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CAMPANIA E LECTORALÃ A T RECUT,
ALEGERILE P REZIDENÞIALE
S-A
A U T ERMINAT, R ÃMÂN M INCIUNA
ªI P ROFITORII...
Dragii mei,
De ce spun cã rãmân
minciuna ºi profitorii?
Spun aceste lucruri fiindcã a
fost cea mai urâtã ºi mai murdarã
campanie electoralã de la Revoluþie
încoace.
Prin votul dumneavoastrã, în
iunie 2008, am fost ales primarul
localitãþii Voineºti, fãrã a promite
cuiva anumite favoruri, fãrã a promite
cuiva un loc de muncã, fãrã a promite
cuiva cã voi ascunde matrapazlâcurile
fãcute de predecesorii mei. Am
câºtigat alegerile prin a promite cã voi
respecta legile statului român ºi voi contribui decisiv la
îmbunãtãþirea condiþiilor dumneavoastrã de trai, prin
proiectele de investiþii pe care le voi derula la nivelul
comunei Voineºti.
Spun eu ºi nu numai eu, cã într-un an ºi
jumãtate am realizat multe proiecte, numai cu sprijinul
ºi colaborarea dumneavoastrã, prin achitarea taxelor ºi
impozitelor la bugetul local.
Dar, a venit aceastã campanie electoralã ºi a
apãrut aceastã „mânã“ de portocalii. Nu aº vrea sã
înþelegeþi greºit, cã aº avea ceva cu aceºti „portocalii”.
Este democraþie, sunt adept al democraþiei ºi respect
toate culorile partidelor politice.
Dar, pentru noi, locuitori ai comunei Voineºti,
cine sunt aceºti „portocalii” ???
Sunt copii de bani gata, care nici mãcar nu sunt
locuitori ai comunei noastre, dar care îºi schimbã
culoarea politicã cu 2-3 luni înainte de începerea
campaniei electorale, în funcþie de „CIOLANUL” pe care
îl oferã un partid anume.

Sunt „politicieni tineri”, care pentru o anumitã
funcþie trec de la un partid la altul fãrã a þine cont de
pãrerea pãrinþilor, a prietenilor ºi a colectivului în care îºi
desfãºoara activitatea. Într-o democraþie, o funcþie o
poþi obþine dacã eºti ales, sau în urma unui concurs,
nicidecum prin numire, fiindcã acest lucru se petrecea în
vremea regimului comunist.
Sunt politicienii care au pierdut alegerile locale
ºi care nu au fost capabili sã-ºi gãseascã un loc nou de
muncã, încercând pe diverse cãi sã beneficieze de pe
uma unei campanii electorale cum a fost aceasta,
pentru alegeri prezidenþiale.
Sunt politicienii (zic ei) fãrã coloanã vertebralã,
care tot timpul sunt alãturi de cei aflaþi la putere. Sunt
cei care moºtenesc averi incomensurabile, dobândite
prin revendicãri ale legilor fondului funciar, proprietari de
limuzine rare în România ºi care cred cã pot cumpãra
cu banii totul.
(continuare în pagina 3)
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Dezamãgiri, iluzii
ºi... realitate
E iarnã. S-a lãsat ºi frigul.
Il simþim din plin… Parcã mai mult
ca niciodatã. În mass-media a fost
transmis cod galben – zãpadã
abundentã.
Dar, cu toate acestea, în
jurul nostru este multã liniºte.
O liniºte care adie ca o boare. Nu
mai ripostãm ºi nu mai avem nici o
vreo preferinþã.
E o linie dreaptã…
Aºteptãm iarãºi sã se schimbe ceva
în noi, în viaþa noastrã.
Aºteptãm ca întotdeauna
lipiþi de stâlpul porþii sã se întâmple
ceva ºi presimþim cã noua licoare nu
va avea nici gust dulce, nici amar,
nici acru, poate nu va avea niciun
gust.
Nu ne-am îmbãtat. Suntem
perfect lucizi ºi ne zbatem cã
peºtele pe uscat. De ce?
Muncim din greu, cã aºa
suntem învãþaþi, dar nu agonisim
nimic.
Suntem dezamagiþi sau
poate ne-am fãcut iluzii… Iluzii
pentru mai bine? Iluzii cã vom scãpa
de sãrãcie? Iluzii cã ne vom mai
putea þine copiii la ºcoalã. Iluzii cã le
vom asigura un trai mai bun. Iluzii
cã-i vom putea învãþa ce înseamnã

onestitatea. Iluzii cã-i vom putea
pãstra lângã noi, aici, în þarã ºi nu
vor pleca.
Pentru cã acum, poate cei
plecaþi - ºi sunt destui din comuna
Voineºti, care au plecat la muncã
peste graniþã, ei muncesc pe bani
mai mulþi ºi sunt mai adãpostiþi de
minciuni ºi amãgiri. Dar, poate ºi ei
îºi fac iluzii, cã atunci când dorul de
familiile lor îi va înteþi ºi se vor
reîntoarce, vor gãsi ceva mai bine,
aici. Dar, pânã atunci, muncesc ºi
trimit bani acasã, la familiile sãrace.
Dar, noi, cei de acasã, trãim în
realitate – ºomaj, pensii mici, salarii
mici, preþuri mari ºi minciuni.
Ne doare ºi suferim cã
vedem munca noastrã nerãsplãtitã,
vedem cum munca depusã în
plantaþiile de meri pe parcursul unui
an se duce pe apa sâmbetei. Am
vãzut pomi în floare, am vãzut cum
roiau albinele, polenizându-i, am
vãzut merele crescând ºi cãpãtând
culoare. ªi cât de încãrcaþi erau
merii de roade! Am recoltat ºi atunci
ne-am bucurat de recolta noastrã.
Am sãrbãtorit la Festivalul Mãrului
din noiembrie – Mãrul de Voinesti,
iar acum, nu avem cum sã-l
valorificãm.

Mãrul acesta de Voineºti
oare ºi-a pierdut BRANDUL?
Da, aceasta este realitatea.
E cenuºie. Oare vor mai veni
subvenþiile de la Guvern, vor mai
veni fondurile europene sã ne mai
salveze? Se duc toate pe apa
sâmbetei! Chiar ºi lozincile pentru
revigorarea agriculturii?
Dar noi suntem pomicultori
pânã în mãduva oaselor, iar
pãmântul ºi plantaþiile pomicole, cu
sacrificiu, tot le vom îngrijii! Cu ce?
Sperãm…
Vine un nou an agricol,
2010, care sperãm sã ne aducã încã
un dram de înþelepciune, de rãbdare
ºi de curaj, iar acum când se
aproprie sãrbãtoarea Crãciunului,
când împodobim bradul ºi copiii vor
veni cu colindul, sã-i primim cu
bucurie ºi sã încercãm sã mai uitãm
de griji, de minciuni, de lozinci, ºi sã
credem cã Iisus într-adevãr s-a
nãscut, iar Moº Crãciun a adus
daruri, nu numai pentru copii, ci ºi
pentru pomicultorii din Voineºti.

La multi ani!
ec. Popescu Otiiliia

REZULTATE FINALE ALEGERI PREZIDENÞIALE LA VOINEªTI
SECÞIA
Onceºti
Brãtuleºti
Voineºti
Suduleni
Manga
Secþia specialã
Total Voineºti
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MIRCEA GEOANÃ

TRAIAN BÃSESCU

60.44
56.37
69.91
62.85
61.04
62.45
62.75

39.56
43.63
30.09
37.15
38.96
37.55
37.25
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CAMPANIA ELECTORALÃ A TRECUT,
ALEGERILE PREZIDENÞIALE
S-AU TERMINAT, RÃMÂN MINCIUNA
ªI PROFITORII...
(continuare din pagina 1)
Sunt cetãþenii comunei Voineºti care ºi-au
pierdut locul de muncã prin neseriozitate ºi
incorectitudine, care, în urma unei campanii electorale
îºi pot constitui stocuri de alimente pentru vremuri mai
grele.
Sunt locuitori ai comunei noastre care au avut
nesimþirea sã "spoiascã" o ºcoala, tãind facturã cu o
sumã fabuloasã de 10.000 lei (100.000.000 lei vechi),
adicã ºi-au permis sã cumpere vopseaua cu 21lei/kg
(adicã 210.000 lei/kg preþ vechi), în condiþiile în care
preþul vopselei este de 7 lei/kg (adicã 70.000 lei/kg preþ
vechi), pentru care deja existã întocmit un dosar penal.
Sunt salariaþii instituþiilor statului care de la
haina verde tradiþionalã au fost obligaþi sã îmbrace
haina portocalie, refuzul însemnând ameninþarea cu
pierderea locului de muncã.
Sunt tineri care pentru diferite sume de bani, au
mers din poartã în poartã, fãcând fel ºi fel de
promisiuni fãrã acoperire, împãrþind zahar, ulei, pulpe
pui, pelerine portocalii, etc.
Sunt cadre medicale care, în momentul
acordãrii consultului medical, cereau votul pentru
portocalii. Oare ºi sãnãtatea noastrã are culoare
politicã?
Cetãþeni de buna credinþã, cântãriþi acest lucru!
În momentul în care, în calitate de primar, m-am
implicat ºi am arondat fonduri de 100.000 lei
(1.000.000.000 lei vechi) pentru înfiinþarea Centrului de
Permanenþã în cadrul Spitalului Rural Voineºti,
considerând cã o comunã cu oameni sãnãtoºi este ºi o
comunã cu oameni puternici, nu pot accepta ideea ca,
într-o unitate spitaliceascã, sãnãtatea oamenilor sã
depindã de culoarea politicã a cadrelor medicale.
Sunt oameni aleºi politic cu o demnitate de
invidiat dar care au fost obligaþi sã asculte ºi sã execute
ORDINELE celor de sus. Doamne, unde trãim?
Mã opresc aici cu aceste exemple. Vã las pe
dumneavoastrã sã analizaþi ºi sã spuneþi dacã am
dreptate.

Dar pe aceºti oameni poate o sã-i mai vedeþi
numai în 2012, la alegerile locale. Pânã atunci sunt
invizibili ºi rãmân numai promisiunile lor (servicii,
schimbarea viceprimarului, referendum pentru
schimbarea primarului, zahãr, mãlai, fãinã, pulpe, pui – o
datã la 4 ani ºi ceva bani în ziua alegerilor).
Personal nu am nimic cu aºa-ziºii oameni. ªi eu
am fãcut campanie electoralã. Am trecut pe la
dumneavoastrã, am discutat, am dat o ciocolatã pentru
Moº Nicolae, v-am rugat sã achitaþi taxele ºi impozitele
ºi sã vã prezentaþi la vot.
Trãim în sãrãcie… Merele nu au cãutare, nu au
preþ.
Un om îndobitocit de prea multã sãrãcie poate
accepta sã-ºi vândã votul pe promisiuni fãrã acoperire,
pe 1 kg de zahãr, ulei, fãinã sau pe douã pulpe de pui?
Nu pot ºi nu accept acest lucru. Unde trãim? Ne vindem
votul pentru ce? Vor urma 5 ani grei, foarte grei pentru tot
poporul român ºi bineînþeles pentru voineºteni. Pentru
români care sunt aici în þarã, nu pentru cei din Diaspora,
fiindcã sunt sigur cã ei nu cunosc realitãþile din România.
Nu ºtiu dacã au votat, nu ºtiu cum au votat, dar consider
cã nu cei plecaþi de mulþi ani în strãinãtate pot decide cine
sã fie preºedintele þãrii.
Dragi voineºteni, vã mulþumesc din suflet pentru
spiritul civic de care aþi dat dovadã la aceste alegeri, dat
fiind faptul cã la vot v-aþi prezentat în numãr de peste
3500 de cetãþeni din totalul de 4992 înscriºi pe listele
electorale.
Cu aceastã ocazie, am marea bucurie de a vã
anunþa cã pentru Mircea Geoanã – preºedinte au votat
63,5% dintre dumneavoastrã.
Acestea fiind spuse, SUNT ºi VOI RÃMÂNE
primarul tuturor locuitorilor comunei Voineºti.
Fie ca SÃRBÃTOAREA CRÃCIUNULUI sã vã
aducã speranþã, mai multã înþelepciune, putere de muncã
ºi multã sãnãtate.

LA MULTI ANI !

Cu deosebit respect,
primar Sand
du Gabriel Dãnuþ
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NOSTALGII…

A venit iarna... Cu zãpadã cum de
mult nu a mai fost. Credeam cã nu vom mai
vedea prea curând o zãpadã atât de frumoasã.
Dar, acolo sus, Cineva ne vede ºi face ca cel
puþin ceva sã mai fie normal pe lumea asta.
Iarna înseamnã troiene de zãpadã, copii
bucuroºi, sãrbãtori ºi poveºti la gura sobei…
Sã tot fie iarna lungã ºi zãpada mare
cã, la gura sobei, slavã Domnului, avem ce
povesti...
Dacã cei mici se vor bucura de
zãpada mult aºteptatã, noi, ceilalþi, vom sta ºi
vom medita la cele ce au fost ºi la cele ce vor
veni. Griji peste griji, probleme peste probleme
ºi necazuri peste necazuri… Dar, mã înteb,
stând la gura sobei, ne vom gândi oare cã
suntem cumva pe un drum greºit? Ne vom gândi oare
cã încet-încet ne pierdem ºi ultima fãrâmã de omenie.
Ce rãspunsuri le vom da peste ani copiilor când vor
întreba: „Ce înseamnã demnitatea?“ Vor cãuta în
dicþionar ºi vor gãsi niºte înºiruiri de cuvinte fãrã a
înþelege nimic. Vom ºti, oare, sã le dãm explicaþii?
Nu vreau sã filosofez despre lucruri abstracte ºi
nici nu pot pentru cã nu am pregãtite în acest sens. Ca
simplu om al acestei comunitãþi dar ºi ca reprezentant al
ei, simt nevoia sã-mi spun marea frãmântare..
Mi-e teamã cã încet-încet vom deveni niºte fiinþe
fãrã prea multe valori, fãrã omenie, fãrã curaj, fãrã
demnitate.
De ce spun toate astea? Am suficiente dovezi cã
devenim pe zi ce trece tot mai neîncrezãtori, tot mai slabi
ºi mai laºi...
Poate nu aº fi spus toate aceste lucruri dacã în
ultimele douã luni aº fi dormit un somn profund ºi m-aº fi
trezit acum fãrã sã ºtiu ce s-a întâmplat în tot acest timp.
Dar, în toatã aceastã perioadã, am fost cât se
poate de treaz ºi am vãzut cu ochii mei cum pot fi
oamenii de slabi. Am vãzut cum se bãteau pentru o
amãrâta de pungã cu alimente, sub privirile celor care le
împãrþeau rânjind ºi gândindu-se cu satisfacþie cã în
scurt timp ei vor putea, nestingheriþi, sã-ºi umple sacii.
Vedeam în ei niºte lupi înfometaþi cãrora vânãtorul le
arunca mortãciuni într-un þarc, iar ei în loc sã continue sã
vâneze liberi se cãlcau în picioare sã intre în acel þarc.
Oare, vor mai putea ieºi vreodatã din acesta? Cred cã
nu curând.
Am vãzut de asemenea cum s-au distrus niºte
prieteni de-o viaþã din cauza faptului cã unul a þinut cu
cineva ºi altul cu altcineva. Oare, am ajuns sã ne vindem
pe nimic? Oare, cei care nu au primit o gãleatã, o pungã,
o pelerinã sau un fes vor sãrãci subit ºi nu vor avea ce
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îmbrãca sau ce pune pe masã?
Toate lucrurile acestea vor fi uitate, însã
urmeazã o perioadã foarte grea. Cei care s-au vândut ca
Iuda vor ieºi uneori la poartã uitându-se lung ºi
aºteptând sã mai treacã vreun grup care sã le împartã
ceva. Vor trece ºi aceºtia dar nu în grup, ci în maºini
scumpe, care cãlcând prin bãlþi îi vor stropi din cap pânã
în picioare, arãtându-le astfel deosebita lor recunoºtinþã
ºi consideraþie. ªi astea cred cã vor fi uitate. Vor veni
iarãºi peste câþiva ani ºi nimic nu-mi spune cã istoria nu
se va repeta.
Am crezut cã tevatura cu punga va trece dar
m-am înºelat. Au venit ajutoarele alimentare europene.
Alt chin. Aceste ajutoare au venit însoþite de liste
întocmite la nivel judeþean, dupã criterii bine stabilite.
Primãria nu este decât un simplu executant - face doar
munca de distribuire. Lucrurile trebuiau sã fie simple ºi
clare: de aceste ajutoare beneficiazã cei care
îndeplinesc una din urmãtoarele condiþii:
- este beneficiar de ajutor social conform legii 416/2001;
- este persoanã cu handicap grav ºi posedã documente
care sã ateste acest lucru;
- este persoanã care beneficiazã de ajutor de ºomaj
- este pensionar cu pensia mai micã de 400 lei lunar.
Aceste condiþii trebuiau îndeplinite pânã la
sfârºitul lunii iulie 2009, când s-au întocmit listele
respective.
Pentru a veni în sprijinul cetãþenilor am afiºat în
toatã comuna listele cu beneficiarii precum ºi condiþiile
de acordare a acestor ajutoare. De cum au fost afiºate,
toatã lumea le-a luat cu asalt, fiecare cãutandu-ºi numele
cu disperare, precum evreii pe celebra listã a lui
Schindler.
(continuare în pagina 5)
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DE I ARNÃ

(continuare din pagina 4)

A început calvarul:
telefoanele au început sã sune
continuu iar jignirile ºi reproºurile la
adresa conducerii Primãriei au
început sã curgã. „Sunteþi niºte hoþi“,
„Mie de ce nu-mi daþi“, „Eu am votat
cu X iar vecinul cu Y- el ia ºi eu de ce
nu?“ , „X a primit ºi „punga“ ºi tot lui îi
daþi ajutoare?“, „X are avere ºi de ce
mai primeºte“,“Treceþi-mã ºi pe mine
pe listã“.
Oameni buni, sunt niºte
amãrâte de alimente date cu titlu de
POMANÃ de cãtre Uniunea
Europeanã. Valoarea acestora pe
individ este de câteva zeci de lei
(aproximativ 300.000 lei vechi total).
Închipuiþi-vã cã nu sunt nici de calitate
extra. Sunt niºte produse adunate de
prin cine ºtie ce depozite din þãrile
europene, la limita termenului de
expirare, ºi care sunt oferite celor
despre care se considerã cã nu au ce
mânca. Asta este pãrerea UE despre
noi, iar noi asta impresie le lãsãm. Ne
aruncã firimituri, iar noi ne bãtem pe
ele. Ne vãd la televizor cum ne
omorâm pe produse expirate
aruncate la gropile de gunoi...
Se întâmplã ca printre cei
care primesc aceste ajutoare sã fie
ºi persoane mai înstãrite. Dar noi nu
putem face nimic pentru a le anula
acest drept. Se încadreazã în
condiþiile impuse ºi atât.
Nu Primãria este vinovatã cã
unii au ajutor social ºi alþii, nu. La
începutul mandatului nostru, acum un
an ºi jumãtate, erau 40 de dosare
pentru ajutor social, iar acum sunt
130. Toþi cei care au venit sã solicite
ajutor ºi s-au încadrat în condiþiile legii
au beneficiat de acest drept. Nu
Primãria este de vinã ca unii sunt
ºomeri, de fapt au fost în momentul
întocmirii celebrelor liste. Nu Primãria
este de vinã cã unii sunt nenorociþi de
soartã ºi îºi duc traiul în mare chin,
fiind nevoiþi sã depindã de alþii. Iar cei

care sunt înstãriþi ºi sunt încadraþi la
aceste ajutoare au cotizat cândva
bani grei la stat ºi au stat la cozi
pentru a-ºi asigura o bãtrâneþe liniºtitã
cu o pensie de agricultor care nu
depãºeºte 400 de lei. Vreau sã
înþelegeþi cu toþii cã Primãria nu are
nimic cu nimeni. Dacã aceste liste
erau întocmite de cãtre Primãrie sunt
convins cã beneficiau de aceste
ajutoare toþi acei care chiar aveau
nevoie de ele. Nu vreau sã fiu înþeles
cã aº contesta dreptul cuiva.
Vreau doar sã înþelegeþi cã
unde-i lege nu-i tocmealã. Consider
cã nu a venit nimeni în Primãrie
solicitând sprijin ºi nu l-a primit. Dar,
totul numai în condiþiile legilor în
vigoare.
Urmeazã chinul banilor de
încalzire… Dumnezeu ºtie când vor
veni ºi aceºtia fiindcã sunt din fonduri
guvernamentale, au fost promisiuni,
dar în modul în care suntem
guvernaþi rãmâne doar sã sperãm…
Pânã când vor veni..., alte
reproºuri ºi altã bãlãcãrealã…
Sunt cetãþeni ai comunei
noastre care încearcã sã profite de
aceste situaþii ºi sã instige la revoltã,
spunând tuturor cã aceste ajutoare se
dau pe alte criterii. Aceºti „oameni“
sunt de fapt aceia care încearcã sã
profite de faptul cã societatea se
degradeazã pe zi ce trece. Sunt cei
care ei înºiºi ºi-au pierdut demnitatea
ºi vor sã-ºi clãdeascã o lume a lor în
care sã primeze minciuna, falsitatea,
teroarea ºi frica. Dureros este cã
destulã lume îi ascultã ºi îi urmeazã
în loc sã-i respingã ºi sã-i înlãture. Ei
sunt cei cãrora nu le pasã decât de
propriile privilegii. Consider cã încã
mai putem sã renunþãm la toate
pomenile indiferent din partea cui vin
ºi sã ne pãstrãm omenia ºi demnitatea. Cum cu o floare nu se face
primãvarã nici cu punga de alimente
nu se produce o explozie a bunãstãrii.
Conºtiinta nu este de vânzare.
Haideþi sã ne bucurãm

fiecare de rodul muncii noastre ºi sã
nu ne înjosim cerând milã de la unii
sau de la alþii. Cei demni de milã sunt
cei care nu au conºtiinþa ºi nu mai au
nimic omenesc.
Þin minte acum ceva timp,
cã, aflat într-o competiþie politicã, am
ajuns prin munca proprie pe un loc
onorabil. Unul dintre pierzãtori
(adevãrat pierzãtor) a crezut cã
demnitatea se poate cumpãra ºi mi-a
oferit o mare sumã de bani (câteva
mii de euro) pentru a renunþa la
competiþie ºi a-i ceda lui locul
dobândit cu multã trudã. Acest lucru
nu s-a întâmplat ºi nu se va întâmpla
niciodatã. A încercat apoi sã atace
miºeleºte, deºi nu avea motiv, dar a
fost învins din nou. Sunt convins cã
va mai încerca, (aºa se laudã prin
comunã) poate va reuºi, cã asta e
viaþa, dar întotdeauna cel care se
strecoarã pe uºa din spate este demn
de toatã mila din lume. Respectul se
câºtigã nu se cumpãrã ºi nu se fura…
Afarã este încã iarnã, zãpada
a acoperit totul într-un alb imaculat iar
sãrbãtorile sunt foarte aproape. La fel
de alb ºi nepãtat ar trebui sã fie ºi
sufletul nostru, ºi conºtiinþa noastrã,
iar de sãrbãtori ar trebui sã ne
gândim cã unii s-au jertfit pentru
crezul lor, pentru libertatea lor ºi
pentru demnitatea lor.
Haideþi, dragi voineºteni, sã
încercãm sã pãstrãm adevãratele
valori ºi sã stãm la gura sobei
gândindu-ne la lucruri mai bune ºi
mai curate.
Sper ca cele prezentate de
mine în aceeste rânduri vor aduce în
casele dumneavoastrã un strop de
înþelepciune ºi un licãr de speranþã.
Nu-mi rãmâne decât sã vã
doresc un Crãciun fericit, multã
sãnãtate ºi un An nou mai bun ºi mai
liniºtit.

Cu multã consid
deraþie,
Vicep
primar, ing. Pop
pa Claud
diu
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PLUGUªORUL
Aho, aho, copii argaþi,
Staþi puþin ºi nu mânaþi,
Lângã boi v-alãturaþi
ªi cuvântul mi-ascultaþi:
S-a sculat mai an
Bãdica Troian
ª-a încãlicat
Pe-un cal învãþat,
Cu nume de Graur,
Cu ºaua de aur,
Cu frâu de mãtasã,
Cât viþa de groasã.
ªi-n scãri el s-a rãdicat,
Peste câmpuri s-a uitat,
Ca s-aleagã-un loc curat
De arat si semãnat.
ªi curând s-a apucat
Câmpul neted de arat,
În lungiº
ªi-n curmeziº.
S-a apucat într-o gioi,
C-un plug cu doisprece boi
Boi bourei,
în coadã cudalbei,
în frunte þintaþei,
Mânaþi, copii, hãi, hãi!
Ziua toatã a lucrat,
Brazdã neagrã-a rãsturnat,
ªi pin brazde-a semãnat
Grâu mãrunt ºi grâu de
varã,
Deie Domnul sã rãsarã!
Mânaþi, mãi, hãi, hãi!
ªi cât lucrul a sfârºit,
Iatã, mãri, s-a stârnit
Un vânt mare pre pãmânt
ªi ploi multe dupã vânt,
Pãmântul de-a rãcorit
ªi sãmânþ-a încolþit.
Mânaþi, copii, hãi, hãi!
La luna, la sãptãmâna,
Iºi împlea cu apã mâna
ªi se duse ca sã vadã
De i-a dat Dumnezeu
roadã,
ªi de-i grâul rãsãrit,
ªi de-i spicul aurit.
Era-n spic ca vrabia,
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Era-n pai ca trestia!
Mânaþi, mãi, hãi, hãi!
Troian iute s-a întors
ªi din grajdi pe loc a scos
Un alt cal, mai nãzdrãvan,
Cum îi place lui Troian:
Negru ca corbul,
Iute ca focul,
De nu-l prinde locul,
Cu potcoave de argint,
Ce sunt spornici la fugit.
Mânaþi, copii, hãi, hãi
ª-a strâns fine
ªi vecine,
ªi toþi finii
ªi vecinii,
ªi vreo trei babe bãtrâne
Care ºtiu rândul la pâne,
ªi pe câmp i-a dus,
ªi pe toþi i-a pus
La lucrul pãmântului,
In rãcoarea vântului.
Mânaþi, copii, hãi, hãi!
Ei cu stanga apuca
Si cu dreapta sacera
Si pin lan inainta
De pãrea cã înota.
Alþii-n urma lor lega,
Snopuri nalte aduna
ªi clãi mândre rãdica,
Ce la soare se usca.
Mânaþi, mãi, hãi, hãi!
Apoi carele-ncãrca
ªi pe toate le cãra,
ªi girezi nalte dura
In capul pãmântului,
In steriþa vântului.
Apoi aria-ºi fãcea
ªi din grajdi mai aducea
Zece iepe
Tot sirepe,
ªi de par cã le lega,
ªi pe toate le mâna
Impregiurul parului
Deasupra fãþariului
Mânaþi, mãi, hãi, hãi!

Iepele mereu fugea,
Funia se tot strângea,
De par iute agiungea!
ªi grâul se triera,
ªi flãcãi îl vântura,
Dimerlia scutura,
Harabale încãrca
ªi la moarã le pleca.
Mânaþi, copii, hãi, hãi!
Iarã hoaþa cea de moarã,
Când vãzu atâte carã
Incãrcate cu povarã,
Puse coada pe spinare
ªi plecã în fuga mare
La cea luncã de scãpare:
Lunca mare
Frunzã n-are,
Lunca micã
Frunza-i picã.
Iar morariul, meºter bun,
Zãrea moara pin cãtun.
ªi-ºi luã cojoc miþos
ªi mi-l îmbrãcã pe dos,
ªi-ºi luã ciocanu-n brâu,
ªi mai luã ºi un frâu,
Apoi iute alerga,
Moara cu frâu-o lega
ª-o apuca de cãlcâi
De-o punea pe cãpãtâi
ªi-i da cu ciocanu-n ºele,
De-o aºeza pe mãsele.
Mânaþi, mãi, hãi, hãi!
El o lua de lãptoc
ª-o da iar în vad, la loc.
ªi turna deasupra-n coº
Grâu mãrunþel de cel roº.
Grâul s-aºeza pe vatrã
ªi din coº cãdea sub
peatrã,
De sub peatrã în covatã
Curgea fãinã curatã.
Mânaþi, copii, hãi, hãi!
Troian mult se bucura,
Zeciuialã morii da,
Pe morariu îl dãruia,
Apoi cãlare suia
ªi voios se înturna

Cu flãcãii ce mâna,
Iar boii se opintea
ªi roþile scârþâia.
Mânaþi, mãi, hãi, hãi!
Iatã mândra giupâneasã,
Dochiana cea frumoasã,
C-auzea tocmai din casã
Chiotul flãcãilor,
Scârþâitul carelor:
ªi-n cãmarã cã mergea,
ªi din cui îºi alegea
Sitã mare ºi cam deasã
Tot cu pânzã de mãtasã.
Sufleca ea mâniei albe
ª-arãta braþele dalbe,
ªi cernea, mãri, cernea,
Ninsoarea se aºternea.
Pe sus tobele bãtea,
Negurile gios cãdea.
Mânaþi, mãi, hãi, hãi!
Apoi mama plãmãdea
ª-o lãsa pânã dospea;
Apoi colaci învârtea,
Pe lopatã mi-i culca
ªi-n cuptor îi arunca!
Apoi iarã cu lopata
Rumeni îi scotea ºi gata.
Atunci ea-mpãrþea vro
cinci
La flãcãii cei voinici.
ªi-mpãrþea trei colãcei
La copiii mititei,
Iarã mândrului bãrbat
Ii dãdea un sãrutat.
Mânaþi, mãi, hãi, hãi!
Cum a dat Dumnezeu,
an,
Holde mândre lui Troian,
Astfel sã dea ºi la voi,
Ca s-avem parte ºi noi.
Sã vã fie casa-casã,
Sã vã fie masa-masã!
Tot cu mesele întinse
ªi cu feþele aprinse,
Tot cu casele grijite,
Cu buni oaspeþi locuite.
ªi la anul sã trãiþi,
Sã vã gãsim înfloriþi
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Poveºti despre NOI ªI VOI (NEªTI)
scrise de Elena Pãdure
Stimaþi cititori, ne aflãm la sfârºitul unui
an lung ºi dificil cu unele succese (“succesuri”
zicea cineva), dar ºi cu eºecuri, cu bucurii, dar
ºi cu necazuri.
E greu sã facem bilanþul ºi sã calculãm
ce prevaleazã: realizãrile sau eºecurile. Noi,
dascãlii, am plutit când pe valul promisiunilor
electorale, când în realitatea “curbelor de
sacrificiu” precum micºorarea salariilor,
stoparea lucrãrilor de reabilitare a ºcolilor sau
tãierea fondului de 100 euro pentru cãrþi.
Cu toate acestea, nu uitãm sã fim
români adevãraþi; facem haz de necaz, nu ne
pierdem speranþa ºi ne bucurãm de sãrbãtorile
de iarnã.
Asta este! Ne resemnãm ºi învãþãm sã
ne bucurãm de puþinul care ni se oferã.
Naºterea Domnului Isus Hristos este de fapt
Sãrbãtoarea bucuriei, a tradiþiilor, a colindelor
ºi a urãrilor.
Într-o þarã în care „politicul” guverneazã
la toate nivelurile economico-sociale, în care
„sforile” ºi „sforarii” nu l-au sãrãcit pe Moº
Crãciun (A fost Moº Gerilã), noi, dascalii, ºi
discipolii noºtri, copiii, încercãm sã ne
bucurãm. Va trebui sã facem „slalom” în
continuare printre „grijile zilei de mâine”.
Probabil cã vom fi nevoiþi sã le spunem celor
dragi cam aºa: „Aº vrea sã-þi fac un cadou
deosebit ºi scump, cãci meriþi, dar nu pot”. Cel
mai trist este când spunem acest lucru copiilor,
totuºi, sã nu uitãm sã le spunem cã îi iubim, cã
ne mândrim cu ei, cã avem anumite aºteptãri
de la ei ºi cã ei sunt raþiunea noastrã de a

DIN REGISTRELE
STÃRII CIVILE
- noiembrie 2009 -

Decese:
1. Arezanoc Tudora
2. Dicu Iuliana
3. Onea Ioan
4. Dojanã Zinca
5. Mirita Ioana

munci ºi de a trãi.
Iar acum le voi adresa ºi lor un mesaj.
Pentru binele vostru, dragi copii, pentru ca în
viitor sã vã bucuraþi de sãnãtate ºi succes,
þineþi seama de aceste sfaturi, utile, cred eu, în
vacanþa de iarnã:
1. Faceþi miºcare în aer liber.
2. Hrãniþi-vã sãnãtos, renunþând la… „interzise”
(sucuri din comerþ, croissante ºi dulciuri în
exces, cipsuri)
3. Nu staþi ore în ºir la calculator sau la
televizor.
4. Colindaþi frumos, civilizat, politicos, fãrã
petarde, fãrã agresivitate.
5. Învãþaþi un pluguºor tradiþional (vã ofer eu
unul în Gazetã), renuntaþi la „ursul” acela care
nu transmite nici un mesaj artistic, ci înseamnã
doar douã versuri fãrã rimã, bubuialã,
mâzgãlealã ºi o þopãialã aiurea.
6. Citiþi zilnic mãcar o orã din operele unor
scriitori români precum: Eminescu, Creangã,
Caragiale, Slavici, Coºbuc, Sadoveanu,
Arghezi, Constantin Chiriþã.
7. Copiilor din clasa a VIII-a le recomand sã
mai rezolve ºi douã teste pentru evaluarea
naþionalã ce-i aºteaptã în luna mai. Le vor gãsi
la adresa urmãtoare: www.subiecte2010.edu.ro
Cu speranþa cã nu v-am plictisit, închei
urându-vã un An Nou fericit, sãnãtate, succes
ºi prosperitate.

La m ulti a ni!
6. Fulger Ion
7. Voicu Paraschiva
8. Tota Elena
9. Corcoveanu Savu
10. Dincã Niculae
11. Miu Traian

Dumnezeu sã-i odihneascã!
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O, CE VESTE
MINUNATÃ

IATÃ, VIN
COLINDÃTORI

O, ce veste minunatã
In Betleem ni s-aratã
Cã a nãscut prunc,
Prunc din Trupul Sfânt,
Fecioarã curatã,
Cã la Betleem Mãria,
Sãvârºind cãlãtoria,
In sãrac lãcaº
In acel oraº,
A nãscut pe Mesia,
Pe Fiul cel din vecie
Ce l-a trimis Tatãl mie
Sã se nascã
Si sã creascã,
Sã ne mântuiascã

Iatã, vin colindãtori,
Zorile dalbe,
Noaptea pe la cântãtori,
Zorile dalbe,
ªi ei vin mereu, mereu,
Zorile dalbe,
ªi-l aduc pe Dumnezeu,
Zorile dalbe,
Dumnezeu adevãrat,
Zorile dalbe,
Soare-n raze luminat,
Zorile dalbe,
Iatã, vin colindãtori,
Zorile dalbe,
Noaptea pe la cântãtori,
Zorile dalbe.

