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Profesor Viorica Popa (*). Fotografie realizată cu 

ocazia vizitei A.S.R. Prinţul Paul şi a Prinţesei Lia 

în Colegiul ”Matei Basarab”  

Sursa: internet 

„Binefacerea trece din mână în mână și se întoarce la cel ce a dat-o” 

Seneca 

 

Misiunea profesorului 

 

 Acum două mii de ani, filosoful Seneca în 

lucrarea „Binele tău e al meu”1, care are în centru ei 

problema recunoștinței, își punea întrebarea: 

1. „De ce îi datorez medicului meu ori profesorului 

meu recunoștință și nu acopăr prin plată ceea ce le 

datorez?” Pentru că de la statutul de medic și profesor, ei 

ne devin prieteni și le suntem îndatorați nu din pricina 

priceperii lor, pe care o vând, ci prin gândul lor bun și 

prietenos față de noi. 

2. Dacă însă un medic nu face nimic altceva decât  

să-mi controleze pulsul și mă pune pe lista celor pe care-i 

vizitează pe rând, sfătuindu-mă ce să fac sau de ce să mă 

feresc fără vreun amestec al sentimentelor, nu îi datorez 

altceva decât onorariul, pentru că el mă vede nu ca pe un 

prieten, ci ca pe un client. 

3. Nici nu am vreun motiv să-mi respect cu venerație profesorul dacă el mă socotește doar unul 

dintre elevii lui și nu mă consideră demn de vreo grijă aparte, anume pentru mine, dacă nu și-a 

îndreptat niciodată atenția înspre mine, ci doar mi-a îngăduit – nu atât să învăț de la el – cât să culeg 

din știința lui ce ne aruncă tuturor, la mijloc. 

4. Ce motiv avem atunci să le fim foarte îndatorați acestora? Nu pentru că ce au vândut ei face 

mai mult decât ce am cumpărat noi, ci pentru că ne-au dăruit ceva nouă înșine. 

5.6 … Să zicem că profesorul s-a străduit și s-a chinuit să mă învețe; că dincolo de vorbele obișnuite 

ale profesorilor, sunt învățături anume pe care mi le-a încredințat și le-a făcut să pătrundă cu încetul 

în mine; că prin încurajările lui, a făcut să iasă la suprafață ce este mai bun în mine, uneori făcându-

mi curaj sub imboldul laudelor lui, alteori ieșind din nepăsare la mustrările lui; 

7.      Că, așezându-mi  mâna – ca să spun așa – asupra caracterului meu care stătea ascuns și 

nemișcat, l-a ridicat în lumină; că în loc să-și dea cu zgârcenie din cunoștințe pentru ca vreme mai 

îndelungată să fie nevoie de serviciile lui, el a dorit, pe cât era cu putință să mi le dea dintr-odată – 

sunt un nerecunoscător dacă nu-l așez pe acela între îndatoririle cele mai scumpe sufletului meu?” 

 Și venind în zilele voastre, întrebarea rămâne:  

Ce este un profesor și care este misiunea lui? 

Ce-i împuternicește pe un bărbat ori pe o femeie să predice unei alte ființe omenești? 

 Aici, unii s-ar grăbi să răspundă, este cu siguranță mai informat(ă), mai inteligent(ă), mai 

experimentat(ă) ca discipolul din fața sa. Asta îl califică să predea. Există o doză de relativism. Nu 

întotdeauna cel care predă se dovedește, în chip necesar mai deștept, mai citit și mai umblat prin 

lume decât cel căruia i se predă. Actul predării ca atare sună fals, pare sugestia unui exces de 

autoritate. Să nu ne păcălim!             

Nimic nu se poate face cu forța, și, cu atât mai puțin, educația.  

                                                           
1Seneca, Binele tău e al meu, Editura Seneca Lucius Annaeus, 2015, p. 290 - 293 
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 Și totuși, ce este un profesor?  

Un profesor este un catalizator. Socrate era convins că adevărul ființează în individ de la 

naștere, numai că el trebuie „trezit” prin „moșire” intelectuală (maieutică) și „fundamentat” prin 

„amintire” spirituală (anamneză). Rolul maestrului devine acolo crucial, deși el nu „predă” practic 

ceva. „Activează” lucruri preexistente, „catalizează interacțiuni”, reacții și ultimativ revelații ce se 

petrec în mintea discipolului, „deșteptată” la 

viață. 

Realmente, profesorul reprezintă 

„fertilizatorul” prin intermediul căruia semințele 

intelectului - plantate altundeva și de către 

altcineva- vor genera roadele cunoașterii de mai 

târziu.  

  Lingvistul american Noam Chomsky, un 

strălucit umanist al prezentului, are o așa numită 

„teorie nativistă”, conform căreia creierul nostru 

deține genetic, o „gramatică” a existenței 

(similară memoriei unui computer). Prin ea, 

învățăm (adică trezim, nu dobândim) 

cunoștințele deja „înmagazinate” transcendent 

în noi.  

  Educația se dezvăluie iarăși ca o noțiune 

„declanșatorie”, „generativă”, „inițiatorie” și 

nicidecum drept una strict „asumativă”.  

  Profesorul, de aceea, apare în postura 

unui mediator de fenomenalități, și nu a unui 

emițător de sentințe. El „facilitează”, nu 

„stabilește”, incită la confruntarea minții june cu 

dilemele istoriei omenești, nu blochează 

gândirea cu precepte osificate și pretins 

imuabile. Gestul didactic amplifică 

nedumerirea, umplând-o cu interogații, nu 

oprește dinamica ființării, „turnând” absurd și 

agresiv în capul elevului „adevăruri” 

inexpugnabile, de nezdruncinat.   

Predarea trebuie să dea viață, nu să ucidă.  

Pedagogii vorbesc despre trei factori care se intersectează în contextul formării umane: 

mediul, ereditatea și școala. Fiecare constituie un element important, de unde și imposibilitatea 

teoreticienilor de a fixa ascendentul unuia dintre ei.  

Și totuși, dacă mediul și ereditatea sunt date, ținând de soartă, școala intră în spațiul volitiv 

opțional al fiecărui ins, depinzând de alegerea noastră individuală și rămânând o chestiune de 

construcție, și nu de predestinare.  

Optând pentru educație, avem nevoie de profesori. Dilema întrebării „ce este profesorul și 

care este misiunea sa” este de actualitate.  

 

Seneca/Aforisme   

„Daca ținta lipsește, viața este o rătăcire.”  

„Între păcatele cele mari și multe ale sufletului, nu este vreunul mai des întâlnit decât 

nerecunoștința.” 

Profesor Viorica Popa 
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Suflet de mateist 
 

Anii de liceu - o aventură de neuitat –  

 
Este impresionant cum timpul trece pe lângă noi și 

ne transformă din ,,copii’’ în ,,oameni mari’’, însă fiind un 

proces inevitabil şi ireversibil, cheia fericirii este să folosim 

timpul prețios al tinereții, inteligent, prin crearea de amintiri 

memorabile. 

Am crezut că timpul nu va lăsa ca anii de liceu să se 

sfârșească, însă ultimul clopoțel ce se apropie, îmi aminteşte că 

m-am înșelat. 

De ce este liceul atât de iubit de copii și de ce atunci când 

se termină, cu greu și cu multe lacrimi se despart de el? Ei bine, este o întrebare 

foarte simplă, deoarece răspunsul este întipărit în inima oricărui licean: aici se 

întâmplă multe lucruri pentru prima dată care definesc personalitatea elevului şi 

cultivă spiritul independent absolut necesar în societate. 

Primele emoții adevărate, prima prietenie indestructibilă, prima iubire care 

uneori rămăne şi singura, primul chiul, primul salt spre libertate și primele momente 

în care ești pus să alegi între bine și rău, se întâmplă aici. 

 

Sara Popa, absolventă din promoţia 2018, clasa a XII-a E, 

 diriginte profesor Daniela Elisabeta Popa 
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Amintiri de mateist 

Clasa a 9-a a fost o etapă dificilă. A fost mai greu la început, până ne-am acomodat cu 

programul și cu cerințele fiecărui profesor, dar a fost și cea mai plină de amuzament. Colegii noștri 

erau dornici să se cunoască unul pe altul, să se împrietenească și să petreacă mult timp unul cu 

celălalt. Este știut faptul că din perioada anilor de liceu, rămân poate cele mai frumoase amintiri, iar 

clasa a 9-a este de departe cea mai plină de entuziasm juvenil provenit din sufletul fiecărui copil. 

Odată cu intrarea în clasa a 9-a se produce o schimbare pentru fiecare. Avansează de la treapta 

inferioară la o treaptă superioară de învățământ, iar acest lucru implică responsabilitate și 

seriozitate. Pentru mine primul an a 

fost frumos, încărcat atât de 

evenimente pline de emoție, cât și de 

situații mai puțin plăcute. Îmi va 

rămâne tot timpul în memorie prima 

zi din clasa a 9-a. În anul când am 

intrat am avut parte de ceva special: 

cursurile au început chiar din ziua 

respectivă, din ziua festivității de 

deschidere a anului școlar. Punctul 

culminant al acelei zile a fost 

reprezentat de ora de matematică. 

Noi nici nu apucaserăm să ne alegem 

locurile în bănci când un profesor 

sever a intrat în sală și a început să 

înșire o serie de reguli care trebuiau respectate pentru a nu primi nota 2. Acea oră a trecut destul de 

ușor, dar astfel am putut afla despre rigurozitatea profesorului de matematică. De asemenea, chiar 

dacă la început a fost ușor stresant, pe parcursul anului am reușitsă ne acomodăm și să ne modelăm 

programul după cerințele impuse. 

În clasele a 10-așia 11-a s-au pus bazele materiilor, iar acum, în clasa a 12-a, bacul ocupă 

locul principal. 

Cristian Cană, absolvent clasa a XII-a E, promoţia 2018 

Această perioadă, a celor patru ani de liceu, a fost pentru mine o etapă luminoasă din viață, în 

care am învățat să cunosc lumea, în profunzimea ei și am căpătat o cantitate bogată de informație. 

Am avut bucuria să întâlnesc în domnii profesori și doamnele profesoare nu numai niște dascăli de 

mare calitate profesională, ci și niște persoane cu inima deschisă, oameni de excepție, care și-au 

făcut datoria cu multă dragoste și devotament. Dumnealor au reprezentat pentru mine adevărate 

modele, de la care am învățat că omul trebuie să-și îndeplinească menirea în societate cât mai bine 

cu putință și cu multă responsabilitate. 

Pe parcursul acestor ani, am trăit experiențe frumoase sau mai puțin frumoase, alături de 

colegi și de profesori, formând împreună o mare familie. Deși prima etapă a clasei a IX-a a fost mai 

grea, deoarece am fost puși în fața rigorilor impuse de învățământul liceal și am fost nevoiți să ne 

acomodăm la exigențele fiecărui profesor, ea ne-a ajutat foarte mult să ne dezvoltăm. Cu fiecare 

etapă ce a urmat, am pătruns mai adânc în tainele cunoașterii, sub îndrumarea profesorilor noștri. 

Le mulțumim din suflet tuturor celor care au contribuit la formarea și instruirea noastră și le 

dorim ani mulți cu sănătate și putere. 

Stelian Cană, absolvent clasa a XII-a E, promoţia 2018 

Clasa a XII-a E împreună cu diriginta, profesor 

Daniela Elisabeta Popa. Arhiva foto a autorului 
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Colegul nostru, Ică Olteanu, a plecat dintre noi la 

începutul acestei veri… A fost în sufletul lui, în 

permanență, o mare frământare, o ardere pentru idei, 

care nu poate fi îndurată de un om obișnuit… 

Colegii 

 

IN MEMORIAM 
Mihai Stoica Olteanu 
 

La 31 mai 2018, a trecut la Domnul, după o lungă 

şi grea suferinţă, unul dintre cei mai înverşunaţi luptători 

români împotriva comunismului, Mihai Stoica Olteanu 

(Michael).  

Pentru mulţi, el a fost şi un mecena care a sprijinit 

financiar din Valejo, (California, SUA) publicaţii, cărţi, emisiuni de televiziune, din România, dar şi 

mişcari anticomuniste existente în alte colţuri ale lumii. Numere din „Revista Memoria”, sesiuni ale 

Evenimentului PERT Piteşti, episoade din „Memorialul Durerii”, emisiuni de televiziune din 

străinătate, ziare şi cărţi ale românilor din exil sau din ţară, care au dezvăluit ororile comunismului, 

toate au fost susţinute cu sprijinul acestui suflet mare. 

 

Motivaţia acestor acte de mecenat este ura împotriva comunismului încă din tinereţe. Între 

anii 1959-1964, Mihai Stoica Olteanu a fost deţinut politic şi închis în lagăre şi închisori, în urma 

unei condamnări de 23 de ani, dată în Procesul ţinut la Tribunalul Militar în 1959, când s-a constatat 

că înfiinţase împreună cu alţi tineri o organizaţie anticomunistă în 1958 la Liceul Matei Basarab, din 

Bucureşti. Fratele său, Victor Nicolae Stoica Olteanu, un elev eminent şi un posibil geniu al 

matematicii, care obţinuse 13 diplome olimpice naţionale, deşi obţinuse numai note de 10 la 

examenul de admitere la Facultatea de Matematică, la Universitatea din Bucureşti, fusese tăiat de pe 

lista celor admişi şi oprit să frecventeze facultatea. 

Nemaiputând supravieţui într-o asemenea ţară, el şi-a dat viaţa pentru ca tinerii să poată 

studia. Despre el am scris un articol în revista „Memoria” şi un capitol în romanul „Dedublarea”. 

După eliberarea din detenţie, în anul 1964, Mihai Stoica Olteanu a absolvit clasa a XI-a la Liceul 

„Gh. Lazăr” şi Institutul Politehnic Bucuresti, devenind inginer de calculatoare electronice în 1970. 

Din dorinţa de a trăi într-o ţară liberă, în 1976, a luat drumul exilului în SUA. 

Acolo, a ocupat funcţii importante cum ar fi Systems Engineer at Electronic Data Systems în San 

Francisco şi, mai apoi, a devenit Senior Vice President of Network Engineering at Wells Fargo 

Bank din San Francisco, între 1984 si 2004. 

Până atunci, el s-a împotrivit regimului totalitar, fiind încă din tinereţe un revoltat. Între anii 

1956-1959, de comun acord cu alţi colegi, la Liceul Matei Basarab din Bucureşti, pe atunci 

denumit, după comanda vremii, Şcoala medie nr 17, au înfiinţat organizaţia şcolară anticomunistă 

„Frontul Eliberării Naţionale”, care a funcţionat între 1958-1959. 

Fiind preşedintele acesteia, Securitatea l-a arestat şi l-a numit „bandit contrarevolutionar”. 

Membrii organizaţiei erau motivaţi încă de mici să lupte contra comunismului.Într-un interviu, 

apărut în revista „Dacii” în Germania, Mihai Stoica Olteanu mi-a mărturisit: „Am început lupta mea 

solitară contra comunismului la „venerabila” vârsta de 10 ani, în 1952, când Stalin era încă în 

viaţă. Comuniştii au organizat colectarea şi uciderea majorităţii câinilor din sat, care-i deranjau în 

raidurile lor nocturne când jefuiau gospodăriile „chiaburilor”.Mi-au ucis o căţeluşă, pe Molda, la 

care ţineam foarte mult. Ea a fost omorâtă cu parul, într-un mod sălbatic. Am ţipat la ei, am plâns 
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Placă memorială în incinta Colegiului „Matei Basarab” 

Fotografie din colectia personală, prof. Aurelian Ene 

 

şi i-am injurat. Am sărit în picioare şi am strigat: „Când mă fac mare, eu am să-i omor pe toţi 

comuniştii din lumea asta, pe toţi am să-i omor!” 

Mai întâi, încă din 1954, la vârsta de 12 ani, Mihai Stoica Olteanu s-a gândit să înfiinţeze o 

organizatie împreună cu alţi trei colegi de şcoală, motivaţi şi ei în acest sens (fii de mic burghezi, iar 

unii aveau părinţii sau bunicii în puşcărie, fuseseră expropriaţi de terenuri sau case) care se credeau 

duşmani înverşunaţi ai regimului comunist. 

Propunerea lui Mihai Stoica Olteanu de a 

înfiinţa o organizaţie, (numele „Frontul 

Eliberării Naţionale”, a fost dat ulterior), a 

însemnat doar scânteia care a aprins flacăra 

speranţei de a porni la luptă. În 1956, după 

Revoluţia din Ungaria şi sub influenţa ei, 

câţiva băieţi care împliniseră 14 ani şi erau 

prieteni din clasele primare, şi-au propus 

demascarea caracterului profund 

antipatriotic şi antiromânesc al regimului 

comunist, sovietizat, schimbarea regimului 

şi revenirea la cel anterior. 

„În 1956, la vârsta „matură” de 14 

ani, număram tancurile şi camioanele 

sovietice din Bucureşti pentru CIA”, 

mărturiseşte într-o notă autobiografică a lui 

M.S.Olteanu, publicată în Christus Rex, Inc 

website. 
Organizaţia a devenit, mai apoi, 

„Frontul Eliberării Naţionale” şi şi-a mărit 

numărul la12 membri. Ei erau selectaţi dintre elevii claselor a XI-a din liceul ”Matei Basarab”, un 

elev de la Liceul ”Mihai Viteazul” şi un tehnician arhitect. Numele lor sunt: Mihai Stoica Olteanu 

(Preşedinte), Dinu Vlad (vicepreşedinte), Marin Chioseaua, Dan Spătaru, Alexandru Teodorescu, 

Dumitru Furtună, Ion Vladimir Iliescu, Valeriu Mălăcilă, Puiu Costel Stancu, Ion Spătaru, Paul 

Bunescu, Peter Falk. 

Organizaţia a fost influenţată de manifestaţiile anticomuniste din Cracovia şi de Revoluţia din 

Ungaria din 4 noiembrie 1956. Organizaţia se conducea după statutul elaborat şi votat în cursul 

anului 1957, iar în caietul de procese-verbale, s-a notat activitatea organizaţiei şi contribuţiile 

financiare. Adunările se ţineau de obicei acasă la preşedinte sau la un alt membru al organizaţiei, 

dar, întrucât majoritatea aveau diverse funcţii în U.T.M., patru şedinţe operative, au avut un număr 

redus de participanţi. Ele aveau loc în camera de la etajul întâi a liceului, care servea drept birou al 

organizatiei U.T.M. din şcoală. 

Caietul în care erau consemnate procesele-verbale a fost extrem de util pentru înlăturarea 

suspiciunilor Securităţii asupra participării părinţilor şi a profesorilor din Liceul Matei Basarab. 

Tatăl lui Mihai Stoica Olteanu era doctor în Ştiinţe Economice la Berlin, din 1940. 

În locuinţa lui, Securitatea găsise la percheziţie şi cartea „Mein Kampf” a lui Hitler, ceea ce i-a 

făcut pe securişti să bănuiască faptul că organizaţia ar fi fost una prolegionară, iar pe domnul 

Olteanu să-l considere mentorul ei. De aceea l-au arestat şi anchetat timp de două luni, dar, apoi, l-

au pus în „libertate”, neexistând probe. 

Niciun profesor nu a putut fi implicat în organizaţie, pentru că numele lor nu au fost găsite în 

documentele aflate în caietul cu procese-verbale. Caietul a fost descoperit într-o ladă veche cu 

ocazia percheziţiei la domiciliul preşedintelui Mihai Stoica Olteanu. Statutul organizaţiei se afla în 

acel caiet şi cuprindea 7 articole: 

1. – Scopul final al luptei Frontului Eliberării Naţionale este înfrângerea şi eliminarea 

dictaturii comuniste din România, prin toate mijloacele posibile. 
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Tribunalul (Judecătoria) sectorului 3 unde s-a judecat 

procesul grupului, clădire demolata în anul 1986. 

Sursa: http://www.bucurestiivechisinoi.ro 

2. – În acest scop, Frontul Eliberării Naţionale va colabora cu toate organizaţiile româneşti sau 

străine care luptă împotriva comunismului, cu toate agenţiile guvernamentale străine angajate în 

cruciada anticomunistă mondială. 

3. – După răsturnarea dictaturii comuniste, Frontul Eliberării Naţionale va milita pentru  instaurarea 

unui regim cu adevărat democratic care să promoveze libertăţile politice, sociale, economice şi 

religioase ale tuturor românilor. 

4. – În România viitoare, toate mijloacele de producţie vor exista în proprietate privată, eliminându-

se în întregime proprietatea de stat. 

5. –  Constituţia României viitoare va fi modelată după constituţia Statelor Unite ale Americii. 

6. – Toate hotărârile privind plănuirea şi executarea acţiunilor împotriva autorităţilor comuniste 

vorfi luate prin vot democratic al tuturor membrilor organizaţiei. 

7. – Toate funcţiile de conducere ale Frontului Eliberării Naţionale sunt elective prin vot 

majoritar…În afară de cele câteva şedinţe, elevii au scris şi împărţit noaptea manifeste 

anticomuniste cu titlul „Români!” sau „Schimb de locuinţă”, pe străzi şi în şcoală, în ziua când se 

aniversau doi ani de la revoluţia din Ungaria. Deşi Mihai Stoica Olteanu a fost recunoscut de un 

coleg dintr-o clasă mai mică, direcţiunea şcolii nu a sesizat Securitatea. 

Toţi membrii organizaţiei au fost ţinuţi sub observaţie câteva luni şi, în dimineaţa zilei de 14 

mai 1959, 10 zile înaintea examenului de maturitate (bacalaureat), toţi membrii organizaţiei au fost 

arestaţi. Ei au fost ridicaţi din ore, de pe stradă sau de la repetiţia pentru serbarea şcolară. Au fost 

închişi, în urma unei expertize grafologice, dar şi după perchezitia efectuată la domiciliul lui Mihai 

Stoica Olteanu, când s-a descoperit caietul cu procesele-verbale ale organizatiei. 

Cei 12 membri au fost duşi la sediul Securităţii cu ochelari de tablă la ochi, pentru a nu vedea ce se 

întâmplă şi a repera drumul şi localul Securităţii. Acolo au fost bătuţi, dar, nescoţând nimic de la ei, 

au fost trimişi la Uranus, unde torţionarul Enoiu şi echipa sa i-au bătut câteva luni din vara anului 

1959, de obicei noaptea. 

Bătaia „la rangă” era numită una la care victima era legată de o bară de metal care avea circa 

2.5 cm. diametrul. Aceasta era trecută printre genunchi şi coate şi apoi ridicată pe nişte căpriori de 

lemn, iar victima îşi expunea astfel coloana vertebrală laloviturile cu bastonul de cauciuc sau „vâna 

de bou”.Mihai Stoica Olteanu, ca şi alţii, a rămas suferind pe viaţă şi a avut dureri puternice în zona 

lombară şi a coapselor. După 52 de ani, Mihai Stoica Olteanu şi-a pierdut jumătate din capacitatea 

ambulatorie, iar ca el mai sunt şi alţii. Aceasta era adevărata anchetă de la Securitate. Chiar sub 

bătaie, nimeni n-a declarat nimic care să atragă după ei şi pe alţi elevi sau profesori, cum ar fi dorit 

Securitatea. S-a hotarât data procesului. Acolo, s-au fixat şi condamnările. 

Securitatea spera că tinerii se vor lăuda în celulă cu faptele lor şi le-au trimis informatori chiar 

dintre gradele superioare, cum mărturiseşte Mihai Stoica Olteanu, care au asistat întâmplător la 

autodemascarea unui colonel de securitate. 

Procesul, sau mai bine zis simulacrul 

lui, s-a desfăşurat la Tribunalul Militar al 

Sectorului 2 Bucureşti, la 20 August 1959. 

El a început cu o faimoasă declaraţie a 

„preşedintelui” Tribunalului, care anunţa că 

fiecare din avocaţii apărării, numiţi din 

oficiu, va putea să vorbească „timp de 5 

minute”.Procesul s-a ţinut la Tribunalul 

Militar Teritorial, la Negru Vodă de lângă 

biserica Sfânta Vineri, în apropierea 

Teatrului Evreiesc de Stat. Au asistat 

părinţii, fraţii şi prietenii celor arestaţi. 

Preşedintele Tribunalului Militar 

era căpitanul Prună Liviu, care a 

condamnat la moarte zeci de oameni în 

perioada 1957-1959. El a fost promovat 
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după evenimentele din Decembrie 1989 general-colonel (de la general-maior) şi şef al Justiţiei 

militare din România. 

Conform declaraţiei lui Marin Chioseaua, în interviul luat în cartea mea „De pe băncile şcolii 

în închisorile comuniste” [Curtea Veche Publishing, Bucureşti, Ed I, 2010, Ed II, 2014]: „Mihai 

Stoica Olteanu, a avut condamnarea cea mai mare, initial 23 de ani muncă silnică.” 

În aceeaşi notă autobiografică, M.S.Olteanu aminteşte că „procurorul militar şi-a cerut scuze 

în faţa tribunalului militar că nu a putut cere pedeapsa cu moartea deoarece nu aveam 18 ani în 

momentul arestarii”.Sentinţele s-au dat însă, în absenţa inculpaţilor, pe 25 August 1959. Acestea au 

fost date pentru „crima de uneltire contra ordinei sociale” şi s-au încadrat în articolul 209, alin. E, 

pct.1 din Codul Penal şi s-au primit pedepse între 25 şi 15 ani, iar pentru omisiune de denunţ, între 4 

şi 6 ani. 

Au fost condamnaţi următorii elevi: 

1. Olteanu Stoica Mihai – 23 de ani muncă silnică, după recurs – 15 ani; 

2. Chioseaua Marin – 20 de ani muncă silnică, după recurs-13 ani; 

3. Vlad Constantin – 19 ani muncă silnică, după recurs – 12 ani; 

4. Spătaru Dan – 18 ani muncă silnică, după recurs – 10 ani; 

5. Puiu Stancu Costel – 18 ani muncă silnică, după recurs – 8 ani; 

6. Furtună Dumitru – 16 ani muncă silnică, după recurs – 8 ani; 

7. Iliescu Ion – 16 ani muncă silnică, după recurs – 8 ani; 

8. Mălăcilă Valeriu – 16 ani muncă silnică, după recurs – 8 ani; 

9. Falk Hans-Peter – 15 ani muncă silnică, după recurs – 8 ani; 

10. Teodorescu Alexandru – 15 ani muncă silnică, după recurs – 8 ani; 

11. Spătaru Ioan – 6 ani muncă silnică pentru omisiune de denunţ, după recurs – 2 ani; 

12. Bunescu Paul – 6 ani muncă silnică pentru omisiune de denunţ, după recurs – 2 ani; 

13. Bogoiu Valentin – 5 ani muncă silnică pentru omisiune denunţ, după recurs – 1 an. 

După cum se observă, la recurs pedepsele au fost micşorate semnificativ. 

Despre Organizaţia FEN s-a scris în „Scânteia Tineretului” din 1959 şi 1960, sub numele „grupul de 

la Liceul Matei Basarab”. 

După finalizarea anchetei, pe data de 13 decembrie 1959, elevii au fost transportaţi la Fortul 

Nr. 13 – Jilava. La sosirea în Jilava, la 8 metri sub pământ, au fost „luaţi în primire” de ofiţerul de 

serviciu care trebuia să semneze pentru identificarea fiecărui deţinut. El avea trei întrebari standard: 

„Cum te cheamă?”, „Cât eşti condamnat?” şi „Pentru ce?”.Ei mai fuseseră încarceraţi şi la 

Malmaison, pe strada Plevnei, colţ cu Ştefan Furtună şi la Jilava, unde au fost închişi din august 

1959, până în mai 1960.„Am ajuns noaptea la sediul din mijlocul fortului, la reduit, la Fortul 13, 

într-o hrubă mare”, mărturiseşte în interviul său Marin Chioseaua” în cartea „De pe băncile şcolii în 

închisorile comuniste”, [Editura Curtea Veche Publishing, Ed I, 2010, Ed II, 2014”, p. 53]. 

El descrie astfel închisoarea: „Era frig şi exista un bec chior. M-a impresionat acea hrubă. O văd şi 

acum, cu apa care curgea pe pereţi. Era lată, mare, de nu i se vedeau marginile. Era frig în luna 

august, pentru că ne aflam la zece metri sub pământ. Era ca-n filmele cu lagărele naziste”. 

Şi Mihai Stoica Olteanu povesteşte că erau repartizaţi într-o celulă mare din Secţia I, în care erau 

vreo 50 de suflete, care dormeau în paturi suprapuse pe trei rânduri, cei mai tineri întotdeuna la 

„patul trei”. Drept toaletă se foloseau două hârdaie, numite „tunuri” pentru motive evidente. Cu 10-

15 minute înainte de ora „deşteptării”, fiecare striga „Numarul 1 (sau 2, 3, 4) la tun”, ca să-şi 

rezerve un loc. Hârdaiele erau scoase în curte de echipe de deţinuţi care făceau cu rândul. Erau 

deşertate şi spălate după ce gardienii din schimbul de dimineaţă făceau „numărul”, adică 

numărătoarea deţinuţilor din celulă. Când intrau la „număr”, gardienii întrebau întotdeuna: „- N-aţi 

mai murit, mă? Când aveţi de gând să muriţi?”. Percheziţiile corporale erau frecvente şi constituiau 

una din practicile cele mai neplăcute de la Jilava. În fiecare seară „stingerea” se dădea la ora zece. 

La mijlocul lui ianuarie 1960, Mihai Stoica Olteanu a fost mutat în Secţia V, o secţie mică în 

prelungirea Secţiei I. Era încă minor, nu împlinise 18 ani, şi în celula mică stătea împreună cu un alt 

minor, Armin Stokel, un neamţ din Turnu Severin, un băiat care încercase să treacă fraudulos 

graniţa în Iugoslavia, pe Dunăre. Aflaseră că în celula de alături, se aflau doi condamnaţi la moarte. 

Se auzea tot timpul zăngănitul lanţurilor pe care le purtau la picioare. 
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La 24 Ianuarie 1960, Ziua Unirii Principatelor, cei doi condamnaţi la moarte au fost scoşi la 4 

dimineaţa şi executaţi în „Valea Piersicilor”, din incinta închisorii. 

 
Pe la 9 dimineaţa, un gardian le-a deschis uşa celulei şi le-a dat să mănânce fiertura de arpacaş a 
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De la stânga la dreapta, rândul de sus: Mihai 

Stoica-Olteanu, preşedintele FEN, Dinu Vlad 

(vicepreşedintele FEN) şi Peter Falk (secretar 

al FEN) Sursa: https://neodacii.com/content/o-

fotografie-istorica-frontul-eliberarii-nationale 

celor doi deţinuti executaţi, spunându-le să zică „- Bogdaproste! şi Dumnezeu să-i ierte!”Cei doi au 

fost impresionaţi de actul de mare curaj al gardianului, băiat de la ţară, care a vrut să facă o pomană 

creştinească pentru cei doi martiri executaţi de „Ziua Unirii Principatelor”! Nu au aflat niciodată 

cine erau cei doi martiri.La sfârşitul lui februarie 1960, preşedintele FEN a fost transferat într-o altă 

celulă mare din Secţia I unde au cunoscut mulţi rolul dominant al Securităţii. Apoi, a fost transferat 

cu ceilalţi la colonia de muncă Luciu-Giurgeni, unde au locuit pe un bac, „Gironde”, un vapor 

foarte mare, care avea patru magazii, unde erau amenajate câte patru paturi suprapuse, nu trei. 

„Acolo, am lucrat la orezărie, într-o zonă inundabilă, la podul de la Giurgeni-Vadul Oii” spune şi 

Marin Chioseaua”, la p.155 a cărţii citate („De pe băncile şcolii în închisorile comuniste” de 

Lăcrămioara Stoenescu, Editura Curtea Veche Publishing, Ed I, 2010, Ed II, 2014]). Deoarece beau 

apă din Dunăre, mereu se îmbolnăveau de febră tifoidă şi doar tinereţea îi salva de la moarte. 

Următoarea colonie de muncă a fost la Grădina, la diguri, unde s-au mutat de pe „Gironde” la o 

colonie, pe pământ, deoarece iarna era groaznic de frig pe bac. Acolo, lucrau la dig, dar unii au fost 

transferaţi la Gherla, la Fabrica de mobilă. 

De-abia în ultimii doi ani au putut trimite o carte poştală acasă. Acestea erau stas, parcă trase 

la indigou, ca să nu fie confiscate. Au mai muncit şi la Salcia, iar pe timpul inundaţiei, au încercat 

să stăvilească apa cu fascii, nişte crengi de salcie tăiate cu lopata şi legate mănunchi. 

După eliberare foştii deţinuţi şi-au completat studiile prin repetarea clasei a XI-a. 

Mihai Stoica Olteanu a fost şef de promoţie la Liceul ”Gh. Lazăr” şi apoi, a absolvit Institutul 

Politehnic Bucuresti, Facultatea de Energetică, ca inginer de Calculatoare Electronice, în 1970. 

 

„În vara lui 2012 se împlinesc 60 de ani de când lupt cu 

barbaria comunistă”, declara Mihai Stoica Olteanu, în 

interviul dat, dar şi: „Eu n-am fost niciodată „victima” 

comunismului sau a Securitaţii. Am fost un om liber, 

care a hotarât să lupte pentru libertate, asumându-si 

toate riscurile inerente”. Interviul l-a dedicat fratelui său, 

Victor Nicolae Stoica Olteanu, un elev de exceptie, care 

a fost o adevarata victimă a comunismului şi a 

Securitaţii. 

De asemenea l-a dedicat tatălui său, Mihai Stoica 

Olteanu, mamei sale, Sabina Stoica Olteanu, lui „Willi” şi mamei sale din Tărlungeni, toţi victime 

ale barbariei comuniste…” 

De curând, ultimul gest generos al acestui 

mecena, care a fost Mihai Stoica Olteanu, a 

constat în sponsorizarea ediţiei a II-a a romanului 

„Dedublarea”, de Lăcrămioara Stoenescu, o 

carte pe înţelesul tuturor despre comunism, şi dedicate memoriei lui Victor Nicolae Stoica Olteanu, 

elev la Liceul ”Matei Basarab”. 

Cum am arătat deja, deşi a deţinut 13 diplome olimpice naţionale (la olimpiade de matematică 

şi de fizică), el a fost respins la examenul de admitere la Facultatea de Matematică în 1961, din 

cauză că fratele său Mihai Stoica Olteanu era deţinut politic. 

Cele 300 de volume ale acestei cărţi, cumpărate de Mihai Stoica Olteanu au fost donate 

elevilor merituoşi din clasele a XI-a de la Colegiul Naţional „Matei Basarab”, fostul său liceu, 

Colegiul Naţional „Cantemir-Vodă”, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” şi Liceul Teoretic „C.A. 

Rosetti”din Bucureşti. 

 

Un pios omagiu acestui luptător neînfricat împotriva comunismului de pretutindeni! 

Odihnească-se în pace! 

 

Lăcrămioara Stoenescu 

Articolul a fost recomandat de profesor Teofil Vultur din http://www.revistamemoria.ro 

 



13 
 

 

 

 

Pentru mulţi dintre români, evenimentul cel mai important al Anului-Centenar 2018 îl 

reprezintă sfinţirea Altarului Catedralei Mântuirii Neamului. Totul a început când...  

... pe data de 29 noiembrie 2007, a fost sfințit amplasamentul Catedralei Naționale. Un vis 

pe care l-au avut, deopotrivă, intelectualii și conducătorii noștri marcanți (de la Eminescu la Gala 

Galaction, de la Carol I la Regele Ferdinand) a căpătat concretețe, desăvârșindu-se în doar 8 ani, 

datorită energiei și tenacității cu care Biserica, prin slujitorii săi, și-a urmărit visul. Un vis colectiv, 

național şi anume Catedrala: o construcție-simbol, ridicată în inima Capitalei României, care 

reflectă identitatea noastră de creștini și de români. 

S-a ivit, astfel, un nou centru spiritual pe harta Bucureștiului, într-un timp istoric defavorabil 

oricărei referințe la identitate, fie ea religioasă sau națională. Într-o cuvântare ținută pe data de 15 

decembrie 2008, Patriarhul României își motiva, astfel, intenția: „Catedrala pe care dorim să o 

construim va fi o Catedrală Națională, deoarece reprezintă în plan spiritual-religios națiunea 

română“. 

Indiferent de reţinerile pe care le-am fi putut avea în privința construirii Catedralei, 

imaginile de la sfințirea ei nu aveau cum să nu ne miște. A fost un binecuvântat prilej de (re)aducere 

aminte: că suntem creștini și români. Pentru câteva ore am privit splendoarea inefabilă a ritualului 

ortodox bizantin, ne-a bucurat inimile comuniunea autentică dintre slujitori și zecile de mii de 

credincioși veniți din întreaga Românie ca să participe la acest praznic al Ortodoxiei. Conform 

scrierilor Sfinţilor Părinţi, simbolismul sfinţirii Sfintei Mese este unul bogat, fastuos. 

Sfânta Masă din altarul bisericii are forma unei mese cu patru laturi, mai rar rotundă, făcută 

dintr-o lespede de piatră sau marmură. Este sprijinită pe un singur picior (stâlp). La piciorul Sfintei 

Mese sunt îngropate sfinte 

moaşte, act care urmează unei 

vechi tradiţii, când credincioşii 

săvârşeau Sfânta Liturghie, în 

perioada persecuţiilor, pe 

mormintele martirilor. 

Sfânta Masă 

simbolizează mormântul lui 

Hristos, masa Cinei celei de 

Taină şi scaunul ceresc pe care 

s-a aşezat Hristos după Învierea 

Sa. Sfântul Simeon al 

Tesalonicului spune că Sfânta 

Masă mai închipuie pe 
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Sfânta Masă se unge cu Sfântul şi Marele Mir 

Sursa: www.ortodox.ro 

Patriarhul Daniel şi Patriarhul Ecumenic Bartolomeu 

Sursa: www.ortodox.ro 

Mântuitorul ca Învăţător. Teologul rus Paul Evdochimov spune că imaginea de la hirotonia 

preotului, când acesta îşi sprijină fruntea de Sfânta Masă, este asemănătoare cu cea în care Sfântul 

Ioan îşi aşază capul pe pieptul Mântuitorului (Ioan 13, 23). 

Atunci când are loc sfinţirea bisericii, Sfânta Masă se spală cu apă, act care 

simbolizează Botezul lui Hristos. Astfel, Sfânta Masă este şi Iordanul în care S-a botezat Hristos. 

Apoi se spală cu apă de 

trandafiri, apă care 

semnifică mirul 

îngropării lui Hristos. 

După spălare 

Sfânta Masă se unge 

cu Sfântul şi Marele 

Mir de către arhiereu, act 

ce simbolizează ungerea 

trupului lui Hristos cu 

ulei de aloe şi aromate 

de către Iosif şi Nicodim. 

Duhul Sfânt coboară 

peste Sfânta Masă prin 

Sfântul Mir şi lucrează din 

ea prin preot, în toate Tainele şi ierurgiile, realizează prefacerea euharistică a darurilor de pâine şi 

vin în Trupul şi Sângele Domnului. Se adaugă în cele patru colţuri ale Sfintei Mese patru icoane de 

pânză cu chipurile celor patru Evanghelişti: Matei, Marcu, Luca şi Ioan. Sfânta Masă este acoperită 

cu o pânză albă, strânsă la piciorul Sfintei Mese cu un şnur. Această pânză închipuie giulgiurile cu 

care a fost înfăşurat Trupul lui Hristos la punerea Sa în mormânt. 

Peste această pânză este adăugat un alt acoperământ, numit endotion, de culoare roşie sau galbenă şi 

semnifică strălucirea feţei lui Hristos de pe muntele Tabor. Deasupra acestei pânze este întins 

ilitonul, o bucată de stofă în care este învelit Sfântul Antimis. Deasupra Antimisului se pune Sfânta 

Evanghelie, pentru că prin ea se vestesc toate cele ce s-au săvârşit şi se săvârşesc de Hristos spre 

mântuirea oamenilor şi Sfânta Cruce, simbol al Răstignirii şi Învierii Domnului şi al mântuirii 

noastre, căci „prin Cruce a venit 

mântuire la toată lumea”. Tot pe 

Sfânta Masă stă permanent Chivotul, 

o cutie de metal preţios, de forma 

unei bisericuţe miniaturale, în care se 

păstrează Sfânta Împărtăşanie pentru 

bolnavi. 

Lucrarea de sfinţire a unei 

biserici se încheie cu următoarea 

rugăciune, rostită în faţa Sfintei 

Mese: „Multumim Ţie, Doamne, ca 

darul pe care l-ai vărsat peste 

Apostolii Tăi, l-ai vărsat şi peste noi, 

păcătoşii. Drept aceea ne rugăm Ţie, 

ca jertfele ce se aduc într-însa să se 

prefacă în Prea Sfântul Tău Trup şi 

Sânge al Unuia Născut Fiului Tău, 

spre mântuirea a toată lumea şi a nevredniciei noastre". 

Profesor Mihai Oprişa 
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Fugit irreparabile 

tempus… 

( Fuge timpul ce nu se întoarce) 

 

 

Pornind de la adevărul formulat încă din Antichitate de Vergilius în  „Georgicele” şi regăsit, 

ca un laitmotiv, în tot ceea ce înseamnă artă, că timpul trece ireversibil, oamenii își asumă 

conștient trecerea, odată cu el şi prin el. Astfel, observăm un comportament asemănător şi aceeași 

atitudine  la oamenii care participă la sărbători legate de anumite evenimente ce sugerează această 

idee. Fiecare aniversare, spre exemplu, aduce cu sine bucurie, petrecere, iar gestul de a sufla în 

lumânări înseamnă, în esență, încercarea de a stinge anii din urmă, așteptând cu optimism un nou 

an. 

Timpul este extrem de prețios și își lasă amprenta asupra fiecăruia dintre noi, însă trecerea 

acestuia este percepută diferit. Astfel că unii oameni regretă timpul pierdut, în timp ce alții sunt 

fericiți și mulțumesc Divinității pentru că li s-a mai oferit o nouă zi. Cu toate acestea, un singur 

lucru este cert, indiferent cum privim lucrurile, că timpul trece, nu se va opri niciodată pentru 

niciunul dintre noi și, din păcate, nu putem realiza nimic în această privință. 

Totodată, timpul este firul de viață care coase existența noastră, trece cu o viteză uluitoare, 

încât parcă ne-am dori să mai adăugăm câteva ore în plus fiecărei zile. El te îndeamnă, de cele mai 

multe ori, să mergi mai departe, să te înfrunți cu fel și fel de situații. Timpului îi place să ne 

„chinuie”, jucându-ne uneori feste. De aceea, cred că ar trebui să profităm la maximum de fiecare 

moment din viața noastră, fie el bun sau rău, ridicându-ne din ce în ce mai mult pe toate planurile, 

învățând cum să ne maturizăm, să fim puternici, stabili. 

Asadar, timpul trece fără acordul nostru, însă felul în care alegem să se scurgă acesta 

depinde de noi, deoarece fiecare dintre noi este protagonist pe scena propriei vieți. Adesea, uităm să 

savurăm clipa, de multe ori trăim, gândindu-ne prea mult la viitor, la ziua de mâine și uităm de 

prezent. Așa că ar trebui să începem să zâmbim mai mult, să vedem partea plină a paharului, să fim 

mai optimiști. 

„Priveşte... Priveşte... Acolo este orizontul vieţii... Nu-ţi fie teamă! Dar nu-ţi irosi şansele. 

Priveşte-mi paşii... Ai timp cât ei sunt pe drum. Dacă însă vor ajunge acolo unde se vor confunda cu 

orizontul oamenilor, ireversibilitatea va deveni lege. Data viitoare, şansele de acum vor fi datorie de 

care nu te poţi scapa o viaţă întreagă... Încă e timp, încă nu-i târziu!” 

Maria Nanciu, 

Clasa a XII-a G 
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Maria a României 

Regina Maria s-a născut pe 29 octombrie 1875 în Kent 

(Eastwell), Anglia și a decedat în data de 18 iulie 1938 în castelul 

Pelișor-Sinaia, Regatul României și este recunoscută pentru implicarea 

în viața politică dar, mai ales, pentru activitatea de pe câmpul de luptă 

din timpul Primului Război Mondial, însă, în spatele acestor lucruri, 

stau și alte pasiuni ale reginei, ascunse ochilor noștri. 

„Jocurile Mariei” - Copilăria reginei a fost una fericită, petrecută 

în mare parte aproape de natură, iar din cartea „Maria a României- 

Regina care a iubit viața și patria” aflăm lucruri neștiute din viața 

Alteței Sale. „Într-una din zile, Maria, împreună cu surorile ei și cu 

fratele lor au descoperit în grădină un pom uriaș, în care era o 

scorbură foarte mare. Copiii se strecurau de-a bușilea în acest adăpost 

spectaculos, transformându-l într-un ascunziș fără seamăn. Acesta a devenit din acel moment și 

pentru mult timp decorul preferat al jocurilor celor patru frați. Erau pe rând, cănd Robinson 

Crusoe, cănd Robin Hood, când pirați din mările lumii.(...) Pentru serile de iarnă, tatăl, Ducele 

Alfred, scornise un joc care îi umplea de fiori pe cei mici- fiori din aceia pe care copiii îi adoră. 

Astfel, se stingeau toate lămpile din jur și tatăl Mariei se ascundea într-un colț întunecos al 

apartamentului familial, prefăcându-se că e un căpcăun. Copiii nu știau niciodată în care odaie se 

află. Se strecurau prin camerele întunecate și, tocmai atunci când părea că pericolul a trecut, tatăl 

lor sărea dintr-un ungher”. 

În 1886, tatăl Mariei a fost numit la comanda flotei britanice din Marea Mediterana și întreaga 

familie a fost nevoită să se mute în Malta. „Principesa Maria și surorile ei au făcut o faptă foarte 

frumoasă înainte de a pleca de la castelul din Anglia. Ele au hotărât să dăruiască altor copii cea 

mai mare parte din jucăriile lor. Maria avea doua jucării preferate. Una dintre acestea era un căluț 

alb de lemn, cu nasul roz și cu o coamă lungă, aurie și ondulată. Al doilea obiect drag era o mică 

bombonieră pe care o câștigase la o tombolă. În Malta, plimbările călare vor căpăta o și mai mare 

însemnătate pentru principesa noastră și pentru surorile ei. Fiecare dintre acestea vor primi în dar 

câte un cal- calul Mariei era brun-roșcat, avea coama și coada albe și l-a botezat Rubin. Era cam 

năzdrăvan dar asta nu îi displăcea câtuși de puțin principesei.” 

„O țară nouă, o nouă casă” - După ce s-a căsătorit cu Regele Ferdinand, Maria a fost nevoită 

să înceapă o altă viață în România, care va deveni noua ei casă. „La prima întâlnire cu viitoarea ei 

țară, Principesa Maria a fost surprinsă de frumusețea românească a femeilor. Nu înceta să 

privească și să admire trăsăturile româncelor, ochii negri și părul brunet, pe care le găsea 

încântătoare”. Viața la Curtea Regală nu va fi una ușoară, iar pentru a o îndulci puțin, Regina Maria 

își aduce cu ea de acasă o mică pasăre de colivie, pe nume Bully, ce semăna mult cu cea pe care o 

știa din copilăria sa, din apartamentele bunicii sale, Regina Victoria. 

„Cuibul principesei” - Regina Maria a îndrăgit pictura și scrisul iar o altă mare pasiune a 

Majestății Sale era construirea „caselor de vis” (după cum își numea Alteța Sa reședințele), 

amenajarea și decorarea acestora. Însă, într-o zi, „aflată la Castelul Peleș, în Sinaia, a avut ideea 

hazlie de a-și construi o căsuță mică și nostimă în frunzișul de arbori. Neobișnuita construcție avea 

trei camere, un hol lung și un balcon. Cuibul principesei era ca o casă ca din basme care îi fermeca 

pe toți și, mai ales, pe copiii Mariei. Dacă la început, membrii familiei se amuzau pe seama ideii 

principesei de a-și construi căsuța din pădure, în cele din urmă toți au dorit să îi treacă pragul. 

Chiar și exigentul Rege Carol I-ul a căzut sub vraja născocirii principesei și a început să își invite 

acolo musafirii”. 
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„Baluri, dansuri, glume” - Maria iubea balurile și dansul. „La intrarea oficială a oaspeților 

și la primele schimburi de cuvinte ea purta o rochie lungă, aleasă cu grijă. Dar, când se anunța 

dansul ei preferat, fugea din sală, își schimba toaleta și se întorcea cu o rochie mai potrivită pentru 

a putea dansa în voie.(...) Balurile de la Palatul Cotroceni începeau de regulă la 21:30 și erau 

urmate mereu de un dineu cu un meniu pe măsură. Și Mariei îi plăceau dulciurile- deși deseori 

înghițea în sec și încerca să le deguste cumpătat. Patiserul pregătea și câte un tort cu cinci sau șase 

etaje. Nimeni nu se încumeta să taie acest tort până nu venea Principele Ferdinand să îi dea, în 

joacă, sub privirile amuzate ale Mariei, o lovitură puternică de cuțit.” 

În timpul Marelui Război, când Maria nu îngrijea soldații din campanii, dăruia căldură celor 

din spitale. „De ziua onomastică a Principelui Nicolae, mama sa a decis să îi facă plăcerea de a 

ieși la plimbare cu mașina acestuia. Au luat-o cu ei chiar și pe Principesa Ileana, dar chiar și 

atunci, Regina Maria le-a arătat copiilor săi că bucuria cea mai mare o ai atunci când îi faci pe 

alții fericiți. Drept care, Maria și cei coi copii au mers în vizită la ofițerii români răniți ce se aflau 

într-un spital al Crucii Roșii din apropiere. Acestora, Principele Nicolae le-a adus personal din 

prăjitura pregătită pentru ziua lui”. 

„Ești născută să scrii basme”- „Încă din copilărie, Reginei Maria îi plăcea să imagineze 

povești pentru surorile sale, iar mai târziu pentru copiii săi. Într-o zi, pe când îi spunea o poveste 

fetei sale, Elisabeta, micuța a reacționat: < Mamă, ar trebui să scrii toate astea. Ești născută sa 

scrii basme! >. Copila nu greșea deloc. Maria a împletit cu farmec și armonie cuvintele, dând 

naștere unor povestiri ce înfățișează orizonturi surprinzătoare și lecții de nebănuit. Pentru fiica sa, 

Ileana, a scris „Visătorul de vise”, pentru soțul său a scris „Hoții de lumină”, iar fiului său, Carol, 

i-a dedicat povestirea „Iderim””. 

„Dacă am fi întâlnit-o pe regină...” - „Dacă am fi fost 

invitați la nunțile sau botezurile regale? La nunta fiicei sale, 

Elisabeta, regina a purtat o rochie sobră de brocart cenușiu cu 

motive aurii, iar pe cap ar fi avut un turban din țesătură de 

mătase și un voal lung brodat cu dantelă aurie. La gât purta 

minunatele ei perle, cărora le adăugase superbul safir central din 

coroana regală”. 

„Dacă am putea să ne întoarcem cu o mașină a timpului în 

anul 1926, am vedea-o pe Regina Maria cu părul scurt! A fost, 

probabil, prima femeie cu sânge regal care a adoptat această 

coafură . Totodată, am fi putut să o admirăm pe regină și într-o 

reclamă a parfumului numit „Boudoir” - care era preferatul 

reginei”. 

„Regina Maria a știut să fie strălucitoare iar stilul ei era 

unul pe cât de elegant și distins, pe atât de firesc și natural. 

Bunul-simț, de asemenea, a fost prezent în stilul reginei, aceasta 

având grijă să nu exagereze niciodată cu cheltuielile pentru 

haine- după cum mărturisește în memoriile sale” 

„Am iubit atât de mult viața” 

Regina Maria, regina tuturor românilor” 

 

 

Extrase din cartea „Maria a României - Regina care a iubit viața și patria” selectate de 

Ana Maria Gabriela Matei, clasa a XII-a G 
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Bizzulici 

sau 

De ce bâzâie albinele? 

 

 

 

Este o zi frumoasă de vară. Soarele strălucește pe cerul senin, iar florile dansează parcă după 

registrul naturii. 

Albinuțele vesele, profitând de această zi minunată au părăsit stupul pentru a culege polen. 

Fiecare are rostul său, iar cu ajutorul zgomotului produs de aripioare, ele pot comunica mereu. 

La întoarcere au avut parte de o mare surpriză. Regina mamă a dat viață unei noi albinuțe. 

Aceasta era mică, plăpândă și gingașă.Toate albinele s-au minunat la vederea acesteia, pe lângă 

faptul că era foarte frumoasă, ea dădea dovadă de o inteligență neobișnuită. 

Acest lucru s-a repetat ani la rândul. Bizzulici, căci așa îi spuneau toți, a crescut într-un an câți 

alții în șapte. Venise și rândul ei să plece alături de celelalte albine să culeagă polen. Zis și făcut. 

Grupuri, grupuri părăseau în grabă stupul. 

Când veni și rândul lui Bizzulici să plece, aceasta a înţeles ceva cutremurător. Aripioarele ei 

nu produceau bâzâitul specific lor. Dacă aripioareleei nu făceau acel bâzâit, nu mai putea comunica 

cu celelalte albine și se va pierde în lumea largă. 

Când a înţeles ce important e pentru o albinuţă să poată spune suratelor unde au florile mai 

mult polen, Bizzulici s-a dus repede la Regina mamă pentru a-i vorbidespre marea ei îngrijorare. 

Regina mamă știa că va veni și această zi, deoarece la naștere, albinuța avea aripioarele prea mici. 

De aceea, Bizzulici și-a petrecut o bună parte a vieții în departamentul „Diviziunea mierii”. Fiind o 

albinuță foarte isteață a înțeles ușor cum merg treburile acolo. 

Regina i-a explicat lui Bizzulici că aceasta problemă nu are leac, însă i-a propus să lucreze 

mai departe la departamentul „Diviziunea mierii”, unde a arătat că se pricepe cel mai bine. Bizzulici 

nu a primit cu bucurie această veste, însă a urmat porunca albinei Regină. 

Gândul ei era tot la plecarea albinelor din stup pentru a culege miere. Bizzulici se aşeza pe 

urdinişul stupului şi privea cu nesaţ la celelalte albinuţe, care plecau una dupa alta în căutarea 

polenului. Tare mult îşi dorea să fie alături de ele. Era visul ei. 

Zilele trec, iar Bizzulici este din ce în ce mai tristă. Nu-i plăcea ce făcea, însă știa că nu are de 

ales. Atâta vreme cât aripioarele ei vor fi mai mici decât ale celorlalte albinuţe, ea nu va putea 

părăsi stupul. 

Într-o bună zi, pe când ea lucra de zor pentru a repartiza mierea în faguri pe luni, un fluture 

bătu la ușa stupului. Bizzulici curioasă s-a dus să vadă cine e. 

Era Tino, fluturele hoinar al acelui ținut. La vederea aripilor lui, Bizzulici se miră și îl întrebă: 

             -Cum de ai aripile așa de mari? 

             -Cu puțin ajutor din partea unui vraci, răspunse acesta. 

             -Cum adică?! 
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             -Păi, fii atentă, când eram mic aveam aripioarele prea mici și nu puteam să mă ridic de la 

pământ. Cu timpul am aflat că există un vraci care m-ar putea ajuta, așa că m-am dus la el. Acesta 

mi-a măsurat aripile și mi-a dat o licoare magică pe care a trebuit să o beau moderat. 

             -Poți să mă duci până la el? 

             -Da, sigur! 

Și așa, Tino și Bizzulici au plecat în căutarea vraciului. Drumul a fost destul de lung, timp în 

care cei doi au avut timp să se cunoască mai bine. 

Casa vraciului se afla în mijlocul pădurii. În drum spre el, un urs furios le-a tăiat calea. 

            -Unde credeți că mergeți?! Acesta este locul meu și nimeni nu trece pe aici fără voia mea! 

Le spuse acesta furios. 

            - Iertați-ne, domnule urs, nu am știut!. Noi nu vrem decât să ajungem la casa vraciului 

pentru a-mi da o licoare magică, răspunse Bizzulici speriată. 

            - Ca să puteți trece va trebui să-mi dați ceva la schimb! 

            - Poftiți, luați porția mea de miere, îi oferi Bizzulici cu teamă un borcănaş cu miere. 

            - Mulțumesc, acum puteți pleca! 

            -Uf , ce bine c-am scăpat de el, acum să ne grăbim, ca să ajungem până nu se înnoptează, 

zise Tino. 

Într-un târziu, cei doi ajung la casa vraciului. Bizzulici începe să-i spună povestea ei și toate 

peripețiile prin care a trecut. 

           Vraciul impresionat de curajul albinuței îi oferi o licoare care îi va face aripioarele mari și 

frumoase. Bizzulici îi mulțumi din suflet și plecă în grabă înapoi la stup, în timp ce Tino rămase cu 

vraciul. 

           Vraciul știa că Bizzulici nu este o albină oarecare, așa că i-a dat o licoare care în afară de a-i 

face aripioarele mai mari, o va face și cea mai rapidă albinuţă din stup. 

          Astfel, Bizzulici când a ajuns acasă și a băut acea licoare, a devenit una dintre albinuțele de 

bază ale stupului. Bâzâitul ei răsuna în tot ținutul, ajutând fiecare albină să-și găsească calea. 

          Visul ei s-a îndeplinit! 

Nicoleta Aldea, clasa a XI-a G 

 

 

 

Zbor 

 
De ceva timp am vrut să zborÎn timp m-am tot perfecționat 

(Serios, nu râde, toate păsările vor). Am devenit una cu cerul 

La început am dat încet din aripi Și conștiința mi-a zburat. 

Și penele-mi s-au simțit grele În ochii mei pluteau toți norii 

Dar vânturile n-au fost rele. Pe fruntea mea răsăreau zorii 

M-am înălțat sus, tot mai sus. Aveam pistrui de stele 

Și am privit în ochi apusul. Luna lucea-n genele mele 

Dar dorul meu tot n-a apus...Purtam plămâni de ploaie rece 

Prin inimă ninsoarea-mi trece, 

Și soarele-mi fugea continuu,din ochi 

În buric,și-napoi. 

Și zbor și azi,dar 

Nu te mint 

Am ochii goi. 
 

Maria Neagu, clasa a XI-a G 
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Bucurestii si bucurestenii sai 
Motto: Așa era pe timpul când în țară nu încremenise surâsul pe buze 

 

Povestea frumoasei cu ochii verzi 
 

Când sosirăm la Brașov l-am găsit pe 

Cincinat Pavelescu la cofeterăria Flagner, în 

tovărășia unei domnișoare blonde, cu ochi albaștri-

verzui, o apariție destul de estompată, lipsită de 

personalitate. Singuru-i merit, de care nu putea fi 

făcută responsabilă, era tinerețea de 19 ani, 

contrastând cu „maturitatea” de 60 de ani a 

maestrului. Prezentările s’au desfășurat protocolar, 

precum îi plăcea lui Cincinat să fie în toate 

împrejurările. 

– Logodnica mea, domnișoara Andricu, dl și dna 

Manzatti. 

Călcând legile politeții, atât eu cât și nevastă-

mea am scăpat o exclamație de uimire, destul de 

bine auzită, un fel de „ah” cu nuanță mai mult de 

spaimă decât de bucurie. Cincinat se logodise fără 

să ne spue. Cât despre aleasa inimii, pe lângă 

poetul chel, dolofan, cu tâmplele albite, logodnica 

părea o strănepoată din prima căsătorie. 

Au fost câteva clipe de expectativă. Nici unii 

nu deschideam gura. Ne scrutam cu reciprocă 

neîncredere. 

Logodna cu domnișoara Andricu era una 

dintre loviturile lui Cincinat, o lovitură pe care și-o dădea mai mult sie însuși. Se căsătorise pe 

vremuri, la Paris, cu Alice Viardot-Garcia, o cântăreață descendentă dintr’o familie de celebri 

muzicieni, cu care nu mai conviețuia de ani de zile din pricina gravelor neînțelegeri ce le otrăveau 

amândoura viața. Totuși, divorțul nu se produsese și iată-l pe maestru proaspăt logodit cu o 

fetișcană oarecare, cu verighetă în deget, aspirant la bigamie, deși cunoștea tainele justiției și 

sancțiunile, fiind procuror general la Curtea de Apel din Brașov. Despre logodnă nu suflase nimănui 

niciun cuvânt. Se jena, pesemne. 

Simțindu-se fulgerat de priviri vrăjmașe, își luă rămas bun de la Domnișoara Andricu. Noi 

făcurăm la fel. Și încântați de despărțire, braț la braț doar cu maestrul, ne îndreptarăm către locuința 

sa, prin străduțele tulburătoare ale cetății Brașovului. Atacul îl începu nevastă-mea: 

– Bine, Cincinat, nu ți-e rușine să faci asemenea gugumănii la vârsta ta? 

– Ma chère, voi nu vă dați silința să mă descifrați. Am și eu nevoe de un suflet să mă priceapă. 

– Și n’ai găsit un suflet mai bătrân de 19 ani? Să știi că te faci de râs! 

– Exagerezi! Nu se prea cunoaște diferența de vârstă. nu uita că eu sunt poet. Pentru mine 

timpul s’a oprit în loc de mult. 

Într’adevăr, vitalitatea și exuberanța lui erau neîntâlnite. Ne contopeam în aspirații deși, la 

rândul nostru, eram cu mai bine de 30 de ani mai tineri. Ca și un instrument, Cincinat își strunea 

sufletul după împrejurări și oameni. 

– Apoi, zise maestrul sceptic, cred că nu mai am prea mult de trăit. E poate ultima plăcere ce 

mi-o acord. Ieri am fost la ghicitoare. Mi-a spus să mă păzesc de lichide că voi muri „de apă”. 

Sunt superstitios. Până una alta, am desființat apa dela masă. 



21 
 

Sculptor Oscar Sphaethe 

Era de prisos să-l mai mustrăm. Bucuria întâlnirii cu el fusese prea mare, iar gândul că vom 

petrece câteva zile la poalele Tâmpei în spumoasa lui tovărășie, ne îmbăta ca și vinul de Târnave cu 

care ne întâmpinase. 

Cu greu ne-am despărțit după o săptămână, pornind încărcați de amintiri și daruri către 

Capitală. Începuse toamna. Pela Valea Largă, Posada, Comarnic și până dincolo de Câmpina, trenul 

aluneca printre dealurile și munții ruginii, pictați fantastic în nuanțe ireale, desprinși parcă din 

ciudățeniile lui Walt Disney. 

Peste o lună, un telefon al Președintelui Safirescu dela Curtea de Apel din Brașov ne dădea 

uluitoarea veste a încetării din viață a lui Cincinat. Îl omorâse o hemoptizie violentă pe când intrase 

în baia fierbinte, un cancer la plămâni, neștiut și nebănuit. Maestrul murise de apă, după cum îi 

prezisese ghicitoarea. 

Cu Aurel Garoescu, Secretar General al Ministerului de Justiție și cu Horia Oprescu, 

Directorul Cultural al Municipiului București, toți prieteni nedespărțiți, hotărârăm să facem 

trubadurului, Laureat al Premiului Național de Poezie, o înmormântare demnă de numele său. 

*** 

În capela cimitirului Bellu din București, în acel sfârșit de Novembrie 1934, era și mai frig 

decât afară. Ceața pătrundea prin ușa larg deschisă, amestecându-se cu fumul lumânărilor și al 

tămâii cădelnițate de Arhimandritul asistat de cei șase preoți. Zeci de coroane în numele regelui, al 

guvernului, al instituțiilor culturale, dar mai ales nenumărate jerbe și buchete din partea sutelor de 

admiratori anonimi, împodobeau catafalcul pe care maestrul dormea senin. Își conservase acel rictus 

de ironie în colțul gurii, pe care îl prinsese inegalabil 

sculptorul Oscar Sphaethe în bustul ce trona ca și un faun 

prin parcurile aristocratice din Capitala României. 

Lume multă, mai cu seamă femei, veniseră să aducă un 

ultim omagiu celui ce încântase o generație cu farmecul și 

grația unui catren, a unui madrigal sau sonet, ori cu 

amiciția seducătoare și verva neîntâlnită. 

O viață întreagă magistratul Cincinat dorise să ocupe 

un post în București. Prin formație și esența lui spirituală, 

aparținea Capitalei. Și totuși, în ciuda legăturilor cu Palatul, 

cu mai-marii țării, nimeni nu izbutise să-l transfere la 

București. Cel mai apropiat loc îl avusese la Buftea, unde 

acceptase postul de jude-supleant într’un biet sat, deși avea 

grad de Consilier de Curte, doar din dorința de a fi cât mai 

aproape de Capitală, unde venea zilnic cu bicicleta sau cu 

trenul. 

Miniștrii de Justiție și colegii îl cam persecutau 

pentru că îi înțepa cu epigramele sale. De pildă, după ce ieșise 

de la o întrevedere cu un director al personalului, fost avocat, Cincinat îi dedicase o epigramă, care 

în niciun caz nu avea darul să-l flateze: 

Fiindcă tăceam, deși cu rost, 

Fabriciu mă crezuse prost. 

Tot astfel eu l-am socotit, 

Dar… numai după ce-a vorbit. 

Un ministru de justiție avea o tânără amanta, căreia acelaș binevoitor epigramist îi consacrase 

următorul catren, ce i-a atras mutarea la Lerești de către înaltul personaj: 

Dacă ți-aș face-o epigramă, 

Tu ai ceti-o orișicui. 

De ce nu pot să-ți fac, dudue, 

Ceva, să nu spui nimănui? 

Desigur că împungându-i, nu îi putea apropia pe superiori, cu atât mai mult cu cât inteligența 

și suplețea nu sunt întotdeauna virtuțile celui mai mare în grad. Astfel stând lucrurile, maestrul 
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Libretul şi textul melodiei, tipărite la 

Editura ”Armonia” 

Sursa Internet 

peregrinase din loc în loc, prin sate și orașe de provincie, fără a-și împlini dorința ce-l ardea ca 

lingoarea, de a fi transferat în Capitală. 

Printre cei ce rostiră discursuri la înmormântare, a impresionat cu deosebire bătrânul Jean Th. 

Florescu, fost, la rându-i, ministru de Justiție care, cu tonul grav, patetic, scanda în liniștea mortuară 

din capela cimitirului Bellu, o frază de tragică ironie, un adio sunând ca un reproș: 

– În sfârșit, Cincinat, ți-ai văzut visul cu ochii! Ai fost transferat la București… 

Plângea întreaga asistență. Doar maestrul parcă surâdea liniștit pe catafalc, cu rictusul 

încremenit în coltul gurii. Știa, pesemne, că acolo unde se duce nu mai există Capitală, nici 

magistratură: doar Câmpiile Elisee visate în nopțile lui de inspirație și chimere, iar unic și suprem 

judecător, bunul Dumnezeu. 

După ce bulgării de pământ acoperiră pentru totdeauna pe cel ce ne fusese tovarăș de iluzii, 

nenoroc și bucurii, am pornit cu pasul greu către casă. Eram tulburat ca niciodată. Aveam și 

remușcări. De nenumărate ori de-a lungul prieteniei noastre, Cincinat îmi propusese să colaborăm. 

Sergiu Tănăsescu, Alexandru Leon, Ionel Fernic, izbutiseră cu melodiile lor să-i popularizeze 

câteva poeme ce se cântau de către toată suflarea românească. 

„Candide”, „Să nu iubești prea mult femeia”, „Cântecul ochilor”, „Îți mai aduci aminte, Doamnă?”, 

„Sunt ochi adânci ca un păcat”, iată câteva din cele mai mari succese românești pe versurile lui 

Cincinat. Eu, bunul său amic, îi refuzasem colaborarea din indolență sau neghiobie.Cu gândul la 

maestru și frământat de remușcări, odată ajuns acasă, am deschis cartea sa de poeme. Am frunzărit 

și m’am oprit asupra unui început de strofă, lipsit de importanță, dar care m’a sedus prin 

muzicalitatea lui: 

Frumoasa mea cu ochii verzi 

Ca două mistice smaralde. 

Imagine poetică destul de banală, totuși muzicală, și cu priză directă. Pentru că strofele, două 

la număr, erau insuficiente construcției mele melodice, le-am adăogat o altă strofa, desprinsă din 

poezia intitulată „Pe un album” și care se suda perfect cu celelalte: 

Veni-vor mulți să-ți spue’n versuri 

Că te iubesc și cum, și cât… 

Vor spune-o mai frumos ca mine, 

Dar nu te vor iubi atât! 

De altfel, în viață fiind, Cincinat mă autorizase să-i modific orice poezie, adaptând-o la 

cântec. 

Am construit în aceeași seară romanța sub formă de „lied”. Am dedicat versiunea românească 

unui foarte bun prieten comun, Nicu Dobrotescu, președintele Curții de Apel din Craiova, și soției 

sale, o încântătoare doamnă cu ochii de smarald. 

Peste câteva zile am interpretat cântecul pentru prima 

oară la postul societății de radio București, în cadrul unei 

conferințe ce ținusem despre viața lui Cincinat Pavelescu. 

Cântecul a trezit printre ascultători un ecou neașteptat, 

iar în scurtă vreme editura „Armonia” lansa în multe mii de 

exemplare cel mai popular succes al său și totodată al carierei 

mele. Melodia trecu din gură’n gură, transmisă de lăutari; 

casele de gramofoane o înregistrară în zeci de mii de discuri. 

Nu după multă așteptare, această „frumoasă cu ochii verzi” 

se întinse ca o pecingine, o adevărată psihoză de la un capăt 

la celălalt al țării. 

Personal, am interpretat romanța de mii de ori, în reuniuni de 

prieteni, la posturile de radio, la telefon – fiindu-mi cerută de 

admiratoare în vremurile mele de glorie -, sau la urechea 

vreunei iubite cu ochii verzi, și chiar în cinstea unor ochi de 

altă culoare, ce se mulțumeau cu un cântec închinat ochilor 

verzi. Dar niciodată emoția nu a fost mai vie decât atunci – 

http://www.rostonline.ro/2016/09/iti-mai-aduci-aminte-doamna/
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Casa Slătineanu, din Calea Dorobantilor, nr.40 

Sursa: www.profit.ro

într’o după amiază de primăvară din 1940 – acolo, departe, în București, pe calea Dorobanților… 

În copilărie avusesem o profesoară de franceză în casă. O bătrână domnișoară de excelentă 

condiție, Olga Delvecchio, italiancă a cărei limbă maternă era franceza. Fusese perceptoarea 

copiilor familie Lahovary, care aveau locuința la capătul străzii Grigore Alexandrescu, peste drum 

de Conu Petrache Carp, și nu prea departe de noi. Pensionată de aceștia, acceptase propunerea 

tatălui meu de a locui la noi, ocupându-se de educația odraslelor, patru la număr, mai cu seamă de a 

întovărăși pe surorile mele, fie la țară, fie în oraș, prin lume. Ajunsei să fiu în curând slăbiciunea 

acestei „mademoiselle Olga”, precum îi spuneam noi. Căzuse cu dragostea pe mine și mă punea să 

învăț mai mult decât pe frații mei, spre disperarea tovarășilor de joacă, ce mă strigau din stradă la 

bile, țurcă sau arșice. 

Am plecat în 1916 cu cercetașii pe front în primul război mondial. La înapoiere nu am mai 

găsit-o pe mademoiselle Olga. De teama nemților – v’am spus că era domnișoară -, se mutase 

undeva la țară, la o moșie a Lahovăreștilor, foștii ei protectori. Venea din când în când în București 

și atunci ne vizita. Întâlnirea cu mine era pentru ea o adevărată sărbătoare. Devenisem un tânăr în 

toată puterea cuvântului, ieșeam să o conduc la braț vorbindu-i tot timpul franțuzește, cu teama de a 

fi violent contrazis, atunci când i se părea că vreo expresie nu este la locul ei. Trecură după aceea 

ani după ani și nu am mai văzut-o. Viața mă prinsese în vârtejul ei și într’o bună zi fusei trimis de 

către mai marii țării într’un așa zis domiciliu obligatoriu la Tismana, Miercurea Ciucului și Vaslui, 

pentru vina de a fi opus rezistență „unor manevre regale” fără scopuri militare. 

Când am revenit în Capitală, după un an, mi-am reluat locul în sânul restrâns al familiei. Tată-

meu murise de mult, o soră la fel, o alta se căsătorise. Locuiam cu mama și cu fratele meu în strada 

Vasile Alecsandri, aproape de Piața Romană. 

Într’o bună zi, prin Aprilie din 1940, ne-am pomenit cu mademoiselle Olga. Cetise în ziar 

despre punerea mea în libertate și venise să mă îmbrățișeze. Plângea și nu îi venea să creadă ochilor 

că trăesc. Biata Olga! Ce mult îmbătrânise! E drept că și eu aveam păr alb, poate chiar mai mult 

decât ea. Însă nu număram decât 35 de ani, iar dânsa 74. Își păstrase vie inteligența și umorul, dar 

mergea anevoe, cu mare greutate. Apoi o persecuta groaza de moarte. Altminteri, la fel de drăguță și 

atentă ca și pe vremuri, în 1914. Îmi făcea și astăzi observații, întocmai ca în copilărie. 

Grație legăturilor cu câteva bune familii, reușise să se instaleze în „azilul de bătrâni Zoe 

Slătineanu” din Calea Dorobanților, în fața străzii Nisipari. Era o admirabilă instituție datorată 

boerilor Slătineni, rezervată unor doamne din familii cu nume mari în trecutul țării, care se 

retrăgeau acolo de vitregia vremurilor. Averi pierdute în petreceri și jocuri de noroc sau, uneori, 

simpla dorință a celor tineri de a se debarasa de cei mai în vârstă, atrăgeau internarea în acest nobil 

așezământ a unor venerabile pensionare ce își sfârșeau viața între cei patru păreți ai odăiței, vizitate 

din ce în ce mai rar de către membrii familiei. 

– Vrei să mă întovărășești până la azil? 

Mi-e teamă să traversez singură strada. 

– Cum să nu, madmoiselle Olga! Cu 

dragă inimă. Oare nu sunt eu iubitul dumitale? 

M’a prins de braț și încet încet ajunserăm în 

fața azilului. 

– Am o rugăminte. Dorești să intri câteva 

clipe? Le-am vorbit atât de mult pensionarelor 

de dumneata, încât toate ar vrea să te 

cunoască. De altfel îți știu muzicile pe de rost, 

fiindcă ne-a dăruit cineva un aparat de radio. 

Mărturisesc că nu mă prea seducea o 

vizită la azilul de bătrâni, după un an de lagăr. 

Mi-era dor de viață, de tinerețe, de soare. Am 

intrat cu Olga pe coridoarele întunecoase ale 

clădirii cu aer de mânăstire. Din ușile ce se deschideau ne priveau figuri aristocratice, profiluri 

distinse, purtând vestigii de suferință sau resemnare, de înfrângeri și prăbușiri. 
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– Vă prezint pe tânărul meu prieten și iubit, Nellu Manzatti, compozitorul. Doamna cutare, 

domnișoara cutare, cutare. 

Nume alese, cu rezonanță grea ca plumbul. Dar atât doamnele, cât și domnișoarele, erau peste 

închipuire de bătrâne. Nimeni sub șaptezeci de ani. Nu știu dece îmi făcusem iluzia că, totuși, o rază 

de tinerețe s’ar fi putut strecura chiar într’un azil de bătrâne și că voi întâlni vreo coniță mai tânără, 

vreo față seducătoare. Mă înșelasem. În afară de mine, adevărat copilandru în mijlocul acelei 

reuniuni centenare, doar anii, nespus de mulți la număr, mă înconjurau ca un zid de cetate. 

La vederea mea, pensionarele se retrăgeau cu stângace reminiscențe de cochetărie, aranjându-și 

părul despreliti sau ținuta neîngrijită. 

– Veniți sus, le spuse Olga, în camera doamnei Niculescu-Burchi. Vom sta de vorbă. V’am adus 

tinerețea în casă! 

Apoi, adresându-se mie: 

– Te voi prezenta acum celei mai bătrâne pensionare. Are aproape 90 de ani și se află aici, 

abandonată de familie, de mai bine de 40 de ani. Este o femeie excepțională. 

M’a cuprins un sentiment de groază de care îmi era rușine, dar pe care îl acuzam totuși. 

Încercam o senzatie de sufocație, ca și atunci când îți intră fum mult în plămâni. Mă simțeam de-a 

dreptul strivit de vârstele ce mă înconjurau, totalizând câteva secole. 

– Uite ce este, mademoiselle Olga, voi reveni altădată, fiindcă acum sunt foarte grăbit. 

Gândește-te că am lipsit un an din București și am atâtea de făcut! 

– Te rog, rămâi! Acordă-mi această imensă plăcere, mie și prietenelor mele! 

Nu exista scăpare. Mi-am făcut cruce cu limba în cerul gurii ca în fața marilor primejdii, și în 

tovărășia Olgăi am intrat în camera doamnei Niculescu-Burchi. 

S’a ridicat din jeț o cucoană bătrână, sprijinindu-se într’un baston cu mâner de argint. Puțin 

adusă de spate, mergând totuși destul de drept, a înaintat către mine. Mi-a cuprins mâna și, 

așezându-se din nou în fotoliu, m’a poftit să iau loc pe scaun în dreapta sa. Am înălțat privirea 

discret, începând să o scrutez ca pe o apariție de dincolo de lume. Era într’adevăr o prezență 

neobișnuită. Spre deosebire de admiratoarele mele cu fuste până la genunchi, era îmbrăcată într’o 

rochie de stofă mov, lungă până în pământ, cu volănașe negre, păstrând în linii o rară distincție, dar, 

mai ales, reminiscențele unei frumuseți ce trebue să fi fost cândva extraordinară. Părul alb, cu cărare 

la mijloc, descoperea o frunte lată, bombată, la adăpostul căreia doi ochi verzui, cu apele decolorate, 

mai licăreau încă de viată în orbitele cernite de vârstă și amintiri. Avea o gură totuși proeminentă, 

fără retragerea sau scofâlcirea provocată de vârstă. Iar nasul mic, încă în vânt, completa o armonie 

vag tulburată de ridele inerente din jurul ochilor, de sub bărbie, de pe frunte. Mă uitam și nu puteam 

crede. Viziunea mea despre o femeie de 90 de ani se topea ca ceară în bataia focului. Aveam în fața 

mea o simplă femee în vârstă, nicidecum o femeie foarte bătrână. 

Între timp celelalte pensionare, îmbrăcate frumos cu rochiile scoase din naftalină și dichisite 

ca pentru jour-fix, începură să-și facă apariția. Emoționate ca niște fete mari, mă priveau cu 

admirație. Am răspuns nenumăratelor întrebări ce ploau din toate părțile. Întrebări despre 

evenimente și oameni, despre cunoștințe comune, dar și despre o lume pe care nu o apucasem. Eu 

aparțineam altui secol. Viața adevărată a acestor aristocratice pensionare încetase la 1900. De atunci 

vegetau, în așteptarea unui sfârșit ce întârzia să sosească. 

– Jeune-homme – mi se adresă în franțuzeasca obligatorie pentru lumea de odinioară în 

România doamna Niculescu-Burchi cu vocea domoală, sacadată, dar de o perfectă claritate -, am 

cunoscut o viață fantastică. M’am măritat la 14 ani și am plecat în voiaj de nuntă pe Coasta de 

Azur. Mă crezi că eram frumoasă și înebunisem Nisa? Mă crezi că stârneam rumoare când intram 

în Cazino la Monte Carlo? Unde sunt bătăile cu flori pe Promenade des Anglais, în Monaco, la 

Cap d’Antibes? Unde sunt trenele și crinolina, landourile și misterul?… S’au dus actorii mei 

preferați: Mounet-Sully, Sarah-Bernard, De Max, Agata Bârsescu… S’au stins Caruso, De Rezke, 

Melba și Tetrazzini… Au pierit principii ce-mi făceau curte, aristocrații ce și-ar fi dat averea 

pentru un surâs sau o privire promițătoare. Prezența mea la balurile Curții din Viena a stârnit 

gelozii și invidii. Am dansat cu Franz Iosef, cu arhiduci și împărați. Ai mai crede dumneata că 

bătrâna ce-ți vorbește a fost cândva frumoasă, strălucitoare, tânără? E teribilă bătrânețea, iar 

moartea refuză să vie! 
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– Am o rugăminte – continuă bătrâna -, una singură. Vrei să ne cânți ceva? Te-am ascultat 

adesea la radio. O romanță franțuzească știi? 

– Doamnă… vedeți… nu pot să cânt neacompaniat, îmi este sincer greu. 

– Haide, haide, jeune-homme! Ne faites pas de chi-chis. Allez-y. 

Am cedat și am fredonat o șansonetă. 

– Dar nemțește vorbești? Cântă-mi, te rog, „Wien, Wien, nur du allein”. 

M’am executat în fața celui mai atent public ce l-am avut vreodată. Fiecare cuvânt, fiecare 

frază, erau sorbite. 

– O ultimă rugăminte, și cea mai mare. Cântă-mi romanța „frumoasei cu ochii verzi”. Cincinat 

mi-a fost bun prieten, iar ochii mei, strălucitori pe vremuri, l-au inspirat pe el ca și pe alții… 

Simțeam un nod în gât. Mi se părea un ultragiu să fredonez unei bătrâne centenare un cântec 

de dragoste. Mă uitam în jurul meu cu un sentiment de groază, aproape de repulsie. Dar 

pensionarele mă priveau cu atâta drag și cu atâta duioșie, încât în atitudinea mea s’a petrecut subit o 

transformare. Am făcut ochii mici și în penumbra camerei azilului, privind prin zarea genelor 

profilului Doamnei Niculescu-Burchi, mi s’a părut că bătrânețea dispăruse, că gura căpătase carne 

și culoare, că ochii verzi mă îndemnau de sub bolta frunții împodobită de părul auriu de altădată. 

Am profitat de clipa mirajului și, ușor tulburat, am închis ochii încet, ca pentru o mare rugăciune. 

Am început apoi să cânt unei femei aeriene, dar totuși femee: 

Frumoasa mea cu ochii verzi 

Ca două mistice smaralde. 

Te duci spre alte țări mai calde, 

Melancolia să ți-o pierzi… 

Am simțit o mână cuprinzându-mi brațul. Era caldă ca și a tinerelor. Am deschis involuntar 

ochii. Din privirea doamnei Burchi se prelingeau lacrimi mari. Plângeau și celelalte pensionare, 

ștergându-și ochii cu batiste îndantelate, mici și roze. Am avut impresia că nu mai cânt, ci oficiez. 

Un ritual închinat amorului fără de vârstă. 

Un sentiment nedefinit, un amestec de duioșie și tandreță, de respect și candoare, îmi străbătea 

ființa. Trăiam o revelație. Mi-am dat seama că am în față câteva vieți pe cale de a se stinge, dar 

totuși vieți, câteva existențe fără de viitor, dar pline de trecut; un trecut ce doare, ce imploră, ce 

cerșește. Eu reprezentam prezentul și speranța. Eram în orice caz învingătorul. De ce nu m’aș lăsa 

odată învins? De ce nu aș dărui din voluptatea de a trăi și celor ce nu mai doreau decât simplicitatea 

întâlnirii cu moartea? 

De astă dată eu am cuprins mâna bătrânei. Și-a lăsat-o moale, ca altădată pe Coasta de Azur, 

cu 80 de ani în urmă, sau la Curtea din Viena. Am închis cu greutate ochii încărcați la rândul lor de 

pânza lacrimilor și am cântat încet, ca niciodată, cum se cântă doar pentru marile întâlniri cu 

dragostea: 

Veni-vor multi să-ți spue’n versuri 

Că te iubesc, și cum, și cât! 

Vor spune-o mai frumos ca mine, 

Dar nu te vor iubi atât. 

Nimeni nu a mai vorbit multă vreme. Acelaș fior ne’nvăluia pe toți. Într’un târziu, frângând 

tăcerea, doamna Burchi mi-a rostit printre suspine: 

– Mi-ai dat singura bucurie, marea bucurie a ultimilor 40 de ani. Ai adus primăvara și 

tinerețea în casă și în suflet. Dar deșteptarea va fi crâncenă. Totuși, Dumnezeu să te răsplătească. 

*** 

Au pierit de mult, ca frunzele în toamnă, toate pensionarele azilului. O scrisoare venită din 

țară acum cinci ani*, mă vestea că trecuse la cele veșnice și mademoiselle Olga, deși avea atâta 

teamă de moarte. Uneori am impresia că sunt un supraviețuitor și că toți ai mei s’au dus. 

J.N. Manzatti, Buenos Aires, *1952 

Material cules de profesor Aurelian Ene şi reprodus din volumul „Frumoasa cu ochi verzi” apărut 

în 1957 la Editura „Carpații” din Madrid 
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Lampagiul de seară 

Sursa:Internet 

La o margine de Bucuresti. 

Mahalaua Floreasca 

 

M-am născut în Floreasca, o mahala cât o lume. Era lumea mea, oricum. Nu ştiam că poate fi 

şi altceva. Când am devenit conştient de lumea în care trăiam cu toţii, era prin 1947-48, comuniştii 

aduseseră la putere miniştri deştepţi ca şi cei de acum, Petre Groza îşi pusese vizitiul, pe Romulus 

Zăroni, ministru al agriculturii, alţii fuseseră aduşi direct de la Moscova, membri de nădejde ai 

Cominternului, Regele Mihai, despre care ştiam doar că era un băiat bun, cam fonf şi că îi plăceau 

automobilele, tocmai fusese obligat de către Molotov să-şi dea demisia şi odată cu el fusese şi taică-

meu restructurat, adică dat afară. 

Erau vremuri vesele, dar eu eram cam mic pentru vremurile acelea. Eu voiam să mă joc, dar 

trebuia să spălăm sticle, de care era pivniţa plină, nu că am fi fost o familie de beţivani, dar erau 

duse la ţară, le trebuiau acolo să pună în ele ţuica cea proastă de Piteşti, puturoasă şi slabă, pe care o 

vindeau pe acolo sau prin alte târguri, ba o mai şi făceau cadou cui avea curajul s-o bea. Şi sticlele 

aveau dichisul lor la spălat. Se umpleau cu o soluţie de leşie, adică sodă caustică, apă, cenuşă şi 

boabe de porumb, se lăsa câteva ore, apoi se scutura bine şi apăsat şi se arunca lichidul la canal. Cu 

boabe cu tot. Ok. Cam puţin ecologică soluţia, dar nici cu Gold Corporation, la Roşia Montană nu 

mi-e ruşine acum. Aceeaşi Mărie cu altă pălărie, dar mai mare şi mai eficientă. Direct cu cianură. 

Casele, căci şi maică-mea şi bunicu-meu aveau acolo două case alăturate, se aflau între două 

străzi cu nume evlavioase tare, Episcopul Timuş şi Bunătatea Samariteană. 

Episcopul Timuş este numele unui episcop de Argeş, Gherasim, ce a trăit între 1849 şi 1911. 

Era un ieşean ce-şi făcuse studiile lui popeşti la Socola, apoi un an la litere la Ieşi şi, în sfârşit, făcu 

şi el o facultate, literele din Bucureşti. Aşa doldora de învăţătură, se mai duse şi la Cernăuţi, unde 

făcu Teologia şi-şi luă şi un doctorat. Acum, cu capul cât baniţa de atâta învăţătură, fu numit în 

1886 “Piteşteanul”, arhiereu şi vicar al episcopiei Argeşului, iar în 1894 episcop de Argeş. În 1901 

a murit şi a fost îngropat tocmai la mânăstirea Turnu, acolo pe lângă castrul roman Alutela, pe 

malul Oltului. Acolo a vrut, acolo l-au dus, cu mari onoruri. Dar ce a avut domnia sa cu strada pe 

care m-am născut eu, care avea un nume mult mai pitoresc înainte, “Fundătura Pop” ? Nimic.  

Strada Bunătatea Samariteană, avea numele după un azil de bătrâni construit acolo sub unul 

din guvernele liberale de dinainte de război. Azilul avea 

şi o capelă în interior, să nu mai bată babele drumul pe 

jos până la biserică. Tot guvernul acela liberal pusese în 

casele de pe stradă şi lumină electrică. Mai târziu, prin 

1945 sau 46, s-a pus “electrică “şi în locul interesantelor 

felinare cu gaz, pe care le aprindea seara un domn cu o 

prăjină lungă, cu o lumânare cred, în vârf şi pe care le 

stingea dimineaţa. Le mai ţin minte şi mi-a părut tare rău 

când au fost demontate şi trimise la topit, fiind înlocuite 

cu stâlpi de lemn, cu firele pe sus şi cu becuri electrice cu 

“pălării”. Felinarul am vrut să-l luăm la noi în curte, aşa 

ca amintire, dar nu ne-au lăsat, era bunu’ poporului. 

Azilul de bătrâni a fost construit la insistenţele bunicului, 

mare liberal mare, în locul unei pieţe de legume, ce 

funcţiona încă de la sfârşitul secolului XIX, acolo, mai la 

nord de intersecţia şoselei actuale Ştefan cel Mare cu 

Calea Floreasca. Mie piaţa mi s-ar fi părut mult mai utilă, 

dar spuneau că puţea, ceea ce nu era exclus, veneau 

şobolani din aceia frumoşi, colţoşi şi mai mari decât un 

cotoi, ce-şi constituiseră o dinastie ce a durat şi după ce 

am fost noi mutaţi de acolo. Şi numele străzii era pe 

atunci “Piaţa Floreasca”, acolo veneau ţăranii din cele trei 
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Eu cu Odeta Ionescu , vecinică pe 

Bunătatea Samariteană, care mă 

învăţa să merg frumos, pe lângă 

gardul de fier forjat al casei 

bunicului. Arhiva foto personala 

sate Floreşti de pe vremuri. Locul se numise “La Barieră”, până acolo se întindea Bucureştiul. 

Căruţele nu aveau voie să intre noaptea în oraş, să nu facă gălăgie. Erau oprite la câteva sute de 

metri mai încolo, cam pe unde este intrarea dinspre calea Floreasca în stadionul Dinamo. 

Acolo, unde străzii îi mai zicea până acum 20 de ani “strada 

Dejugătoarea”, acum îi spune “Popasului”, se dejugau boii de la 

carele cu saci de cereale, legume, fructe, păsări. Ţăranii 

dormeau în căruţe peste noapte sau într-un han ieftin, ce era la 

intersecţia cu Calea Floreasca, care avea şi un birt, unde oamenii 

puteau mânca ceva ieftin, sau chiar puteau da în schimb ceva 

produse. Şi acum este pe acolo o cârciumă, nu-i pot spune 

restaurant, Dealul Mare. Casele se schimbă, vadurile rămân. 

Calea Floreasca a apărut ca un drum aflat între două gropi, 

una de lut pentru cărămizi şi care era de fapt actualul stadion 

Dinamo şi alta, spre actualul Dorobanţi, care între 1800 şi 1900 

fusese o groapă de gunoi. Drumul mergea pe lângă mlaştinile şi 

zăgazurile de pe apa Colentinei, spre cele trei sate Floreşti aflate 

mai încoace şi mai încolo de apă. Erau sate vechi, de dinainte de 

1600. Floreştii de Sus erau sus, deci chiar unde este acum 

cartierul Floreasca şi unde pe la 1900 se făcuse şi un hipodrom. 

Floreştii de jos era bineînţeles, mult în jos pe Colentina, tocmai 

acolo unde este mânăstirea “Grădiştea a Cernicăi Vornicu”, deci 

mânăstirea Cernica, pe scurt. Iar Floreştii de Mijloc sau Floreştii 

de Colentina cum li se mai spunea, sunt cei care găzduiesc şi 

acum biserica monument istoric din Floreasca, aflată lângă lac, 

întemeiată încă din secolul XVI, nu se ştie exact când. În 1631 este doar pomenită, ca fiind a lui 

Radu Cap Tare, logofăt al cancelariei domneşti, prin vremea domniei lui Neagoe Basarab, devenit 

Captariu. Biserica de acum, din cărămidă, este probabil din secolul XVIII. Se pare că pe un perete 

au fost descifrate în 1927 portretele ctitorilor târzii, Istratie Florescu postelnicul cu soţia şi fiica, 

devenită mai târziu soţia lui Antonache Caliarh-Florescu, iar pe alt perete marele vornic Ioniţă 

Florescu cu soţia Anica Ghica, restauratorii bisericii din a doua jumătate a sec. al XVIII-lea. Deci 

Floreşti peste Floreşti, jumătate greci, jumătate români, dar toţi bine înfipţi pe lângă divanul 

domnesc. Cam aşa apăru moşia Florescu, devenită Floreasca, devenită mahala a Bucureştiului şi 

străbătută de Calea Floreasca, ce îi canaliza pe ţărani direct în buricul târgului. Întâi cu ştevie, cu 

verdeţuri, cu poame de prin pometuri, cu ceva vinişor, cu miei de Paşte, cu porcul de Crăciun, cu 

păsăretul în cuşti, zdup cu ele la nemâncaţii de meşteşugari din târg şi la boierimea subţire dar puţin 

cam nespălată, că de, apa aduce boli. Aşa încet, încet, deveniră şi dânşii bucureşteni get-beget.  

Era o viaţă frumoasă prin mahala, mai ales că apa Colentinei era la nici o jumătate de oră de 

mers pe jos. În apa băltită de zăgazuri erau o mulţime de peşti, pe margini pescari, hanuri, unde 

venea lumea duminica să tragă un vinişor alb sau roşu şi să mănânce o plahie de crap cu mult 

mujdei. Sau toamna nişte must cu pastramă de oaie, că oi erau berechet şi pe acolo. Cum se crăpa de 

ziuă, barierele se ridicau, veneau negustorii din târg, pardon, din capitală, cumpărau repede ce le 

trebuia, apoi căruţaşii mergeau la pieţele din oraş, unde-şi vindeau bucatele. 

În 1891 s-a luat hotărîrea înglobării “cătunului” Floreasca şi a unei porţiuni din Colentina în 

Bucureşti. Aceasta pentru a se putea asigura măsurile sanitare elementare şi la aceste căsuţe ce se 

construiau aici, pe parcele vândute de marii proprietari, fără a se asigura măcar o tramă stradală care 

să permită accesul căruţelor cu tulumbele de pompieri şi a căruţelor de gunoi. Totodată se asigurau 

chiar în Bucureşti pentru târgoveţii ce se instalaseră pe aici posibilitatea să aibă o grădină de legume 

şi unde să ţină ceva păsăret şi un porc, doi, acolo. Aşa a ajuns Bucureştiul să se întindă până la 

Colentina. Tot în această zonă s-au mai construit două fabrici de cărămidă, una de săpun şi una de 

frânghii. Oameni prevăzători. După primul război, prin 1920, se mai făcuse o parcelare, şi toate 

terenurile, luate de stat, pe bani buni, dar plătiţi în rate, de la moşierii care le avuseseră, cum era şi 

Floreasca, fuseseră vândute în rate, pe preţuri foarte modice. Aşa s-a definitivat mahalaua 

Floreasca, cea care se întindea de la Ştefan cel Mare până la Colentina, adică la Lacul Floreasca şi 
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de la Şoseaua Herăstrăului, azi Calea Dorobanţilor până la Barbu Văcărescu. Şoseaua Herăstrăului 

mergea din Ştefan cel Mare şi până la Rondul II al Kisselefului, adică acolo unde se va ridica Arcul 

de Triumf. Spre răsărit de Floreasca începea altă mahala, “Tei”, după Tei veneau “Colentina”, 

“Obor”, “Oborul Vechi”, Pantelimon”, “Iancului”, “Vergului” şi tot aşa din mahala în mahala. 

În 1935 Ford achiziţionează un teren în Floreasca, unde a construit o uzină modernă, dotată cu 

prima linie de montaj operaţională din Europa de Est, şi peste 100 de muncitori, care putea 

ansambla anual 2.500 de automobile şi camioane. Şinele de la banda de montaj mai existau încă 

prin 1965-72, când am lucrat şi eu pe acolo, pe la laboratoare. Când am întrebat de ce se mai 

păstrează şinele, acum nu mai foloseau la nimic, acolo era atelierul de prelucrări mecanice, adică 

era plin de strunguri, freze, prese, mi s-a răspuns de către tehnologul şef de pe atunci al uzinei, Dan 

Cosmin, că nu se ştie niciodată ce se va mai întâmpla … Vedea departe don Cosmin. Clădirea era o 

capodoperă de clădire industrială şi acest fapt a fost recunoscut în 2008, când a fost recunoscută ca 

monument istoric. 

Străzile erau pietruite cu piatră 

cubică aşezată frumos în arce de cerc, 

dar mai erau şi unele străzi fără 

trotuare, fără canalizare, doar cu îevi de 

apă trase în curţile oamenilor. Aşa era 

şi strada, de fapt o uliţă, Episcopul 

Timuş, fostă fundătura Pop, desfundată 

către Dorobanţi de câteva bombe şi un 

incendiu, în 1944 şi transformată astfel 

în stradă. Pe noi nu ne deranja, aveam 

ieşire prin Bunătatea Samariteană, 

stradă, stradă, cum am mai spus. Calea 

Floreasca era şi înainte de război, ca şi 

acum, limită a două sectoare ale 

Bucureştiului. Asta o făcea să fie 

jumătate cal, jumătate măgar. Jumătatea 

dinspre Dorobanţi era cu piatră cubică, 

cealaltă era cu piatră de râu. 

Pe această Cale Floreasca se aflau şi dărâmăturile casei Mariei Antonescu, soţia Mareşalului 

Ion Antonescu. Casa din faţă fusese bombardată, dar în corpul din fund al clădirii, un fel de anexă, 

mai trăia fiul ei din prima căsătorie, bolnav grav de urmările unei poliomielite din copilărie. Era 

plimbat într-un scaun cu roţi de către o femeie, care-i făcea astfel piaţa. Se spunea că era plătită de 

foştii legionari. Înclin să cred acum că era totuşi o rudă. Nu cred că foştii legionari care mai erau în 

ţară mai aveau bani pentru “Ajutorul legionar”. Din 1944 până în 1955 Maria Antonescu a fost prin 

închisorile sovietice şi româneşti. A fost trimisă după ieşirea din închisoare în satul Lăţeşti de lîngă 

Feteşti, cu domiciliu forţat. Cred că de atunci nu l-am mai văzut nici pe fiul ei paralitic. Nu este 

exclus să-l fi dus şi pe el acolo. 

Legionari, legionari erau în tot cartierul. Unii fuseseră închişi, alţii plecaseră la timp peste 

graniţă, alţii au profitat de faptul că în timpul războiului arsese arhiva cu evidenţa lor, aflată undeva 

pe strada Roma, nu departe de noi şi au ascuns cât au putut ei de bine apartenenţa la Mişcare. Eram 

prin anii 54 şi tot mai apăreau diferite figuri pe la noi, eu eram trimis la plimbare, ei mai făceau 

ceva adunări, nu ştiu cum să le spun. Mai apărea câte unul scăpat, eliberat ar trebui să zic, din 

Siberia şi mai aducea ceva veşti de la cei care mai trăiau. Unii au rămas acolo, îşi făcuseră familie 

cu rusoaice, cu poloneze, cu ucrainience, cum îi purtase viaţa. 

Vecinii ne ajutau şi ei cum puteau. Se uitau prin gard la cine vine şi cine iese, spuneau 

sectoristului, care atâta aştepta, se ducea şi el şi dădea raportul la Securitate. “Băieţii” veneau, se 

uitau, căutau, prin bibliotecă, prin saltele, ciocăneau zidurile, se urcau în pod, coborau în pivniţă, 

apoi plecau liniştiţi, lăsând maldărul de cărţi şi rufe foste curate în mijlocul casei. Apoi plecau 

liniştiţi, nu singuri, îi conducea taică-miu, care se întorcea peste câteva zile, sau chiar peste câteva 

săptămâni, cu ceva vânătăi, spunea, pentru mine, că a căzut pe nişte scări. Vecinii jubilau. Mai 

Imobilul ansamblului „Sucursala Ford” din Calea Floreasca nr. 

159, sectorul 1, Bucuresti. Sursa: Internet 
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profitau şi mai subtilizau noaptea din coteţ ceva găini, din acelea Rhode-Island, roşii şi cuminţi, 

mari şi outoare. Altfel erau oameni de treabă. Nicu, cel de alături, tocmai terminase vreo cinci ani 

de puşcărie pentru omor, avea grijă de cele două neveste ale lui, una mai nouă şi alta care se 

întorsese din spitalul de nebuni, nu mai era bună de nimic şi o îngrijea cealaltă nevastă, madam Jeni, 

unguroaica. Se înţelegeau foarte bine. Peste drum stătea Vasile, hoţ bun, nu l-au prins decât prin 

1970, când trecuse la cuţit. Îndemânare avea, el era şef peste echipajul care ne tăia porcul de Ignat. 

Şi porcii ăştia, nu ştiu de unde învăţaseră, de la o generaţie la alta, când îl vedeau că îşi scoate 

cuţitele, le aşează frumos unul lângă altul pe un şervet, acolo pe buturuga pe care se spărgeau 

lemnele, îi apuca o jale, ţipau de se auzea până pe străzile din jur. Apăreau tot felul de copii, nu ştiai 

ai cui pot fi, voiau şi ei să vadă cum se taie porcul. Curiozităţi şi plăceri ciudate. Şi Vasile şi ceilalţi 

care îl ajutau să ţină dihania, erau plătiţi cu carne, şorici şi bineînţeles cu ţuică de Piteşti. Câinii, al 

nostru şi cei din prejur, lătrau ca turbaţii, iar cotoiul, Miki cel roşu, cu nume de pirat, se urca într-un 

copac şi miorlăia cât putea şi el. 

Oameni de treabă şi săritori în mahalaua noastră. 

Cornelius Ionescu 

Deudeuche … sau Citroën 2CV 
Înainte de a vă prezenta unul dintre cele mai longevive automobile 

produse în serie, anume Citroën 2CV, aș vrea să vă înfățișez o scurtă istorie 

a mărcii Citroën, unul dintre cei mai importanți producători de automobile 

din Franța și din lume. Compania a fost fondată în anul 1919 de către 

industriașul francez Andre-Gustave Citroën. Acesta construia armament 

pentru Franța în timpul Primului Război Mondial. După ce acesta s-a 

terminat, Andre Citroën rămăsese cu o fabrică fără producție. Atunci s-a 

hotărât să o folosească în industria automobilelor alegând simbolul pe baza 

„dinților'' de pe roțile de transmisie pe care a început prima dată să le 

producă. Citroën a reușit să creeze primul model în același an în care a fost 

fondată compania. După ce mașinile au avut parte de un succes inițial, în 

anul 1934, prețurile mici ale automobilelor și prețurile mari cauzate de 

dezvoltarea fabricilor și a noilor modele au cauzat ruinarea companiei. Din 

această cauză marca Citroëneste preluată de cel mai mare creditor al 

companiei, producătoarea de cauciucuri Michelin. Mai târziu, în timp ce 

Germania ocupă Franța în Al Doilea Război Mondial, cercetătorii Citroën 

au continuat dezvoltarea unor noi modele, concepându-se astfel Citroën 

2CV. 

Deoarece până la începutul anilor ’30 automobilele erau prea scumpe, directorul general din 

aceea perioadă al firmei franceze Citroën, Pierre Boulanger, a demarat proiectul unui automobil 

care trebuia să ofere câteva cerințe minime precum: spațiu pentru 4 persoane, confort satisfăcător, 

ușor de condus și nu în ultimul rând un preț minim. Acest proiect a fost denumit TPV(Tres Petite 

Voiture) și a fost încredințat inginerului Andre Lefebvre. Începând cu anul 1938 au fost construite 

câteva prototipuri pentru a fi testate. Acestea foloseau numeroase componente din aluminiu si 

magneziu precum și motoare cu 2 cilindri tip boxer având răcirea cu apă. 

TPV a reuşit să-i enerveze pe nazişti la culme. Proiectantul-şef de la Citroën, Pierre-Jules 

Boulanger, a fost atât de preocupat ca armata germană să nu ajungă să pună mâna pe prototipurile 

sale şi să le folosească în scopuri militare,încât pe unele le-a zidit, la modul propriu,în pereţii 

fabricii, pe altele le-a ascuns prin hambare şi a devenit o adevărată pacoste pentru armata de 

ocupaţie. El a ajuns să facă tot felul de trucuri cu trenurile de transport, când naziştii au încercat să 

demonteze utilajele Citroën, trimiţând transporturile esenţiale în direcţii diferite prin Europa. În 

fapt, el a deranjat atât de mult autorităţile germane, încât a fost declarat oficial un „inamic al 

Reich”-ului. 

Andre-Gustave Citroën 
Sursa: prabook.com 
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După sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, conducerea firmei franceze a reluat 

dezvoltarea acestui proiect TPV. Din motive economice, conducerea Citroën a hotărât folosirea 

oțelului la unele componente ale viitorului automobil în locul aluminiului și magneziului. Alte 

modificări aduse față de proiectul inițial au fost: motorul bicilindric boxer, având răcirea pe aer, 

interiorul și exteriorul redesenate complet, pentru acesta din urma fiind solicitat designerul italian 

Flaminio Bertoni. 

Cu ocazia Salonului Auto de la Paris din 1948 Citroën a prezentat sub formă de prototip 

modelul 2CV (Deux Chevaux). Acesta a primit numeroase critici din partea jurnaliștilor 

considerându-l un automobil spartan gen „low-cost”, dar în același timp primind aprecieri din partea 

publicului, acesta văzându-l ca pe un mijloc de transport ieftin cu costuri de exploatare şi întreținere 

mici. Citroën-ul 2CV prezentat avea caroserie tip berlină cu 4 uși și acoperiș detașabil care putea 

oferi patru locuri șiconceput după soluția “totul în față”: motor amplasat în față și transmisie pe 

roțile din față. Motorul era unul de tip boxer cu doi cilindri având răcirea pe aer, cilindrul de 375 

cmc şi dezvolta o putere de 9 CP. „Mulțumită” unei mase totale de 550 Kg, automobilul putea 

atinge o viteză maximă de 70 Km/h, în timp ce consumul era de 3-5 L/100 Km. Transmisia era 

asigurată de o cutie manuală cu 4 trepte, iar suspensia era independentă. 

Tot în 1948, constructorul francez ia decizia producerii în serie a Citroën-ului 2CV. Datorită 

prețului mic de achiziție și a costurilor mici de întreținere, automobilul s-a bucurat încă de la 

început de un mare succes comercial. Producția a debutat în 1949 cu 4 exemplare pe zi, ajungându-

se la 400 exemplare pe zi în 1950, clienții trebuind să aștepte între 2 și 3 ani până la livrarea 

automobilului. Începând cu 1952, Citroën-ul 2CV este comercializat și pe alte piețe, prima dintre 

acestea fiind Olanda. În 1954 capacitatea motorului este mărită la 425 cmc, puterea dezvoltata 

ajungând la 12,5 CP, iar în 1961 la 14 CP. 

În 1960 este realizat primul facelift concretizat cu retușuri la exterior și interior, precum și 

unele îmbunătățiri tehnice. Tot în același an este lansată 

varianta de caroserie tip utilitară. În luna decembrie a 

aceluiași an este prezentată versiunea Sahara. Aceasta din 

urmă avea în plus un al doilea motor amplasat în 

compartimentul din spate și dispunea de tracțiune 

integrală. Au fost fabricate numai 694 exemplare. 

Legendarul hippie-car „2CV" sau „Deux Chevaux", 

era cunoscut în multe state din Europa ca „raţa" sau 

„capra" şi asta din cauza suspensiei independente pe cele 

patru roţi care îi conferea în rulaj un comportament ieşit 

din comun, în comparaţie cu alte modele similare (Fiat 

500, Volkswagen Beetle, Renault4). În ciuda tuturor dotărilor „high-tech” care au fost adunate în 

maşinile produse până acum, spartanul 2CV din 1949 este încă modelul cel mai eficient energetic. 

După o producție de 2.5 mil. exemplare în 

1968, este realizat un nou facelift, iar puterea 

motorului a fost mărită la 16,5 CP, în timp ce viteza 

maximă era de 100 Km/h. 

 

Începând cu anul 1970, sunt oferite două noi 

motorizări: una de 435 cmc – 18 CP (2CV 4) și una 

de 602 cmc – 29 CP (2CV 6). În 1979 este operat 

un nou facelift, iar în 1981 sunt introduse frânele pe 

disc pentru puntea din față și este lansată versiunea 

de echipare Charleston. 

Tot în 1981, Citroën-ul 2CV a fost folosit de 

personajul principal James Bond (actorul Roger 

Citroen 2CV 1949 
Sursa: Citroenet.org.uk 

Citroën 2CV 007 Edition 
Sursa: Jamesbondlifestyle.com 
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Moore) în filmul “For your eyes only”. 

Filmul „Jandarmul şi jandarmerițele”, actorul Louis de Funes şi 

Citroën-ul 2CV sunt elemente care au făcut istorie. Pelicula este 

considerată printre cele mai bune comedii, Louis de Funes se numără 

printre printre cei mai mari comici ai lumii, iar 2CV-ul poate fi 

considerat cel mai îndrăgit model Citroën. 

În 1988, producția încetează în Franța, aceasta continuând până 

în iulie 1990 în Portugalia. În afară de țara de origine, Franța, Citroën 

2CV a mai fost fabricat în țări precum Belgia, Chile, Argentina, Iran 

și Portugalia. În total, au fost fabricate 5.514.196 exemplare (berline 

si utilitare). 

Citroën 2CV a revoluționat piața automobilelor cu motor de mic 

litraj, fiind unul dinte cele mai longevive automobile produse în serie. 

 

 

Alice Toader şi Andrei Doicu, clasa a X-a B 

 

Din Franţa, cu drag 
Un circuit internațional este mai mult decât o experiență, este mai mult decât suma orelor 

petrecute în autocar sau printre obiectivele turistice, este o întreagă poveste. Voi depăna povestea 

călătoriei noastre, care a început pe 30 martie 2018. 

Cu ochii cârpiți de somn, baxuri de apă și multe emoții după noi am pornit la drum.  Ora 5:45 

și un autocar plin de liceeni entuziasmaţi ce aveau să devina o familie pentru următoarele 8 zile. 

Urma să vizităm Ungaria, Austria, Germania și Franța. 

Prima zi aveam să ne-o petrecem mai mult în autocar. După multe ore și câteva popasuri 

fugitive am trecut vama în Ungaria și, aici, totul a început să prindă formă. Ne-am îmbarcat pentru o 

croazieră pe Dunăre, unde avut ocazia să vedem cum Budapesta se animă în fața ochilor noştri. 

Luminile clădirilor se derulau în fața noastră, totul era atât de viu în întunericul nopții, încât nu știai 

încotro să privești de frică să nu ratezi ceva. Și așa au fost majoritatea experiențelor din acest 

circuit. De la Nürnberg, la Prater, Disney sau Notre Dame, toate lucrurile pe care le-am văzut ne-au 

surprins plăcut, bucurat sau chiar uimit. 

Am înţeles cât de multe obiective are Europa de arătat în doar opt zile. Doamna profesoară 

Dumitrescu Elena ne-a oferit informaţii utile despre toate locurile în care am fost și despre toate 

monumentele pe care le-am văzut, fie că făceau parte din Patrimoniul UNESCO sau nu. Am aflat 

legende despre castelele pe care le-am vizitat, povești despre construcția diferitelor catedrale, ba 

chiar și detalii din viața lui Hitler. A doua zi am vizitat  Nürnberg.  

„Fiind o persoană căreia nu îi place graba ba chiar uneia căreia îi place să se plimbe, oraşul 

 Nürnberg a fost destinaţia ideală. Doamna profesoară ne-a dat timp de trei ore libertatea să 

vizităm centrul orașului. Cel mei renumit monument din centru este fântâna  Schöner Brunnen  cu  

inelul norocului. Aceasta este atracţia principală a turiștilor, datorită legendei care spune că, dacă 

învârți de trei ori inelul de aur de pe fântână, ți se va îndeplini o dorință. Și, ca orice turist intrigat 

de poveștile locale, mi-am pus o dorință. Până să ajungem înapoi la autocar, am avut timp să 

străbatem tot centrul și să ne bucurăm de magia Nürnbergu-lui atât pe timpul zilei, cât și pe timpul 

nopții.”– Rădulescu Maria, 10 F 

În zilele ce au urmat, am vizitat un număr impresionant de monumente și atracții turistice din 

Germania și Franța, am străbătut centrele istorice ale oraselor prin care am trecut și am învățat să 

apreciem fiecare minut de somn de care am avut parte, întrucât, pe cât de minunată și de unică este 

o astfel de experiență, pe atât este și de obositoare. 

Citroën 2CV 1965 

Fotografie din arhiva 

personala. Alice Toader 
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Am ajuns și pe Valea Loarei, care ne-a surprins plăcut prin legendele care îi conferă un 

farmec și o notă de mister. Trecând prin încăperile impunătoare ale castelelor Chambord și Blois, 

ne-am văzut transpuși într-o altă 

perioadă istorică: „Două castele, atât 

mi-a trebuit să mă îndrăgostesc de 

minunatele meleaguri franțuzești, de 

arhitectura deosebită a clădirilor și 

de atmosfera liniștită‘’ – Magheru 

Alexandra 10 F 

Am parcurs Parisul atât 

noaptea, cât și ziua și am putut vedea 

fiecare particică a celebrului oraș, 

trecând atât prin cartiere de la 

periferie, mărginașe și încărcate de o 

normalitate familiară, cât și prin 

cartierele de lux ale oraşului, unde 

chiriile, condițiile și aspectul exterior 

al clădirilor erau cu totul altfel. 

Am urcat în Turnul Eifel pe o vreme nu chiar atât de prielnică, vântul bătea puternic, toți 

înghețaserăm la coada uriașă și ne era foame, întrucât era ora mesei. Dar de îndată ce am ajuns în 

vârf, am uitat de toate acestea și am fost furați de peisaj. Tot ce vedeai cu ochii era superb și puțin 

înfiorător privit de la acea înălțime: 

„Cea mai impresioanantă oprire a fost la 

Turnul Eiffel care este o construcție 

faimoasă, pe schelet de oțel, din Paris, ce 

măsoară 324 m înălțime. Turnul a devenit 

simbolul Franței, cel mai răspândit la 

nivel mondial. A fost conceput de 

către Émile Nouguier, Maurice 

Koechlin și Stephen Sauvestre.” - Rădoi 

Ena 10 F 

Am petrecut de asemenea timp și în 

parcurile de distractii Disneyland și Prater. 

La Disneyland am avut parte de o zi plină, 

încărcată de bucurie, aglomerație și puțină 

ploaie. „Este unul din singurele locuri unde te poţi simți ca un copil, fără a fi judecat, un loc unde 

poți uita de griji pentru câteva ore, în care revezi locurile din filmele copilăriei, de la labirintul lui 

Alice, până la a lua parte la aventurile lui Indiana Jones.”– Bogdan Daria 10 F 

Timpul a trecut rapid și, fără să ne dăm seama, ultima zi sosise, iar excursia noastră se apropia 

de sfârșit. Pe tot parcursul acestor 8 zile, nu ne-am gândit pentru o secundă măcar cât de repede 

avea să treacă timpul, nu ne-am îngăduit să ne gândim că totul avea să se termine așa de rapid, eram 

prea prinși de moment. Prea prinși de diferențele culturale pe care le-am remarcat, de sutele de poze 

pe care le-am făcut și de zecile de locuri prin care am trecut. Tururile pietonale la care am luat 

parte, discuțiile despre istoria orașelor și multele ore petrecute în autocar au făcut ca această 

excursie să ne lase cu amintiri dragi și informații noi. 

De asemenea, această excursie ne-a apropiat mai mult ca prieteni și colegi, încât am simțit cu 

toții atmosfera de familie, deși eram la mulţi de kilometri de ale noastre. 

 

Tudor Renee, clasa a 10 F 
 



Ne revedem în 2022! 
Absolvenţii clasei a XII-a G împreună cu  profesor diriginte Cristina Balaican 

Foto: Alexa Coman 

Moment din spectacolul absolvenţilor, 
promoţia 2017 Foto: Alexa Coman 

Peisaj transilvan. 
Cetatea ţărănească de la Feldioara 

(Rosenau) Foto: Aurelian Ene 




