
cãlduroase, þesute din fire groase de lânã
netoarsã, numai puþin rãsucite; cu perne
umplute cu puful fin al penelor de gâscã
ºi cu pânza feþelor brodate cu modele tare
odihnitoare.
În vecinãtatea acelei camere de
dormit era o „cãmarã de bucate”, mereu
rãcoroasã. Cea care îºi avea poliþele
încãrcate cu borcane ºi sticluþe pline cu
toate bunãtãþile recoltelor toamnelor, iar
în beciul (pivniþa) de sub acea veche casã
þãrãneascã, multe coºuri ºi coºuleþe din
nuiele împletite încãrcate cu mere ºi pere
dulci, aromate ºi parfumate, puse la
pãstrare peste iarnã pentru a ne liniºti
dorul de fructe pânã la coacerea merelor
de varã ºi începutul seceriºului grâului.
Sãculeþele de pânzã, pline cu fire ºi petale
de busuioc, levãnþicã ºi de sânziene
atârnau sub grinzile de brad mult mai
bãtrâne decât vârsta înaintatã a stãpânilor
acelei case. Recunosc cã ºi acum, dupã
trecerea atâtor ani, mã surprind cã
lãcrimez când privesc pozele cu chipurile
tinere ale acelor dragi oameni care nu mai
sunt. Iar sfintele icoane de deasupra
patului unei odihne de o îndepãrtatã
noapte târzie îmi readuc aminte de ei,
Dumnezeu sã-i aibã în paza marei Sale
mile!
Cum spuneam, toate acestea la un loc
îmi aduc aminte de trecutele vremi ale
vieþilor oamenilor de demult ai acelor sate
ºi cãtune transilvane. Cele care îºi aveau
uliþele ºi hudiþele când prea largi, când
prea strâmte, strãbãtute cu plãcere de paºii
mei vioi ºi tineri. Cei care, între timp, au
devenit tot mai greoi ºi domoli. Acele
drumuri înglodate primãvara ºi toamna;
prãfuite ºi încinse vara; înzãpezite,
alunecoase ºi friguroase iarna. Întreaga
ambianþã patriarhalã exprimând atât
Dumnezeiasca credinþã a þãranului român,
cât ºi bunãtatea lui sufleteascã: liniºtea,
visarea, bunãstarea ºi buna lui rânduialã.
Aºa cum erau ºi bunele ºi credincioasele
mele gazde de atunci, de mult de tot.
Omenoºii soþi Anica ºi Ion. Ea, neîntrecutã
þesãtoare ºi brodezã; vrednicã soþie ºi
bunã mamã. El, cojocar „de lux þãrãnesc”.
Amândoi, locuitori ai unui mândru sat al

vãii sibiene a Hârtibaciului. Voit nu îþi voi
spune numele acelui sat, lãsându-te pe tine
cititorule de revistã scrisã pe hârtie sã
ghiceºti care o fi fost ºi încã mai este acel
colþ de rai! De prea multã vreme, tot mai
pustiu ºi tot mai îmbãtrânit. ªi în care de
mai bine de zece ani nu s-a mai nãscut
nici un prunc. Nu de alta, dar chiar ºi în
vremurile de demult, cele ale trenuþului
„Mocãniþa”, cine avea norocul sã ajungã
în el, cu cãruþa sau cu sania trasã de cai,
nu ºtia ce se aflã mai departe sau mai
aproape: Sibiul, prin Nucetul-Cornãþelului;
Agnita peste hula Veseudului ºi Vãrdului;
Marpodul, Ilimbavul, Chirpãrul ºi Sãsãuºul
prin Avrigul ºi Arpaºul Vãii Oltului, ori
Cincul Þãrii Fãgãraºului, peste colinele,
vãile ºi dealurile line ale ªomartinului.
De toate aceste aparente „nimicuri”
ale trecutei mele vieþi îmi este ºi îmi va
fi tare dor, iar plãcuta lor aducere aminte
mã însoþeºte chiar ºi într-o zi ca aceea de
24 Februarie. Adicã, atunci când l-am
cinstit pe chipeºul fecior al Babei Dochia:
pe drãgãstosul Dragobete. Pentru cã 24
februarie este nu numai „Ziua
îndrãgostiþilor la români”, ci ºi data
calendaristicã a ivirii mele în lume. Ca ºi
a mai multora ca mine. ªi dacã vârsta mea
de acum ar fi adunatã într-un simbolic
buchet de ghiocei, culegãtorului i-ar trebui
strãdania strângerii a nu mai puþin de 82
de fire din aceastã floare nefiresc de albã,
de frumoasã ºi de gingaºã. Un dar mai
frumos nici cã se poate oferi de ziua de
naºtere a oricãrui om nãscut în zodia
Peºtilor! Doar acei ghiocei timpurii care
sã trimitã friguroasa iarnã la plimbare,
lãsând loc primãverii cu a ei creºtineascã
sãrbãtoare a Învierii Domnului. A mielului
sacrificat ºi a ouãlor roºii de Paºti!

A m i n t i r i: Lemnul vechi al
bãtrânelor lãcaºuri de rugãciune ºi
închinare, precum ºi cel al gospodãriilor
de muncit ºi al caselor de „hodinit”,
miroase a trecute vremuri ºi a viaþã de
demult. Aºa se face cã, cu timpul, plãcutele
amintiri, începând cu cele din anii
copilãriei, le „deºertãm” într-un fel de
trãistuþã imaginarã, cuprinzând ºi o parte
dintre poveºtile ºi amintirile bunilor ºi
cuminþilor noºtri înaintaºi: pãrinþi ºi
bunici. Totul e, ca la rândul nostru, sã
lãsãm moºtenire simbolica „trãistuþã”
copiilor care ne seamãnã la chip ºi la port,
ºi ne perpetueazã atât numele, cât ºi
talentul, hãrnicia, priceperea, omenia,
credinþa ºi frumuseþea sufleteascã. Iar ei,
la rândul lor, copiilor copiilor lor!
Sibiu, februarie 2017
Ioan Vulcan-Agniþeanul
N.R. Cu ocazia zilei de naºtere, îi
mulþumim distinsului jurnalist agniþean
pentru frumoasele revelaþii împãrtãºite
cititorilor Gazetei Hârtibaciului ºi îi dorim
mulþi ani sãnãtoºi cu gânduri frumoase,
destinate celor dragi sufletului sãu.
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FUGA LOLELOR ÎN AGNITA ªI MESAJUL PREªEDINTELUI KLAUS IOHANNIS
Dupã ce sâmbãtã au fãcut
demonstraþii de gãlãgie în Sibiu, cu
talãngi ºi pocnete de bici ºi au prezentat
obiceiurile fostelor bresle, duminicã
lolele s-au dezlãnþuit în Agnita, locul de
naºtere ºi de pãstrare a acestui vechi
obicei, pe care agniþenii n-au vrut sã-l
uite.
Aproape 300 de mãºti, care de care
mai fioroase ori mai interesante, s-au
adunat în faþa fostului IMIX ºi în sunetul
fanfarei, venitã din Sibiu, au strãbãtut
artera principalã a oraºului pânã în faþa
fostei FIPA. Înainte de marea
demonstraþie din faþa primãriei, au fãcut
una mai micã în faþa fostului hotel Dacia.
Mulþimea adunatã în faþa primãriei
a avut parte de un spectacol complet,
dansuri sãseºti interpretate de
dansatorii Casei de Culturã din Agnita,
dansul cãluþului, al ursului, învârtitul
paharelor de vin, toate însoþite de

într-o idee comunã, o idee a bucuriei, a
mândriei, a apartenenþei la ceva diferit,
ceva unic.”
Mulþumind pentru invitaþia la acest
eveniment, Doris Hutter a prezentat în
versuri salutul Asociaþiei Saºilor
Agniþeni din Germania; „Ce zi grozavã
pentru noi / saºii plecaþi! - Suntem cu
voi/ uniþi în vechiul obicei / al lolelor.
Pãrinþii mei, / strãmoºii noºtri, tot aici
/ fiind lole cu clopot ºi bici / s-au adunat,
s-au bucurat, / au petrecut ºi au lucrat /
având zile bune ºi-amare, / furtuni ºi
vânt, dar ºi mult soare, / erau acasã ca ºi
voi.../ Au trecut anii... Iatã, noi /
ne’ntoarcem ca sã fim uniþi / astãzi cu
voi....”
Un gând frumos, sub formã de mesaj
oficial, pentru Lolele din Agnita a fost
prezentat de Radu Curceanu, din partea
Preºedintelui României Klaus Iohannis,

pocnete de bici ºi de strigãtul, Hirrãiiii!
Acelaºi strigãt a însoþit ºi scurtele
cuvântãri rostite de Radu Curceanu
preºedintele asociaþiei Breasla Lolelor,
Pãtru Bogdan lola cu nr 1, cel care a
readus în oraº vechiul obicei, Doris
Hutter reprezentanta Asociaþiei Saºilor
Agniþeni din Germania ºi Thomas
Lutsch reprezentantul Asociaþiei
Urzenzunft Sachsenheim din Nurnberg.
Radu Curceanu, iniþiatorul asociaþiei
Breasla Lolelor, ºi-a exprimat bucuria cã
aceasta a ajuns sã sãrbãtoreascã 10 ani
de activitate intensã ºi interesantã,
pãstrând nealterat acest obicei frumos
preluat de la saºi. „Lolele au reuºit ceea
ce puþini ar fi crezut.... au reuºit sã lege
o punte spiritualã în timp ºi spaþiu, între
români ºi saºi, între tineri ºi bãtrâni,
între oameni diferiþi, pe care i-a unit

care nu a uitat cã, fiind profesor în
Agnita, a îmbrãcat costumul de lolã iar
în urmã cu 10 ani a primit, în calitate de
Primar al Sibiului, o talangã din partea
Asociaþiei Breasla Lolelor din Agnita:
„Strãdaniile Asociaþiei „Breasla Lolelor”
din Agnita au dus la revitalizarea unui
vechi ºi îndrãgit obicei, „Fuga Lolelor /
Urzelnlauf”, contribuind la pãstrarea
unor tradiþii strãvechi, îndrãgite de
comunitate ºi apreciate atât de localnici,
cât ºi de vizitatori”..... „Vã felicit ºi vã
doresc sã marcaþi cu succes cea de-a 10a aniversare a „Fugii Lolelor”, a
transmis Preºedintele în încheierea
mesajului.
Manifestaþia din faþa primãriei s-a
încheiat cu momentul solemn al
intonãrii Imnului Transilvaniei, la
sfârºitul cãruia a mai rãsunat odatã

puternicul Hiirrãiii, însoþit de pocnete
de bici ºi dangãte de talãngi.
Un element important al acestui
eveniment bine primit ºi gustat, este
dãrnicia cu care lolele împart gogoºi
celor prezenþi, mai ales copiilor.
De remarcat numãrul mare de copii
care au îmbrãcat costumul de lolã, semn
cã ºi generaþiile urmãtoare vor prelua
acest obicei ºi aºa cum a urat Bogdan
Pãtru, el va avea loc ºi peste 100 de ani.

în lung ºi în lat, pe la curþile oamenilor
ºi pe la instituþii, unde au fãcut gãlãgie,
au cântat, au primit gogoºi ºi dupã 1-2
pahare de vin le-au urat gazdelor zile
senine ca cea de azi, sãnãtate ºi bucurii.
Un loc de popas a fost ºi Primãria
din Agnita, unde în lipsa primarului au
fost întâmpinaþi de secretara Maria
Vasiloglu ºi consilieri locali, care au fãcut
oficiile de gazdã, oferindu-le oaspeþilor
cele cuvenite pentru vizitã iar lolele le-

Altã modalitate care aratã interesul
copiilor din Agnita pentru acest obicei,
este minunata expoziþie de picturã din
sala de ºedinþe a primãriei, unde
talentaþii elevi ai clasei de picturã de la
Clubul Elevilor, pregãtiþi de profesoara
Marilena Cernea au realizat tablouri cu
mãºti ºi costume de lolã.
Dupã ce au terminat parada prin
oraº, lolele s-au grupat pe gãºti ºi au
pornit Fuga Lolelor, strãbãtând oraºul

au cântat ºi au pocnit din bice, pentru a
speria duhurile rele.
Dupã ce au terminat cu fuga prin
oraº, la ora 1800 lolele ºi-au dat mãºtile
jos ºi s-au grãbit spre casã, unde au
schimbat costumul de lolã cu þinuta de
bal iar la ora 2000 au continuat sã se
bucure de reînlnire la restaurantul
Grãdina de Varã, unde au petrecut pânã
în zori.
I. Bârsan
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CE LIPSEªTE C
A SÃ PLÃ
TIM MAI PUÞIN ªI SÃ FIE MAI CURA
T
CA
PLÃTIM
CURAT
Aderarea României la Uniunea
Europeanã a impus asumarea unor mãsuri
menite sã aducã þara noastrã la acelaºi nivel
de dezvoltare ºi civilizaþie cu a statelor
care au înfiinþat uniunea. Unul din
criteriile care trebuiau rezolvate urgent
se referea la protecþia mediului printr-o
gestionare a deºeurilor care sã reducã
poluarea.
Au trecut 8 ani de când a fost
desfiinþatã groapa de gunoi, focar de
infecþie, din Dealu Vãrdului ºi deºeurile
din Agnita, Alþîna, Bîrghiº, Brãdeni, Bruiu,
Chirpãr, Iacobeni ºi Merghindeal sunt
duse la hala de sortare din Agnita. Aici
deºeurile reciclabile, hârtie, plastice,
metale, sticle ºi echipamente electronice
sunt sortate fiecare separat ºi valorificate.
Celelalte deºeuri care nu pot fi valorificate
sunt transportate la depozitul de la
Cristian. Pentru acestea se plãtesc 42 lei/
to pentru transport ºi 73 de lei/to pentru
depozitare
În anul 2016 au fost gestionate peste
3000 de tone din care au fost reciclate ºi
valorificate 180 de tone adicã 5,85%, în
timp ce norma impusã de UE este de 15%.
Pentru neîncadrare în norma impusã se
aplicã penalizãri de 100 de lei/to, aproape
cât cheltuielile de transport ºi depozitare

de acþiuni la societatea comercialã,
majoritatea fiind deþinute de oraºul Agnita,
pe teritoriul cãruia se aflã ºi hala de
sortare.
De la Dorobanþ Eugen, managerul SC
Eco Valea Hârtibaciului, am aflat cã pentru
reducerea cheltuielilor este necesarã
realizarea unui bazin de compostare prin
care s-ar reduce considerabil cantitãþile
transportate la Cristian iar materialul
rezultat prin compostare poate fi valorificat
ca îngrãºãmânt natural. De asemenea sunt
necesare dotãri cu mijloace de transport,
un autocamion de mare capacitate pentru
transportul mai economic al deºeurilor la
Cristian ºi o camionetã pentru colectarea
anumitor deºeuri de la populaþie, materiale
de construcþie, electrice, metalice,
mobilier. Pentru o gestionare cât mai
corectã ºi mai transparentã este necesarã
procurarea ºi instalarea unui cântar de
mare tonaj la hala de sortare.
De aceste probleme trebuie sã se
ocupe ADI Eco Valea Hârtibaciului, care
trebuie sã gãseascã sursele de finanþare
pentru achiziþionarea ºi dotarea halei de
sortare cu tot ceea ce este necesar pentru
buna funcþionare. Cineva a fost în stare sã
facã primii paºi pentru rezolvarea
problemei deºeurilor. S-a construit o halã,

Având în vedere faptul cã pânã în anul
2020, adicã în trei ani, deºeurile reciclabile
trebuie sã reprezinte 50% din totalul
deºeurilor colectate, trebuie gãsite soluþii
ºi impuse niºte mãsuri pentru rezolvarea
situaþiei.
De gestionarea deºeurilor se ocupã
SC Eco Valea Hârtibaciului SA, societate
subordonatã Asociaþiei de Dezvoltare
Intercomunitarã Eco Valea Hârtibaciului,
din care fac parte administraþiile locale din
Agnita, Brãdeni, Bruiu, Chirpãr, ºi
Merghindeal care deþin fiecare un numãr

s-au achiziþionat maºini de colectare ºi
pubele diferite pentru deºeurile
reciclabile. Acum sunt necesari alþi paºi
pentru îmbunãtãþirea acestei activitãþi,
care impune o permanentã dezvoltare ºi
modernizare.
Dar rolul principal pentru reducerea
cheltuielilor ºi mai ales al penalizãrilor
revine totuºi beneficiarilor, respectiv
populaþiei care produce deºeurile ºi
plãteºte pentru gestionarea lor.
Dacã am da dovadã de mai multã
civilizaþie, dacã am fi conºtienþi, cã lipsa

acesteia se reflectã direct în buzunarul
fiecãrei familii prin costuri suplimentare
ºi am respecta regulile bunului simþ, aºa
cum o fac concetãþenii noºtri europeni din
Germania, Belgia, Olanda, etc. am constata
cã cheltuielile pot fi mai mici ºi localitãþile
mai curate.
Cu toate eforturile angajaþilor de la SC
Eco Valea Hârtibaciului, prea multe
deºeuri încarcã nota de platã a gestionãrii.
Multe deºeuri vegetale care provin din
gospodãriile populaþiei, în loc sã fie
depozitate într-un colþ din grãdinã ºi dupã
ce devin gunoi sã revinã în solul din care
au crescut, sunt puse în pubelã,
amestecate cu deºeurile menajere ºi
transportate, cu costurile adecvate la

Foarte mulþi cetãþeni reclamã lipsa de
curãþenie a localitãþilor ºi le imputã edililor
cã nu se ocupã de acest aspect, ca ºi când
aceºtia aruncã pungile, peturile, ambalajul
biscuiþilor ºi multe alte gunoaie. Ducem
un pachet de þigãri în buzunar pânã se
goleºte ºi în loc sã-l lãsãm tot în buzunar
pânã acasã ori la primul coº de gunoi, îl
aruncãm pe trotuar ori pe spaþiul verde.
Sunt multe de fãcut pentru a ajunge la
acel 50% de deºeuri reciclabile impus de
amicii europeni care ne-au permis sã stãm
la aceeaºi masã cu ei ºi ne cer sã ne
comportãm la fel cu ei.
Se poate face un bazin de compostare,
se pot achiziþiona utilaje dar nu se poate
achiziþiona bun simþ ºi conºtiinþã civicã.

Cristian, un drum de 80 km. De asemenea
în pubelele pentru deºeuri reciclabile, de
prea multe ori sunt aruncate alte materiale,
stricându-le pe cele care pot fi valorificate.
Dacã peste un pachet de hârtii se aruncã
o oalã cu mâncare stricatã, acestea nu mai
pot fi valorificate ºi, în plus, dau de lucru
muncitorilor din halã, care trebuie sã
aleagã ce mai poate fi recuperat. Problema
apare mai ales la pubelele din zona
blocurilor.

Astea pot fi procurate numai individual,
începând cu primii 7 ani ºi continuând
permanent de-a lungul vieþii iar cei care
nu vor sã-l aibã ºi sã-l foloseascã, sã fie
obligaþi sã plãteascã în plus faþã de oamenii
cumsecade prin metoda amenzilor.
Metoda se aplicã ºi funcþioneazã cu succes
în toate þãrile, mai ales în cele mai
civilizate.
I Bârsan
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„Lumina lui Hristos lumineazã tuturor!” (Liturghia Darurilor )
„Apare cu binecuvântarea IPS Pãrinte Mitropolit dr. Laurenþiu Streza”

Sfântul Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei, - 23 februarie

Contemporan cu Sfântul Ioan Evanghelistul, Sfântul Policarp,
Episcopul Smirnei, este unul dintre Pãrinþii Apostolici care au condus
cu râvnã ºi dragoste credincioºii încredinþaþi, fiind foarte iubit de
cler. Împreunã cu Anicet, Episcopul Romei, a discutat despre serbarea
Paºtilor. A rãmas în istoria bisericeascã drept una dintre cele mai
mari personalitãþi ale creºtinismului secolului al II-lea.
„A fost un discipol al Apostolului Ioan ºi, ºtiind cã fusese ars pe
rug în 156 d. Hr., pe la vârsta de 86 de ani, trebuie sã fi avut cam
treizeci de ani la moartea lui Ioan. Irineu, discipol al lui Policarp
relateazã cã acesta vorbea deseori despre Apostoli, în special despre
Ioan. Era un om cu o credinþã simplã ºi frumoasã, cu o inimã
iubitoare.”1
Deºi a trãit foarte departe în timp faþã de noi, avem destule
scrieri care vorbesc despre viaþa sa. S-a pãstrat o scrisoare cãtre el
de-a Sfântului Ignatie al Antiohiei, o altã informaþie despre el o
avem chiar din Epistola sa cãtre Filipeni, apoi din „Martiriul Sfântului
Policarp”, precum ºi informaþii de la Sfântul Irineu al Lugdunului,
Tertulian, Eusebiu, Fericitul Ieronim, dar ºi patriarhul Fotie.
Sfântul Policarp s-a nãscut în Efes, în Asia Micã, din pãrinþii
binecredincioºi Pangratie ºi Teodora, pe când aceºtia erau în temniþã.
Anul naºterii sale îl deducem din însãºi mãrturisirea sa ºi din anul
muceniciei sale, 1562, în care Sfântul Policarp rosteºte în faþa
proconsulului Asiei cã Îi slujeºte lui Iisus Hristos de 86 de ani,
astfel cã Sfântul Policarp s-a nãscut în anul 70.(Martiriul Sfântului
Policarp, IX,3). Pãrinþii sãi fiind osândiþi la moarte, tãindu-li-se
capetele, pruncul Policarp va fi luat, botezat ºi crescut în dreapta
credinþã de o milostivã creºtinã cu numele Calista.
Împreunã cu Ignatie ºi Vucol, ucenici ai Sfântului Ioan
Evanghelistul: La vârsta tânãrã de 20 de ani, Policarp a aflat cã
Sfântul Ioan Evanghelistul se aflã în Asia Micã propovãduind cuvântul
Domnului Hristos. La aflarea acestei veºti, cu dragoste ºi credinþã
în suflet, a pãrãsit casa Calistei ºi a mers în cãutarea Apostolului,
gãsindu-l împreunã cu ucenicii sãi, Sfântul Ignatie, purtãtorul de
Dumnezeu, ºi Sfântul Vucol. Împreunã cu aceºtia s-a format în aceastã
micã, dar importantã ºcoalã teologicã a marelui teolog Ioan
Evanghelistul. În anul 98, prin venirea la tron a împãratului Traian,
Sfântul Ioan Evanghelistul va fi surghiunit pe Insula Patmos, dar îl
va aºeza pe Sfântul Vucol ca episcop al Smirnei, dându-i ca ajutor pe
Sfântul Policarp. Asemenea Sfântului Ioan Evanghelistul, ºi Sfântul
Vucol, înainte de moartea sa, îl aºeazã pe Sfântul Policarp episcop în
locul sãu. Învãþase de la Apostoli ºi da Bisericii învãþãtura cea
adevãratã.
Sfântul Irineu, un ucenic al Sfinþilor Ioan Evanghelistul ºi al lui
Policarp, ajuns episcop al Lungdunului (Lyonului) în Galia, scria:
Eram în vârstã ºi l-am cunoscut pe Policarp. Era de mulþi ani ºi foarte

bãtrân. Învãþa pe toþi ceea ce singur învãþase de la Apostoli ºi da
Bisericii învãþãtura cea adevãratã. Era cu adevãrat un mãrturisitor al
dreptãþii, vrednic de credinþã.
În timpul episcopatului sãu a avut de luptat cu ereziile apãrute
în Bisericã, printre care marcioniþii ºi ebioniþii. Se zice cã Marcion,
apropiindu-se într-o zi de Policarp, l-a întrebat: Mã cunoºti?, iar
Policarp i-ar fi rãspuns: Te cunosc ca cel dintâi nãscut al lui Satana.
Prin purtarea sa, el a câºtigat un fel de întâietate asupra celorlalte
comunitãþi creºtine din Asia Micã, dupã cum afirmã Fer. Ieronim.3
La Roma, împreunã cu episcopul Anicet: Pe vremea împãratului
Antonin cel Pios, în anul 155, Sfântul Policarp a cãlãtorit la Roma,
unde i-a combãtut pe ereticii care se adunau acolo din toate pãrþile
imperiului. Episcopul Romei, Anicet, l-a primit cu mare cinste, slujind
împreunã Sfânta Liturghie ºi dându-i întâietate la Potir. În zilele
urmãtoare, cei doi episcopi au discutat diferite probleme care
interesau Bisericile din Apus ºi Rãsãrit, printre care ºi data serbãrii
Paºtilor. În Rãsãrit, Paºtile Crucii se serbau la 14 Nisan, odatã cu
paºtile iudeilor, iar în ziua de 16 Nisan se serbau Paºtile Învierii, în
orice zi ar fi cãzut, spre deosebire de Biserica din Roma, care serba
Paºtile întotdeauna Duminica. Discuþia dintre cei doi episcopi nu a
ajuns la nici un rezultat, Policarp susþinea cã el a moºtenit acest fel
de serbare a Paºtilor de la Sfântul Evanghelist Ioan (tradiþia ioaneicã),
iar papa Anicet, de la Sfântul Apostol Petru (tradiþia petrinã). Astfel
cã au ajuns la concluzia ca fiecare Bisericã sã serbeze Paºtile dupã
tradiþia ei, cei doi despãrþindu-se ca buni prieteni.
„Cum aº putea blestema pe Binefãcãtorul ºi Mântuitorul meu?”
Între anii 161 ºi 180, împãratul Romei Marcus Aurelius a început
o cruntã persecuþie împotriva creºtinilor. „Pentru cã lupta cu fiarele
se terminase, la strigãtul poporului, însetat de sânge, s-a hotãrât ca
bãtrânul episcop, aproape nonagenar, sã fie ars de viu.”4 În acest
timp, la rugãminþile credincioºilor, venerabilul episcop Policarp s-a
retras într-un mic sat, nu departe de Smirna, cetatea sa. Când soldaþii
au venit sã îl ia, el i-a întâmpinat ºi i-a poftit la masã, dupã care le-a
cerut rãgaz pentru a se ruga ca sã se pregãteascã pentru martiriu.
Ajuns în faþa dregãtorului, acesta i-a spus: „Blestemã pe Hristos ºi
cruþã-þi bãtrâneþile!”. Iar Policarp a rãspuns: „De 86 de ani îl slujesc
pe Hristos ºi nu mi-a fãcut niciodatã nici un rãu. Cum aº putea
blestema pe Binefãcãtorul ºi Mântuitorul meu?” Vieþile sfinþilor
spun cã a fost condamnat sã fie ars de viu, iar cãlãii ar fi vrut sã-l
fixeze în cuie de un stâlp, dar Sfântul Policarp a spus cã Domnul îi va
da putere sã îndure flãcãrile, aºa cã îl pot lega doar cu niºte sfori.
Flãcãrile l-au înconjurat, dar nu l-au atins, ridicându-se deasupra
capului sãu în formã de boltã. Vãzând aceasta, cã flãcãrile nu-ºi fac
efectul, pãgânii l-au înjunghiat cu un pumnal, iar apoi a fost ars.

Icoana ºi ªcoala Mãrturisirii
în parohia Coveº,
Mã simt mândru ca adolescent cã am ocazia
sã mãrturisesc pe Dumnezeu în sãtucul meu,
Coveº. Bucuria mea ºi a celorlalþi colegi mai mari
sau mai mici din echipã este dublã pentru cã pe
de o parte facem noi descoperiri despre ce
înseamnã icoana, despre cum pictorii iconari se
pregãteau mai ales sufleteºte pentru pictarea
acesteia. De asemenea mã bucur cã aflu lucruri
noi despre curajul pe care l-au dovedit cei care lau mãrturisit pe Dumnezeu în închisorile
comuniste ºi vã spun cu acest prilej cã mã simt
fascinat de aceºti eroi despre care din pãcate la
ºcoalã nu ni se spune mai nimic. Pe de altã parte,
mã bucur mai ales cã am posibilitatea ºi eu sã fac
ceva, încât împreunã cu grupul de catehezã din
Coveº, coordonat de pãrintele ºi doamna
preoteasã ºi toþi ceilalþi implicaþi în proiect, sã-i
scoatem din anonimatul în care abundã ºi sã le
vestim oamenilor ceea ce au fãcut ei faþã de neam
ºi faþã de Dumnezeu.
În cadrul concursului naþional Icoana ºi ªcoala
Mãrturisirii, care a fost lansat de cãtre Patriarhia
Românã, pentru cã anul 2017 a fost declarat Anul
Omagial Al Sfintelor Icoane, Al Iconarilor ºi
Pictorilor Bisericeºti º i Anul Comemorativ
Justinian Patriarhul ºi Al Apãrãtorilor Ortodoxiei
În Timpul Comunismului, noi, cei din cadrul
grupului de catehezã din parohia noastrã ne-am
implicat trup ºi suflet. Suntem în plinã desfãºurare
a materialelor pentru alcãtuirea pieselor de
portofoliu destinat concursului. Toate întâlnirile
date în acest scop ne apropie parcã mai mult unii
de ceilalþi ºi simþim cã avem într-adevãr valori care
ne unesc. Nu credeam cã voi încerca sentimente
de încredere în Dumnezeu, de recunoºtinþã faþã
de prietenii Sãi ºi fraþii mei, care au preferat sã-ºi
dea viaþa în închisoare, decât sã fie laºi. Acum ºtiu
ºi îmi dau seama cã sunt bogat cu aºa înaintaºi
demni, de la care avem ce învãþa. Societatea de
azi, în opinia mea, cred cã dacã ar privi la aceste
modele s-ar trezi ºi ar cunoaºte cã fãrã Dumnezeu,
fãrã a privi cu sufletul spre icoanã ºi spre aceºti
eroi ai neamului ºi ai lui Dumnezeu ar fi moartã.

Valorile dupã care trebuie sã ne ghidãm sunt foarte
aproape, trebuie doar sã facem un minim efort sã
le gãsim. Acesta este dupã pãrerea mea ºi scopul
concursului pe care-l susþin împreunã cu mine toþi
cei din parohia Coveº.
În încheiere îl rog pe Dumnezeu sã ne dea
putere, sãnãtate ºi sã ne facã sã ne dorim tot mai
mult sã ne asemãnãm Sfinþilor din icoanele pe
care le facem cu bucurie, dar ºi celor care au suferit
mult în închisorile din timpul comunismului.
Bortiº Silviu-Petru
Elev în clasa a X-a

Creºtinii din Smirna au luat cu evlavie ce a rãmas din corpul sfântului,
sãrbãtorind în fiecare an martiriul sãu.
1. Renwick, A. M. ºi Harman A.M., Povestea Bisericii, trad. Zincã
Rodica, Cluj-Napoca, 2005, p. 24-25.
2. Coman, Ioan G., Patrologie, Sfânta Mãnãstire Dervent, 2000,
p.36.
3. Voicu, Constantin, Patrologie, vol. I, Bucureºti, 2009, p. 98.
4. Voicu, Constantin ºi Dumitraºcu Nicu, Patrologie, Bucureºti,
2004, p. 33.
Pr. Rareº-George Duºescu,
Parohia Ghijasa de Sus

Canonul cel Mare al Sf. Andrei Criteanul
În Biserica Ortodoxã, în serile primelor patru
zile ale Postului Mare, de luni pânã joi, se oficiazã
slujba Pavecerniþei unitã cu Canonul de pocãinþã
al Sf. Andrei Criteanul. Canonul cel Mare ne
descoperã pãcatele ºi nevoia de pocãinþã printro meditaþie asupra istoriei biblice, o istorie a
pãcatului, a pocãinþei ºi a iertãrii.
Canonul cel Mare al Sf. Andrei este un canon
de pocãinþã alcãtuit din 9 cântãri. El se numeºte‚
„mare”, deoarece are peste 250 de stihiri sau
strofe, precedate de un stih: „Miluieºte-mã,
Dumnezeule, miluieºte-mã”. Acest canon se
citeºte în prima sãptãmânã a Postului Mare ºi în
sãptãmâna a V-a a Postului Mare. În prima
sãptãmânã, canonul se citeºte împãrþit în 4 pãrþi,
în primele 4 zile, fiecare fragment citindu-se
integrat în slujba Pavecerniþei. Slujba
Pavecerniþei este ea însãºi o slujbã de pocãinþã.
La ceas de searã, ea cheamã la rugãciune de
iertare pentru pãcatele sãvârºite în cursul zilei
respective.
Acest canon marcheazã începutul Postului
Mare, introducându-ne în sobrietatea acestei
perioade de nevoinþe duhovniceºti ºi ne
mobilizeazã în lupta contra pãcatului ºi practicarea
virtuþilor.
Canonul cel Mare, este de o frumuseþe
literarã inegalabilã, de o profunzime
duhovniceascã cutremurãtoare ºi dã un impuls
de angajare în parcursul duhovnicesc al postului.
Este întâi de toate o rugãciune de pocãinþã, este
o anamnezã pe care creºtinul ºi-o face propriului
suflet. Totodatã, acest canon are o notã foarte
personalã, deoarece drama cãderii protopãrinþilor
este drama personalã a îndepãrtãrii de Dumnezeu,
dar cu ºansa iertãrii datoritã lacrimilor pocãinþei
ºi bunãtãþii lui Dumnezeu care se milostiveºte
de cel ce se întoarce prin pocãinþã.
Cel care a scris Canonul cel Mare: Sf. Andrei
Criteanul a trãit în veacul al VII-lea nãscându-se
în Damasc, în anul 660, într-o familie de creºtini,
ºi a primit o educaþie aleasã. A intrat în monahism
la Ierusalim, în cadrul Frãþiei Sf. Mormânt ºi, ca
secretar al patriarhului de Ierusalim.
Participã la Sinodul al VI-lea ecumenic din
anul 681 care a combãtut erezia monotelitã. Dupã

Sinodul VI ecumenic primeºte anumite ascultãri
în Constantinopol, iar în anul 692 este ales
Episcop în Creta, unde va pãstori pânã la sfârºitul
vieþii sale. A fost un episcop misionar, a construit
biserici, a întemeiat mãnãstiri fiind totodatã un
mare predicator. A compus mai multe imnuri
liturgice, însã cel mai însemnat ºi cel mai
cunoscut este Canonul cel Mare sau Canonul Sf.
Andrei Criteanul. A trecut la cele veºnice în anul
740, ºi este cinstit de Bisericã în fiecare an, pe
data de 4 iulie.
Pr. Rebegel Marius
Parohia Ruja

Ectenie
Daniela PÃNÃZAN LÕRINCZI
Pentru ca Lumina sã coboare-n întuneric,
când spunând rugarea sã ne bucurãm,
Domnului sã ne rugãm!
Pentru ca Iertarea s-aducã-ne iertare,
când învinºi de urã, pe El mereu Îl uitãm,
Domnului sã ne rugãm!
Pentru ca Viaþa fie-ne spre mântuire,
ºi primind Lumina, cu El sã-nviem,
Domnului sã ne rugãm!
Pentru ca Durerea sã nu ne-mpresoare
când împãtimiþi noi toþi Îl chemãm,
Domnului sã ne rugãm!
Pentru ca Tristeþea sã nu ne cuprindã
când orbiþi de urã noi toþi Îl uitãm,
Domnului sã ne rugãm!
Pentru ca Iubirea facã-ni-se sãlaº
al celui Prea Înalt pe care plece-ºi
milostivirea-ndurãtoare,
Domnului sã ne rugãm!
Pentru ca Raiul sã îl dobândim,
când sfinþiþi Învierea-I noi mãrturisim,
Domnului sã ne rugãm!
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Pocãinþa, – adevãratul sens
„Cine îºi ascunde fãrãdelegile nu propãºeºte,
dar cine le mãrturiseºte ºi se lasã de ele capãtã
îndurare” (Proverbe 28,13).
Dumnezeu doreºte ca adevãrul sã locuiascã
în om (Psalmul 51:6) ºi porunceºte tuturor
oamenilor de pretutindeni sã se pocãiascã (Faptele
Apostolilor 17:30).
Pãcãtosul trebuie mai întâi sã se pocãiascã ºi
numai dupã aceea poate primi mântuirea prin
credinþã, lucrarea harului lui Dumnezeu (Efeseni
2, 8-9). Omul credincios trebuie sã practice
pocãinþa, dacã nu vrea ca legãtura lui cu Dumnezeu
sã se întrerupã (Iov 42,1-6).
Cineva a spus: „M-am pocãit înainte ca sã
înþeleg bine ce este pocãinþa; dar de atunci, ca
om credincios, m-am pocãit de mai multe ori”.
Pocãinþa este un dar de la Dumnezeu
(Faptele Apostolilor 5:31). „Bunãtatea lui
Dumnezeu te îndeamnã la pocãinþã” (Romani 2:4).
Bunãtatea Lui nu este meritatã de noi, de
aceea rezultatul bunãtãþii Lui, care este pocãinþa,
este un dar. Darul pocãinþei este o schimbare
lãuntricã produsã de puterea de convingere a
Duhului Sfânt, atunci când adevãrul Cuvântului lui
Dumnezeu ne este vestit (Faptele Apostolilor 2,
37-38 ºi Ioan 16, 7-11).
Ca rezultat al ascultãrii Cuvântului ºi al
primirii lui se ajunge la „pocãinþa faþã de
Dumnezeu ºi credinþa în Domnul Isus Hristos”
(Faptele Apostolilor 20:21); se capãtã credinþa cã
Domnul Isus a murit pentru pãcatele noastre, cã
El a fost îngropat ºi apoi a înviat din morþi (1
Corinteni 15, 1-4).
Pocãinþa face pe om în stare sã primeascã
mântuirea; dar este nevoie de credinþa în Domnul
Iisus Hristos ca sã fie mântuit. Adevãrata pocãinþã
este totdeauna însoþitã de credinþã. Fãrã pocãinþã
este imposibil sã ai o credinþã care sã ducã la
mântuire. Pocãinþa faþã de Dumnezeu ºi credinþa
în Domnul Iisus sunt esenþiale ºi nedespãrþite în
procesul mântuirii.
Întâi sã vedem ce nu este pocãinþa.
1) Nu este o întristare, un necaz. „Întristarea
dupã voia lui Dumnezeu aduce o pocãinþã care
duce la mântuire”. Întristarea dupã voia lui
Dumnezeu este datã de simþãmântul vinovãþiei în
faþa lui Dumnezeu care duce la pocãinþã (2
Corinteni 7, 9-11). Întristarea în sine însã nu este
pocãinþã.
2) Nu este penitenþã. Penitenþa înseamnã
acþiunea vinovatului de a cãuta sã plãteascã pentru
pãcat. Este încercarea de a face un efort ca sã
justifici faptele rele împotriva lui Dumnezeu sau
împotriva omului. Dumnezeu însã cheamã pe toþi
oamenii la pocãinþã, nu la penitenþã (2 Petru 3:9).
a) Domnul Iisus nu a spus: „Faceþi penitenþã
ºi credeþi în Evanghelie”. El a spus: „Pocãiþi-vã ºi
credeþi în Evanghelie” (Marcu 1:15).
b) Apostolul Petru nu a spus: „Faceþi
penitenþã ºi fiecare dintre voi sã se boteze în
Numele Domnului Iisus”. El a zis: „Pocãiþi-vã ºi
fiecare dintre voi sã fie botezat în Numele lui
Iisus Hristos spre iertarea pãcatelor voastre ºi
veþi primi darul Duhului Sfânt” (Faptele Apostolilor
2:38).
c) Apostolul Pavel nu a spus: „Dumnezeu a
poruncit tuturor oamenilor sã facã penitenþã”, ci
el a spus: „Dumnezeu a poruncit tuturor oamenilor
de pretutindeni sã se pocãiascã” (Faptele
Apostolilor 17:30).
Dacã penitenþa ar fi pocãinþã, atunci mântuirea
nu ar mai fi darul lui Dumnezeu ºi nu am mai fi
mântuiþi prin har ºi prin credinþã (Efeseni 2, 8-9).
3) Nu este o reformare, o schimbare.
Reformarea este o schimbare obþinutã prin
eforturi personale ºi pentru propria ta glorie (Iov
capitolul 30 ºi 31). Reformarea este întoarcere,
îndepãrtare de pãcatele cunoscute sau pãrãsirea
obiceiurilor, a patimilor rele, sau încercarea de a
învinge firea veche, sau încercarea de a trãi o viaþã
nouã, osteneala de a te corecta.
Lui Iuda i-a pãrut rãu de ce a fãcut ºi a încercat
sã se schimbe, dar acest lucru nu a fost de ajuns,
nu l-a dus la mântuire ºi asemenea eforturi nu te
vor duce nici pe tine la mântuire (Matei 27, 3-5).
În al doilea rând, sã vedem ce este pocãinþa.
1) Ea este o schimbare totalã, profundã ºi
care afecteazã trei aspecte:
a) Schimbarea elementului intelectual.
Schimbarea minþii (Romani 12:2).
b)Schimbarea elementului emoþional.
Schimbarea inimii (Ezechiel 36:26).
c)Schimbarea elementului voinþã. Schimbarea
voinþei (Faptele Apostolilor 26:18; Romani 7,1825).
2) Pilda fiului risipitor este o lucrare perfectã
a pocãinþei. Acel fiu, în cele din urmã a avut o
minte, o inimã ºi o voinþã schimbatã (Luca 15,1118).
a) Elementul intelectual: „ºi-a venit în fire…”
b) Elementul emoþional: „am pãcãtuit!…”
c) Elementul voinþã: „mã voi scula, mã voi
duce la tatãl meu…”

Pocãinþa este o schimbare deplinã. Fiul
risipitor a cunoscut aceastã schimbare. Schimbarea
minþii lui a influenþat, a determinat schimbarea
inimii; iar schimbarea inimii a influenþat ºi a
determinat schimbarea voinþei. Nimeni nu poate
fi mântuit pânã când nu vrea el sã fie mântuit
(Apocalipsa 22:17).
Pocãinþa a fost propovãduitã în Vechiul
Testament înaintea naºterii Domnului Iisus, ºi a
fost propovãduitã în timpul vieþii ºi activitãþii
Domnului Iisus.
Ea a fost propovãduitã la Cincizecime ºi dupã
acea zi de revãrsare a puterii Duhului Sfânt.
Citim în Sfânta Scripturã cã Iuda s-a cãit:
„Atunci Iuda, cel ce L-a vândut, vãzând cã a fost
osândit, s-a cãit ºi a adus înapoi arhiereilor ºi
bãtrânilor cei 30 de arginþi, zicând: Am greºit
vânzând sânge nevinovat. Ei i-au zis: Ce ne priveºte
pe noi? Tu vei vedea. ªi el, aruncând arginþii în
templu, a plecat ºi ducându-se s-a spânzurat”
(Matei 27, 3-5). Nu s-a pocãit. ªi exact pentru
acest motiv a ajuns la sinucidere.
Ce este regretul ºi care este diferenþa
dintre regret ºi pocãinþã? Regretul este atunci
când omul înþelege greºeala lui, când înþelege cã
a greºit, cã a pãcãtuit, îi pare rãu pentru faptele
sau gândurile sale, în general pentru modul de
viaþã pe care l-a avut în trecut. Acesta este regretul.
Însã aceasta nu este pocãinþã. Sau am putea zice
cã este o pocãinþã incompletã.
Pocãinþa nu înseamnã doar sã înþelegi
greºeala din trecut, ci ºi sã începi procesul
de schimbare. Iuda a înþeles cã a greºit, dar nu a
completat pocãinþa sa, nu s-a schimbat, a rãmas în
tristeþea pe care i-a provocat-o simþãmântul
pãcatului lui, având ca rezultat împingerea sa în
deznãdejde.
Pocãinþa are, aºadar, douã direcþii. Una cãtre
trecut, ºi alta cãtre viitor. Te pocãieºti pentru
greºelile trecutului ºi, în acelaºi timp, crezi ºi
încerci sã devii al lui Hristos. Pocãinþa este o
miºcare dinamicã, nu e ceva static. Am fãcut o
greºealã ºi o accept. Nu! Am fãcut o greºealã, o
accept ºi, mai mult, o depãºesc. Nu rãmân
acolo, nu cochetez cu pãcatul meu, ci-l
spovedesc, ºi mai mult, privesc înainte, spre
viitor.
Pocãinþa înseamnã nu doar evitarea
rãului, ci ºi facerea binelui. Vedeþi în spitale,
când merge doctorul la un pacient, îl examineazã
ºi constatã boala. Pacientul nu spune nimic, nu
are nici un rost sã zicã. ªtiu cã am o problemã cu
stomacul meu. ªtiu aceasta, însã de acum va trebui
sã încep procedura de vindecare.
Cunoaºterea problemei nu rezolvã
problema însãºi. Este primul pas, însã nu
ajunge. Va trebui sã încercãm sã rezolvãm
problema, pânã va exista un câºtig. Aºa ºi aici,
faptul cã admit cã sunt iubitor de arginþi este un
început. Însã acest lucru nu înseamnã pocãinþã.
Pocãinþa va fi întregitã atunci când voi începe sã
cultiv milostenia. Biserica noastrã, vedem, ne
scoate în evidenþã atât de mult pe Sfânta Maria
Egipteanca, încât unii pãrinþi o numesc „pocãinþa
întruchipatã”. Cu alte cuvinte, ea este persoana
care a demonstrat într-adevãr ce înseamnã sã te
pocãieºti.
ªi-a recunoscut pãcatul ºi a luat
hotãrârea de a se schimba. Nu a rãmas neclintitã,
ci a început un proces de descoperire a lui Hristos.
Din pãcatul desfrânãrii, trece în viaþã feciorelnicã,
din asediul clienþilor ei, trece în asediul iubitului
sufletului ei, Hristos. S-a apropiat de Hristos, L-a
dorit, ºi-a întors dragostea ce o avea înainte pentru
desfrânare, cãtre Hristos, cãtre feciorie. Observãm,
aºadar, cã pocãinþa nu a fost doar pentru un
moment, ci a reprezentat o încercare continuã de
descoperire a harului, a lui Hristos.
Noi însã, se vede de multe ori cã facem invers.
Facem un pãcat, îl spovedim, iar dupã puþin
timp iarãºi cãdem în el. Iar acest proces
dureazã ani întregi. De ce? Pentru cã nu avem
pocãinþã, ci regret. Recunoaºtem cã am greºit,
dar de la acel punct nu începem procesul de
vindecare a greºelii.
Sfintele Paºti înseamnã trecere. Iudeii serbau
trecerea din robia egipteanã, prin Marea Roºie, în
libertate, în pãmântul fãgãduinþei. Acum ºi noi
serbãm Paºtile. Noi însã sãrbãtorim ceva mai
profund ºi esenþial, ceva ce s-a petrecut prin harul
Domnului nostru Iisus Hristos. Sãrbãtorim
trecerea de la pãcat – din întuneric, la Lumina
lui Hristos.
Învierea Domnului, aºadar, am putea spune
cã înseamnã pocãinþã. Învierea noastrã personalã
este pocãinþa noastrã. Sfinte Paºti cu bucurie! Cu
alte cuvinte, pocãinþã bunã! ªi când Paºtile
înseamnã pocãinþã pentru noi, trecere de la
întuneric la luminã, atunci ele sigur înseamnã ºi
mântuire.
Parohia Noiºtat
Preot Ionuþ Popescu
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Începutul Postului Mare
În Biserica Ortodoxã, la data de 27 februarie,
începe Postul Mare care precede sãrbãtoarea Învierii
Domnului ºi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe care,
anul acesta, o vom sãrbãtori duminicã, 16 aprilie. Astfel,
perioada de postire pentru sãrbãtoarea Sfintelor Paºti,
anul acesta, este de luni, 27 februarie, pânã sâmbãtã,
15 aprilie, inclusiv.
Postul Paºtilor, Pãresimile sau Patruzecimea,
adicã postul dinaintea Învierii Domnului, este cel mai
lung ºi mai aspru dintre cele patru posturi de duratã ale
Bisericii Ortodoxe; de aceea în popor e numit, în
general, Postul Mare sau Postul prin excelenþã. El a
fost orânduit de Bisericã pentru cuviincioasa pregãtire
a catehumenilor de odinioarã, care urmau sã primeascã
botezul la Paºti ºi ca un mijloc de pregãtire sufleteascã
a credincioºilor pentru întâmpinarea cu vrednicie a
comemorãrii anuale a Patimilor ºi a Învierii Domnului;
totodatã ne aduce aminte de postul de patruzeci de zile
þinut de Mântuitorul înainte de începerea activitãþii
Sale mesianice (Luca IV, 1-2) 42, de unde i s-a dat ºi
denumirea de Pãresimi (de la latinescul quadragesima)
sau Patruzecime.
În general, Sfinþii Pãrinþi ºi scriitorii bisericeºti
privesc acest post ca o instituþie de origine apostolicã.
Dar în primele trei secole durata ºi felul postirii nu
erau uniforme peste tot. Astfel, dupã mãrturiile Sfântului
Irineu, ale lui Tertulian, ale Sfântului Dionisie al
Alexandriei º.a., unii posteau numai o zi (Vinerea
Patimilor), alþii douã zile, adicã Vineri ºi Sâmbãtã
înainte de Paºti, alþii trei zile, alþii o sãptãmânã, iar
alþii mai multe zile, chiar pânã la ºase sãptãmâni înainte
de Paºti; la Ierusalim, în sec. IV se postea opt sãptãmâni
înainte de Paºti, pe când în Apus în aceeaºi vreme se
postea numai patruzeci de zile.
Începând de pe la sfârºitul secolului al III-lea,
postul cel mare a fost împãrþit în douã perioade distincte,
cu numiri diferite: Postul Pãresimilor (Patruzecimii),
sau postul prepascal, care þinea pânã la Duminica
Floriilor, având o duratã variabilã, ºi Postul Paºtilor
(postul pascal), care þinea o sãptãmânã, adicã din
Duminica Floriilor pânã la cea a Învierii, fiind foarte
aspru. Abia în secolul al IV-lea, ºi anume dupã
uniformizarea datei Paºtilor, hotãrâtã la Sinodul I
Ecumenic, Biserica de Rãsãrit (Constantinopol) a
adoptat definitiv vechea practicã, de origine antiohianã,
a postului de ºapte sãptãmâni, duratã pe care o are ºi
astãzi, deºi deosebirile dintre Bisericile locale asupra
duratei ºi modului postirii au persistat ºi dupã aceastã
datã. Dupã disciplina ortodoxã, se lasã sec în seara
Duminicii izgonirii lui Adam din Rai (a lãsatului sec de
brânzã) ºi postim pânã în seara Sâmbetei din sãptãmânã
Patimilor, inclusiv.
Precum am vãzut, ultima dintre cele ºapte
sãptãmâni de post deplin, adicã sãptãmânã dintre Florii
ºi Paºti, pe care noi o numim a Sfintelor Patimi, nu era
socotitã în postul Pãresimilor, ci se socotea aparte, sub
denumirea de Sãptãmânã Paºtilor, a «Paºtilor» în sensul
originar al cuvântului, adicã Paºtile Crucii sau al
suferinþei Domnului.
Durata aceasta de 40 de zile a Postului Paºtilor se
întemeiazã pe o tradiþie vechi-testamentarã, de atâtea
ori atestatã când e vorba de cercetarea ºi pregãtirea
sufletului prin mãsuri divine: potopul, care trebuia sã
spele pãmântul de pãcate, a þinut 40 de zile ºi 40 de
nopþi (Facere 7, 11-17); patruzeci de ani au mâncat
evreii manã în pustie, înainte de a ajunge în pãmântul
fãgãduinþei (Deut. 7, 7 ºi 29, 5-6); Moise a stat pe
munte 40 de zile pentru a primi Legea (Ieºire 34, 28);
ninivitenii au postit 40 de zile pentru a se pocãi (Iona
3, 4-10); Iisus a postit în munte 40 de zile ºi 40 de nopþi
înainte de începerea activitãþii publice (Matei 4, 1-2 ºi
Luca 4, 1-2) º.a.m.d.
Practica aceasta a fost adoptatã de Bisericã încã
dinainte de sec. IV, ca timp de pregãtire pentru botez,
adicã pentru re-naºterea sau înnoirea spiritualã. Deci,
toate patruzecimile – atât cele din tradiþia universalã,
cât ºi cele din tradiþia biblicã a Vechiului ºi a Noului
Legãmânt – nu sunt decât perioade pregãtitoare cãtre
«un cer nou ºi un pãmânt nou», etape active cãtre
regenerarea omului ºi înnoirea universalã, anticipatã
ºi chezãºuitã de învierea lui Hristos, serbatã la Paºti.
Postul Paºtilor este nu numai cel mai lung ºi mai
important, ci ºi cel mai aspru dintre cele patru posturi
de duratã ale Bisericii Ortodoxe.
În sec. IV, de ex., canonul 50 al Sinodului din
Laodiceea, osândind obiceiul unora de a întrerupe
ajunarea în Joia dinaintea Paºtilor, dispune sã se þinã
post aspru (mâncare uscatã) în toatã Patruzecimea.

Cam în aceeaºi vreme, Constituþiile Apostolice (cartea
V, cap. 18) recomandã sã se posteascã, în sãptãmâna
ultimã, astfel: «În zilele Paºtilor postiþi începând
din ziua a doua (luni) pânã vineri ºi sâmbãtã
ºase zile, întrebuinþând numai pâine ºi sare ºi
legume ºi bând apã, iar de vin ºi de carne abþineþivã în aceste zile, cãci sunt zile de întristare, nu
de sãrbãtoare; iar vineri ºi sâmbãtã sã postiþi,
cei cãrora le stã în putinþã, negustând nimic pânã
la cântatul cocoºului din noapte».
În sec. VII, canonul 56 al Sinodului trulan (692)
interzice, sub pedeapsa caterisirii ºi excomunicãrii,
consumarea hranei provenite de la animale (carne,
ouã, brânzã), în timpul Pãresimilor, osândind astfel
direct obiceiul armenilor ºi al apusenilor de a mânca
lapte, ouã ºi brânzã în sâmbetele ºi duminicile acestui
post. La începutul secolului IX, Can. 48 al Sfântului
Nichifor Mãrturisitorul, patriarhul Constantinopolului
ºi Regulile Sfântului Teodor Studitul ne lasã sã înþelegem
cã monahii, în tot postul Paºtilor, nu mâncau decât o
singurã datã pe zi (seara), îngãduindu-se numai celor
ce lucrau (fizic) sã guste puþinã pâine ºi la Ceasul IX
din zi.
În general, deci, în vechime postul Pãresimilor
era mult mai aspru decât cum se þine azi. Toate zilele
erau de ajunare, adicã abþinere completã de la orice
mâncare ºi bãuturã pânã la Ceasul IX din zi (spre
searã), afarã de sâmbete ºi duminici, care erau exceptate
de la ajunare.
Din cele mai vechi timpuri, postul Pãresimilor a
fost þinut cu multã rigurozitate (de altfel, pânã astãzi,
postul acesta este încã cel mai mult respectat în
creºtinãtatea ortodoxã). Precum am vãzut, Canonul 69
apostolic osândea cu caterisirea pe slujitorii Bisericii
ºi cu excomunicarea (afurisirea) pe credincioºii laici
care n-ar fi respectat postul de miercuri ºi de vineri ºi
pe cel al Pãresimilor, neadmiþând excepþii decât în
cazuri de boalã.
Pentru a trezi sufletele credincioºilor ºi a le
îndemna la cãinþã ºi smerenie, Biserica a hotãrât,
prin canoanele 49 Laodiceea ºi 52 trulan, ca în timpul
Pãresimilor sã nu se sãvârºeascã Liturghie decât
sâmbãta, duminica ºi sãrbãtoarea Buneivestiri, iar în
celelalte zile ale sãptãmânii (de luni pânã vineri
inclusiv) sã se sãvârºeascã numai Liturghia Darurilor
mai înainte sfinþite, care e mai potrivitã pentru acest
timp. Totodatã, pentru a pãstra caracterul sobru al
Pãresimilor, Biserica a oprit prãznuirea sãrbãtorilor
martirilor în zilele de rând ale Pãresimilor, pomenirile
acestora urmând a se face numai în sâmbetele ºi
duminicile din acest timp. Sunt oprite, de asemenea,
nunþile ºi serbarea zilelor onomastice în Pãresimi,
fiindcã acestea se serbeazã în general cu petreceri ºi
veselie, care nu cadreazã cu atmosfera de smerenie,
de sobrietate ºi pocãinþã, specificã perioadelor de post.
Odinioarã chiar ºi legile statului bizantin asigurau
respectul cuvenit postului Pãresimilor, interzicând toate
petrecerile, jocurile ºi spectacolele din acest timp.
Postul propriu-zis al Pãresimilor este precedat de
cele trei sãptãmâni introductive de la începutul
perioadei Triodului (începând cu Duminica Vameºului
ºi a Fariseului), care pregãtesc treptat ºi prevestesc
postul mai aspru, care începe de la lãsata secului. Ultima
dintre acestea face deja trecerea spre postul propriuzis, pentru cã în cursul ei este îngãduit numai consumul
laptelui ºi al derivatelor lui, lãsându-se mai dinainte
sec de carne (în seara duminicii a treia din Triod,
adicã Duminica Înfricoºãtoarei Judecãþi); de aceea
sãptãmâna aceasta poartã denumirea de Sãptãmâna
brânzei sau sãptãmâna albã.
Toate serviciile divine din timpul Pãresimilor sunt
mai sobre decât cele din restul anului ºi îndeamnã la
smerenie, întristare ºi cãinþã. De aceea, postul
Pãresimilor ºi întreaga perioadã a Triodului are o
importanþã de prim rang nu numai în evlavia monahalã,
ci ºi în spiritualitatea sau viaþa religioasã ortodoxã a
credincioºilor mireni în general; este timpul în care se
spovedesc cei mai mulþi credincioºi, în vederea
împãrtãºirii din ziua Paºtilor, conform poruncii a patra
a Bisericii.
Postul Paºtilor e þinut ºi în Biserica RomanoCatolicã timp de 40 de zile, începând nu luni ca la
ortodocºi, ci în miercurea numitã a Cenuºii
(DiesCeneris), pentru cã în aceastã zi se practicã la
apuseni presãrarea cenuºii pe creºtetul capului (rest
din ceremonialul penitenþei publice din vechime,
moºtenit de la evrei). Catolicii dezleagã postul în
duminicile Pãresimilor, mâncând de dulce.
www.basilica.ro
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Folclor Cules de Mircea Drãgan Noiºteþeanu
FRUNZÃ VERDE
SÃLCIOARÃ,
La Ploieºti, pe-o mãrgioarã,
Zace-un voinicel de boalã.
Pe cearºaf ºi plãpumioarã,
Cu capu la mândra-n poalã.
Nu ºtiu zace ori se face,
Dar guriþa nu-i mai tace.
Mândruþo, când oi veni,
Desarã sã-mi tai trei pui.
Unu’ sã mi-l faci fripturã,
Sã-l avem la beuturã.
Unu’sã mi-l pui în ciorbã,
Sã-l avem când stãm de vorbã.
Unu’ sã-l faci ciulama,
Sã-l avem când oi pleca.

CÂTE MORI-S PE
BUZÃU,
La toate-am mãcinat eu;
Numa’ la moara din jos,
Când o fost sã bag în coº,
Morãreasa m-o dat jos.
Bade, tu nu-i mãcina
Pânã nu mi-i sãruta.
ªi-n chilie s-o bãgat,
ªi mi-o dat felea de vin.
ªi mi-o dat carne de pui,
ªi ce-o fost, nu vã mai spui!
Frãþilã Maria (a Sâmului), 73 de ani,
Sãsãuº, 18 iulie 1980

FOAIE VERDE
SÃLCIOARÃ,
Dragã Mãrioarã,
Când þ-oi face semn desarã,
Sã ieºi la portiþã-afarã.
Nu pot ieºi la portiþã,
Dragã neiculiþã,
C-am o mamã sâmþâtoare
ª-o uºã scârþâitoare.
Unge uºa la þâþânã,
Tu, dragã vecinã,
ªi maicã-ta fã-i de cinã.
Dã-i colac cu lapte dulce,
Doar pe uliþã s-o duce,
Dragostea sã nu ne-o strâce.
Bârsan Ion, 71 de ani,
Retiº, 24 aprilie 1979

ªTII TU, MÂNDRO,
CE-MI ZICEAI
În varã, când mã iubeai?
Cã pe altu’ nu mai ai.
Da asarã te-am vãzut
Când am vint de la cosât.
Cu altu’ ficior stãteai
ªi de mine povesteai.
Nu-i nimic, nu-mi pare rãu,
Cã am alta-n locu’ tãu.
Mai mândrã ºi mai drãguþã,
ªi mai dulce la guriþã.
Baciu Silvia (a lu’ ªtefan), 45 de ani,
Retiº, 3 august 1981

EI S-AU NÃSCUT ÎN
M A R T I E
Borcea Maria
01 mar
83 de ani
Cornãþel
Luca Miron
01 mar
82 de ani
Alþîna
Neamþu Maria
03 mar
88 de ani
Alþîna
Chiru Gheorghe
04 mar
81 de ani
Dealu Frumos
Mãlãescu Adriana
04 mar
81 de ani
Ilimbav
Ioaneþ Viorelia
07 mar
87 de ani
Hosman
Vintilã Ioan
08 mar
82 de ani
Roºia
Draºovean Augustin
10 mar
87 de ani
Roºia
Aron Lucreþia
10 mar
85 de ani
Roºia
Bârsan Viorica
10 mar
84 de ani
Alþîna
Oneamoise Emil
11 mar
91 de ani
Retiº
Grovu Gheorghe
12 mar
80 de ani
Ilimbav
Mihu Maria
12 mar
85 de ani
Marpod
Ionuþ Maria
13 mar
84 de ani
Sãsãuº
CloþanToma
14 mar
86 de ani
Nou
Macriº Livia
14 mar
82 de ani
Cornãþel
Burja Ioan
15 mar
81 de ani
Hosman
Muºoaie Siminica
15 mar
81 de ani
Hosman
Droc Doina
16 mar
88 de ani
Retiº
Muntean Ioan
17 mar
88 de ani
Caºolþ
ªamu Elena
18 mar
88 de ani
Nocrich
Bãcilã Emilian
18 mar
85 de ani
Nucet
Ionaº Cornelia
19 mar
80 de ani
Chirpãr
Hunuzãu Ana
19 mar
80 de ani
Chirpãr
Ignat Teodora
20 mar
90 de ani
Vãrd
Comºa Victoria
20 mar
85 de ani
Alþîna
Rogoz Verghina
21 mar
81 de ani
Retiº
Boghiu Gheorghe
24 mar
87 de ani
Daia
Lederer Hermina
24 mar
83 de ani
Nou
Lisan Paraschiva
25 mar
82 de ani
Daia
Sbârcea Olimpia
26 mar
80 de ani
Retiº
Ionuþ Maria Alexandra
26 mar
80 de ani
Sãsãuº
Lascu Aurelia
27 mar
85 de ani
Vãrd
Muntean Maria
27 mar
82 de ani
Daia
Lungu Matei
28 mar
92 de ani
Alþîna
Ifteni Mitra
28 mar
91 de ani
Nocrich
Mãþãra Traian
30 mar
80 de ani
Marpod
Brezae Nicolae
31 mar
93 de ani
Alþîna
Mihai Maria
31 mar
86 de ani
Retiº
Noi le dorim sãnãtate, zile senine ºi bucurii din partea urmaºilor
Celor care nu mai sunt, le dorim odihnã veºnicã de-a dreapta Tatãlui
Rugãm primarii care nu au trimis tabelele solicitate sã dea dispoziþie sã ne fie trimise.

Se bate-n inimi ora
rugãciunii
Francisc Lorinczi
Se bate-n inimi ora rugãciunii
M-aplec în mine-n rustica ogradã,
Suntem doar doi în tainica paradã
Eu snop de grâu pe preºu-aplecãciunii.

DAN HERCIU
Postulat 1
câteodatã e bine sã crezi
într-o poezie
necondiþionat
exact aºa cum faci cu aselenizarea
lui Armstrong
pentru cã
nimeni în afarã de poet
nu a vãzut vreodatã
cum aratã
gândul acela

Postulat 2
reducerea la absurd
devine soluþia la modã
ce dracu’ mai conteazã ce a spus nietzsche
sau cioran
când, de fapt
iubirea este cea mai ironicã
formã de privare de libertate
iar moartea este clona posibilului zâmbet
de dupã

Postulat 3

Umilinþa-i forþã interioarã
Nobilatoare tãrie moralã
Nu servilism, laturã dorsalã,
Închinã-te iubirii care zboarã!

nu am iubit niciodatã în felul ãsta
ºi întotdeauna îmi este foarte fricã
când lipseºte
termenul de comparaþie

Gãseºte-n tine uºa cea de aur
Care te conduce-n visterie
Þi-aºazã pe frunte cununi de laur

Postulat 5
din pãcate
nu rãspunsurile dor
ci întrebãrile ce se-nmulþesc de fiecare datã
când
sufletul îþi cade pe jos

Postulat 6
nu vreau sã spun cã
marea iubire este toxicã
ca de altfel
orice lucru unanim acceptat ca bun
pur ºi simplu
cred cã e mai bine sã pãstrezi iubirea
în damigenele mari din pivniþã
ºi sã tragi câte un gât din când în când
dupã câte o partidã reuºitã de sex

7

Picturã vie eºti în Galerie.
Cel care-a pus mireasma-n floare-i faur
Te-ospãteazã în împãrãþie.

Postulat 7
marea dragoste este doar în secunda aia
când se produce tremurul
apoi se descompune în compromisuri
ca o bucatã de carne în Coca – Cola
în final
superbul nimic
cu ochii daþi peste cap
ºi spãlarea zilnicã de creier
prin autosugestie

Postulat 8
cred în minciuni spuse frumos
cu nerv

Am trãit vremuri
Ioan Gligor Stopiþã
Am trãit vremuri când iarba virginã
Agãþatã de cer cu franjuri de luminã
Se ridica slobodã spre cerul de mai
Cãlcatã de ciurda de bivoli, de stava de cai
Era vremea când hoinãream nebun
Cu mintea legatã ºi muºcatã de streche
Cu toþi hormonii scãpaþi ca din tun
Dupã umbre tremurãtoare, dupã pereche,
Iele nebune cu cercei de cireºe-n ureche
Eram pe-atunci un drac cu gesturi de ateu
ªi te doream, nebun, în fiecare searã,
Când pãsãri ciuguleau direct din curcubeu,
Sã ne iubim sãlbatic în lanuri cu secarã
Luminaþi de lunã ºi de ochi de fiarã
Acum când locuieºti la margini de trecut
La marginea ta dureroasã am sã stau
Mai mult de-o veºnicie picuratã-n lut
ªi nu vei ºti vreodatã cât de mult te-am vrut,
ªi nu vei ºti vreodatã cã încã te mai vreau...
ºi totalã detaºare de efect
cred ºi în femei câteodatã
dacã respectã clauza de
confidenþialitate
sunt momente în care cred ºi în dumnezeu
din tot sufletul ãsta
de zic unii cã are 21 de grame
îi urãsc pe falºii sinucigaºi
ce plâng complicat
îmi e fricã la fel de mult cum îmi e foame
diferã doar soluþiile
ºi limita
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Talentul ar
e aripi de îngeri... E VREMEA CONCURSURILOR
are

Pentru al treilea an consecutiv, doi elevi
de gimnaziu de la Colegiul Tehnic „August
Treboniu Laurian” Agnita au participat la
Concursul Naþional de Creaþie „Ocrotiþi de
Eminescu” de la Blaj, ediþia a XVII-a. De data
aceasta, ei au fost rãsplãtiþi cu Premiul I ºi
medalia de aur, distincþii care onoreazã dar, în
acelaºi timp, dau aripi. ªi aripi de îngeri dacã
ne gândim la vârsta fragedã a poeziei lor sau la
tematica preponderent religioasã a versurilor
pe care le scriu. De asemenea, elevii noºtri au
participat ºi la secþiunea de recitare (cu 60 elevi
din peste 15 judeþe): Georgiana-Daniela
Muntean a obþinut premiul al III-lea iar Marco
Nicula a fost distins cu menþiune.
Fãrã îndoialã, este o bucurie sã îi cunoºti
îndeaproape pe aceºti copii dãruiþi cu harul
creaþiei. Marco este din Dealu Frumos,
Georgiana este din Merghindeal, dar amândoi
învaþã la liceul din oraº, sunt elevi în clasa a
VII-a A. Ei dovedesc reale aptitudini pentru
limba ºi literatura românã (ºi nu numai). Cinste

lor ºi pãrinþilor care, la aceastã ediþie, i-au
însoþit pe elevi la Blaj. Îi felicitãm din inimã!
Negreºit, talentul are aripi de îngeri care, iatã,
cresc frumos ºi se umplu de divin ºi de dragoste.
Mult succes în continuare!
Prof. dr. Lorinczi Maria-Daniela

Emoþii mari pentru elevii Colegiului Tehnic
„August Treboniu Laurian” din Agnita.
Concursul ºcolar naþional de competenþã ºi
performanþã (COMPER) a aliniat la start un numãr
de 138 de elevi din clasele I – VIII. Elevii, pregãtiþi
de cadrele didactice, au susþinut probe de limba
ºi literatura românã ºi matematicã.
La clasele I –VIII conþinutul acestor teste a
fost structurat pe douã nivele de învãþare
diferenþiatã ºi progresivã: STANDARD (16
întrebãri) – cu grad de dificultate mediu, conform
standardelor prevãzute de programele ºcolare ºi
EXCELENÞÃ (2 întrebãri) – cu grad de dificultate
specific olimpiadelor ºcolare, atât pentru secþiunea
COMPER-MATEMATICÃ, cât ºi pentru secþiunea
COMPER-LIMBA ªI LITERATURA ROMÂNÃ.
Evaluarea rãspunsurilor s-a efectuat conform
baremului de corectare de cãtre o comisie formatã
din mentor, un coleg de catedrã, directorul unitãþii
de învãþãmânt ºi un reprezentant al pãrinþilor
desemnat de comitetul de pãrinþi. Nu s-au acordat
puncte din oficiu, punctajul maxim fiind 100 puncte.
Iatã rezultatele:
Clasa I-a - mentor, prof. în înv. primar Nechita
Maria,
Limba românã - 1 premiu I (100 puncte)
Andrei Alexi, 7 premii II, 3 premii III
Matematicã - 2 premii I (100 puncte)Andrei
Alexia ºi Horvat Adina, 5 premii II, 7 premii III
Clasa a II-a - mentor, prof. în înv. primar
Banu Angelica Gina
Limba românã - 8 premii I 100 puncte) Nicula
Luana, Þerbea Sonia, Vidrighin Sara, Ciritel
Andreea, Cimpoer Oana, Dobai Beatrisz, Zeltner
ªtefania, Dâlbea Sandra, 9 premii II, 5 premii III

Matematicã - 5 premii I (100 puncte) Nicula
Luana, Þerbea Sonia, Vidrighin Sara, Bociog Maria,
Florea Andreea, 7 premii II, 4 premii III
Clasa a IV-a - mentor, prof. în înv. primar
Jecan Elisabeta Ionela
Limba românã - 6 premii II, 4 premii III
Matematicã - 2 premii I (100 puncte) Manta
Iulia ºi Culda Iuliana, 2 premii II, 1 premiu III
La ciclul gimnazial elevii au fost îndrumaþi
de doi mentori: limba ºi literatura românã prof.
Lorinczi Maria Daniela, matematicã prof. Lãstun
Otilia Bogdana.
Iatã rezultatele:
Clasa a V-a Premiul III Murgoci Teodora ºi
Faur Paula Marina (limba românã) Murgoci Teodora
ºi Suciu ªtefan (matematicã)
Clasa a VI-a Premiul III Maximovici
Alexandru ºi Vasiu Elena (matematicã)
Clasa a VII-a Premiul I Muntean Georgiana
(limba românã) Premiul III Nicula Marco ºi Þerbea
Maria (limba românã) Premiul II Þerbea Maria
(matematicã) Premiul III Maximovici Antonia ºi
Floriþã Raluca (matematicã)
Clasa a VIII-a, Premiul III Gãvârlaº Ioan
Alexandru (matematicã)
Menþiunile au fost acordate în numãr foarte
mare.
Felicitãri cadrelor didactice implicate ºi
tuturor participanþilor.
Vã aºtept în etapa a doua la sfârºitul lunii
martie.
Felicitãri ºi ... Succes!

A consemnat, coordonator program,
prof. în înv. primar Banu Angelica

Se întâm
plã la Colegiul din A
gnita
întâmplã
Agnita

Feerie....
Nicula Marco
Colegiul Tehnic „A. T. Laurian” Agnita
Mã hrãnesc cu fascicolul,
de rouã
de pe firul dulceag
al ierbii.
Îmi adãp setea
cu seva prelinsã
din crinul argintat!
Pletele drãgãstoase
ale Soarelui
îmi mângâie tainic
fruntea palidã....
Un ghiocel sângeriu
crescut în toiul
marilor speranþe
îmi îmbrãþiºeazã
suavnic
simþurile...
O pulbere argintoasã,
din flori de cireº
mi se întrepãtrunde
prin vene,
sufletul meu
strigã,
cu glas fierbinte:
Sunt psãlmuit!

Scânteia ce a
fãcut
LUMINA!

Muntean Georgiana Daniela
Colegiul Tehnic „A. T. Laurian” Agnita
Privesc spre cer ºi rãmân fãrã suflare,
Ochi serafici ºi naivi plâng de fericire
Au revãrsat peste boltã mãrgãritar
Plutesc aiurite...
Îmi sunt ninºi obrajii de luminã.
Uºile sufletului se deschid
Primesc nobleþea darului suprem, Iisus.
Lumina îmi curge prin vene,
Lacrimile Fecioarei îmi spulberã
Lanþul nemerniciei.
Sunt inundatã de balsamul iubirii
Iubirea negrãitã ºi nesfârºitã.
O mânã palidã ºi curatã
Îmi umple pocalul sufletului
Cu fericire, pace ºi ETERNITATE.
M-am mântuit...

Pãrinþii – paharnici
ai cerului
Nicula Marco

Ce este copilãria?
Un þãrm magic pe care te plimbi în neºtire
fãrã griji?
O margine de cer în care azurul coboarã în
palmã?
Ce sã fie? Eu cred cã este vârsta când suntem
cel mai aproape de Dumnezeu ºi când þinem în
palme toate tainele existenþei.
Copilãria a picurat peste mine stropii Iubirii
divine ºi tot ceea ce Dumnezeu a lãsat mai frumos
pe lume: nãdejde, bunãtate, credinþã. În leagãnul
copilãriei mele m-am ivit fericit iar aripile au prins
în zbor uºor cireºi de îngeri.
Copilãria m-a învãþat cât de bine este sã
preþuiesc comorile cerului cãzut în mine albastru:
pãrinþii mei. Zborul e al meu, leagãnul sunt
pãrinþii.
Pãrinþii mei – paharnici ai cerului care m-au
ajutat sã sorb diamantul copilãriei. Ei mi-au þesut
calea în viaþã cu un fir despletit de stele în
admiraþia lunii, calea purã ºi binecuvântatã de
Bunul Dumnezeu!
Mama…! Acest cuvânt sfânt care îmi umple
sufletul cu mângâiere divinã, aducându-mi pace
în inimã. Chipul ei ceresc din prima clipã când
vãlul dimineþii se aºterne peste lume ºi pânã
când noaptea ia în stãpânire universul.
Din sufletul mamei mele curge, zi de zi, un
izvor cu apã cristalinã; sorbind din el îþi vei liniºti
sufletul umplându-l cu o stare duhovniceascã
divinã!
Tata…! Cuvântul puterii ºi al întãririi în
dragoste.
Pe tatãl meu aº putea sã-l asemãn cu un spic
de grâu copt, auriu, care pe cât e de mãreþ în faþa
soarelui, pe atât e de modest în bunãtatea lui
infinitã.
El a fost Felinarul copilãriei mele, cel care
mi-a luminat calea spre înþelegerea lumii ºi a vieþii.
El mi-a ºters lacrimile de tristeþe din clipe grele
ºi de fericire din clipe alese. El e mãrul înflorit în
mine de la care se aºteaptã rod.
Pãrinþii sunt continuatorii veºniciei pe
pãmânt. Ei mi-au aprins în suflet candela de
fericire ºi aceasta arde etern, nimeni nu va putea
vreodatã sã o stingã.
Pãrinþii mei sunt doi îngeri, anume trimiºi
pe pãmânt, pentru a-mi oferi necondiþionat iubire
ºi pentru a-mi fi alãturi pe drumul vieþii.
Adãpaþi-vã cu lumina de la izvorul sfânt al
pãrinþilor voºtri, pentru a vã înãlþa spre nemurire!

Primele luni din an au venit cu multe bucurii,
atât pe plan ºcolar cât ºi pe plan extraºcolar. Aceste
douã luni au fost pline de activitãþi educative ºi
atractive pentru elevi. Ei s-au distrat dar au
participat ºi la activitãþi în care au trebuit sã-ºi
dovedeascã toate capacitãþile intelectuale.
În luna ianuarie ca de altfel, în fiecare an, îl
sãrbãtorim pe cel mai mare poet român, Mihai
Eminescu, astfel în ºcoalã au avut loc numeroase
activitãþi închinate acestui eveniment, participând
mai toþi elevii, de la cei de grãdiniþã, dornici de
recitare ºi picturã pânã la cei de liceu.
Am sãrbãtorit apoi Ziua Unirii la 24 ianuarie
- pentru prima datã zi liberã. Dar acest lucru nu ia împiedicat pe învãþãtori ºi pe profesorii de istorie
în special sã dedice numeroase activitãþi. Astfel sau organizat concursuri de recitãri, expoziþie de
desene, s-a dansat hora unirii.
Tot în luna ianuarie dar ºi la începutul acestei
luni au început olimpiadele, activitãþi la care
participã cei mai buni elevi ai noºtri cu care ne
mândrim foarte mult ºi pe care îi felicitãm pentru
rezultatele obþinute. Pânã acum a avut loc etapa
pe ºcoalã ºi cea pe oraº la mai multe discipline:
limba românã, limba englezã, geografie, fizicã.
Datoritã elevilor muncitori dar ºi datoritã
profesorilor dedicaþi avem ºi anul acesta calificaþi
la faza pe judeþ, ce are loc de obicei în luna martie.
Aºa cum v-am anunþat ºi în octombrie ºi anul
acesta suntem membri ai Patrulei de reciclare
alãturi de alþi copii ºi tineri din toatã þara care

protejãm mediul înconjurãtor ºi avem grijã de
comunitatea noastrã.
Precis aveþi, acasã sau la locul de muncã,
deºeuri de echipamente electrice ºi electronice
adicã orice aparat electric sau electronic vechi
sau stricat, baterii ºi acumulatori uzaþi, becuri ºi
neoane arse. Dacã le aruncaþi oriunde sau le
pãstraþi prea mult timp în preajma dumneavoastrã,
aceste deºeuri toxice polueazã natura ºi vã
ameninþã sãnãtatea.
Contribuiþi astfel la succesul programului
nostru de educaþie de mediu ºi ne creºteþi ºansele
sã câºtigãm încã o datã premiul cel mare.
Deºeurile uºoare le puteþi preda voluntarilor care
o sã vinã pe la dumneavoastrã pe acasã sau le
puteþi aduce la liceul din oraº, iar cele mai grele
vor fi ridicate gratuit de la domiciliu sau instituþia
dumneavoastrã. Astfel fãrã niciun efort dar cu
multe beneficii:
1 Faceþi un gest de responsabilitate faþã de
mediu.
2 Ne creºteþi ºansele sã câºtigãm un premiu
naþional.
3 Îndepliniþi o obligaþie legalã ºi
administrativã.
4 Consolidaþi reputaþia instituþiei, firmei sau
organizaþiei dumneavoastrã.
5 Daþi un exemplu de solidaritate cu noi,
tinerii comunitãþii.
Deci, haideþi sã fim câºtigãtori, împreunã!
Prof. Dana Zgabercea
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