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  Dragobete 
 

Dragobetele (care era numit 

şi Năvalnicul sau Logodnicul 

Păsărilor) era un zeu tânăr al 

dacilor care era sărbătorit în 

Muntenia, Dobrogea, Oltenia 

şi Transilvania la o dată fixă 

în acelaşi sat. Data varia de la 

o zonă la alta (între 24 

februarie şi 28 februarie, 1 

martie şi 25 martie). 

Dragobetele era considerat 

patronul dragostei şi bunei 

dispoziţii pe meleagurile 

româneşti. În unele tradiţii 

este considerat Cap de 

primăvară, Cap de vară, fiu al 

Baba Dochia şi cumnat al 

eroului vegetaţional Lăzărică. 

Dragobetele este identificat 

cu Cupidon, zeul dragostei 

din mitologia romană şi cu 

Eros zeul iubirii în mitologia 

greacă. 

 

Dragobetele este de asemenea 

o sărbătoare dedicată zeului 

dragostei cu nume omonim. 

 

Divinităţi populare 

Dragobete cap de primăvară 

era considerată divinitatea 

populară sinonimă cu 

sărbătoarea de Dragobete 

celebrată la 1 martie, 

deschizătorul primăverii, 

patronul dragostei şi bunei 

dispoziţii pe plaiurile 

româneşti în Oltenia, 

Muntenia şi Dobrogea. 

 

Dragobete cap de vară era 

considerată divinitatea 

populară sinonimă cu 

sărbătoarea de Dragobete fiul 

Dochiei, deschizător al verii, 

patron al dragostei şi bunei 

dispoziţii pe meleagurile 

româneşti în sudul 

Transilvaniei. 

 

 
 

Obiceiul păsărilor 

 

La Dragobete păsările 

nemigratoare se strâng în 

stoluri, ciripesc, se 

împerechează şi încep să-şi 

construiască cuiburile. 

Păsările neîmperecheate în 

ziua de Dragobete se spune că 

rămâneau fără pui până în 

ziua de Dragobete a anului 

viitor. Asemănător păsărilor, 

cuvântul grecesc „pasare” 

însemnând „mesaj al cerului”, 

fetele şi băieţii trebuiau să se 

întâlnească pentru a fi 

îndrăgostiţi pe parcursul 

întregului an. Cei care nu se 

întâlneau cu un prieten în ziua 

de Dragobete se spune că nu 

era iubit tot anul. Dacă timpul 

era favorabil, fetele şi băieţii 

se adunau în cete şi ieşeau la 

pădure chiuind pentru a 

culege primele flori ale 

primăverii. Din zăpada 

netopită până la Dragobete 

fetele şi nevestele tinere din 

Muntenia, Oltenia, Dobrogea 

şi Transilvania făceau rezerve 

de apă cu care se spălau în 

anumite zile ale anului, 

pentru păstrarea frumuseţii. 

Fetele ignorate de băieţi în 

această zi le acuzau pe 

celelalte că au făcut farmece 

la Atanasii (17 şi 18 

ianuarie), pentru a-i atrage pe 

băieţi. Această zi, potrivit 

tradiţiei, era propice 

farmecelor pentru alungarea 

iubirii dintre tineri. 

 

 

 
 

 

Eu 

 

Nu-s întuneric , 

Nici duh eteric, 

Sub ochi de cer! 

Sunt o retină , 

Care suspină , 

După lumină , 

De chip...sincer! 

 

Nu sunt nici foc, 

Ce ard noroc! 

Din suflet spun... 

Sunt o scânteie, 

Dintr-o femeie. 

Pun curcubeie, 

Pe suflet bun. 

 

Nu sunt tăcere, 

N-am cânt ...avere! 

Din grai lăsat, 

Sunt doar o șoaptă, 

Prea înțeleaptă, 

Care-ți îndreaptă , 

Cuvânt curat ! 

 

Și...nu-s perfectă, 

Sunt doar atentă, 

La tot ce fac. 

Toamnă -s docilă , 

Foarte umilă , 

Ce- mparte milă , 

La cel sărac. 

 

Din tot ce vezi, 

Sunt tot ce sunt. 

Și de mă crezi, 

Cât mai trăiesc , 

Eu mă iubesc, 

In amănunt. 

 
Roma, 14.02.2019 

Mihaela Măgureanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primăria ne informează  

 Copiii satului Bistrița, nu 

puțini la număr, se vor 

bucura, de astăzi înainte, de 

un loc de joacă numai al lor. 
 

 
 

 A fost finalizat PUG-ul și 

Regulamentul Local de 

Urbanism. 

 Au fost finalizate lucrările 

pentru înlăturarea efectelor 

calamităţilor naturale. 

 Se lucrează la amenajarea 

malului de apărare al podului 

spre Văratici. 
 

*** 
 

Eminescu și gândurile 

copiilor 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 ianuarie - Ziua Culturii 

Naționale și ziua când „porni 

Luceafărul” spre Pământ. 

 
Școala Gimnazială „Ferigile” 

 

Elevii clasei a VII-a 

Coordonator, consilier 

cultural, profesor Nicolae 

Bogdan Rădescu 

 
 

Eminescu, „darul primit de 

literatura română” 

 

 Daniel Florescu, Costești 

 

*** 

 

Codrul s-a oprit în loc, 

Lacul nu mai strălucește, 

Timpul este echivoc, 

Eminescu nu mai este! 
…………………………………… 

Un adevărat erou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din altfel de bătălii. 

Inima-mi imens ecou 

Eminescu, va mai fi! 

 

Alex Chipurici, Pietreni 
 

*** 
 

„Eminescu ar trebui să fie 

unul dintre motivele 

principale pentru care ne 

iubim țara, ne iubim limba, ne 

iubim neamul. Ar trebui să fie 

unul dintre principalel motive 

pentru care să vrem să facem 

o Românie dezvoltată!” (…) 

 

Ciobanu Anastasia, Bistrița 

 

*** 

Un fiu al satului 
 

 
Foto – Laur Bălintescu, arh.pers. 

 

I se spune „Scriitorul” și nu i 

se spune rău… Unii deja i-ați 

citit „gândurile”, cei care nu 

ați făcut-o încă, îl veți 

descoperi într-o pagină numai 

a lui. Laur Bălintescu este fiu 

al satului. Citiți-l!!!  

Mesagerul de Costești 
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ΘAcum mulți ani, 

chiar foarte mulți, poate chiar 

sute de ani, poveștile erau un 

bun care se moștenea în 

familie. Primeai de la 

generația anterioară câte una, 

sau mai multe, după 

posibilități, apoi le 

transmiteai mai departe, 

lăsând amprentele unei 

folosiri zilnice, dar fără a fi 

totuși modificate. Povești în 

care cuvintele erau ca niște 

icoane, neasemuite, altfel 

decât cuvintele obișnuite, 

atunci când le-auzeai se 

umezeau ochii. 

Am cunoscut și eu o bătrână, 

rămasă singură, care știa acest 

gen de povești. La 

rugămințile mele insistente a 

consimțit să le povestească. 

Probabil i-ar fi părut rău să le 

îngroape definitiv, împreună 

cu ea. Cu un farmec aparte, 

arhaic chiar, mi le-a spus. 

Una câte una, apoi încă una, 

până ne prindea răsăritul 

soarelui. M-am îmbogățit cu 

ele. Asta-i averea mea. 

 

 
 

ΘPiatra albă de sub 

plânsul neîntrerupt al 

izvoarelor e curată de la 

nașterea pământului, iar la 

curățirea ei nu trudește 

nimeni. Așa e și cu noi. Vin 

îndurările, cele de la facerea 

lumii sau altele, vin, se așează 

și pleacă într-o dezarmonie 

totală, fără a ne abate în vreun 

fel de pe căile firești ale 

destinului nostru. 

 

 
 

ΘUneori simți nevoia 

să ajungi în vârf. Fie și pentru 

o clipă, o oră sau cine mai 

știe cât. Ca să ajungi acolo 

trebuie să urci. O zi sau poate 

chiar o viață. Dar merită tot 

efortul și timpul din lumea 

asta. Și din altele. 

Verdele pur și albastrul de 

deasupra e suveran, 

acaparator și statornic. Marile 

bucurii acolo se arată, în 

sânul naturii mamă. Un rai 

neîngrădit și îngăduit pe 

deplin. 
 

*** 

Stau aici în întunericul 

meu de la începutul vieții. 

Ultimii ani i-am trait cu 

speranța că va veni și ziua în 

care voi face cunoștința cu 

lumina. Lumina zilei, și nu 

vreo lanternă rătăcită ce se 

vrea alintatoare uneori. Dar si 

ele au cam dispărut in ultima 

perioada. Da, si urasc sa stau 

agatat zi si noapte, sa vad 

mereu totul invers. Eu sunt 

altfel. A fost o perioada in 

care numaram picaturile de 

apa ale stalactitelor. 

Devenisem un fel de orologiu 

oficial al tuturor. Si-i dureros 

sa masor timpul. Voit mi-am 

pierdut auzul. Acum deja sunt 

o pacoste pentru ceilalti. Ii 

simt cum susotesc, cum se 

feresc de mine. Nu pot trece 

peste o bariera. Nici macar 

perechea n-am reusit sa mi-o 

gasesc aici. Pentru ca sunt 

dominat de sentimente si nu 

de instincte. Pe vremuri imi 

spuneau inteleptul. Acum nu 

mai stiu. Caci pentru grup nu 

mai prezint nici un interes. 

Asa ca n-a fost nici o surpriza 

cand au venit sa ia pe cineva 

pentru experimente. Cu voia 

mea bineinteles , am fost 

sacrificat fara regrete. Pentru 

mine e un nou inceput. Am 

schimbat grota pe o cusca. La 

fel de intunecoasa. Viata e 

asa interesanta...atunci cand 

nu mai crezi. 

Iar acum traiesc asteptand cu 

nerabdare minunata clipa a 

intepaturii zilnice. Pentru ca 

ma pravaleste in lumea mea 

ideala, ma plimba printre linii 

ale vietii si soartei neumblate 

si nestiute vreodata, cu totul 

invaluit in acea lumina blanda 

si difuza a soarelui , pe care 

am visat-o atatia ani. Si s-a 

facut lumina. Lumina mea. 

Un biet liliac comun si 

neinteresant. 

De fapt nu am nevoie de 

lumina exterioara. A fost doar 

un pretext. Pe cea interioara o 

caut. Caci viata e ireversibila. 

O cautare intru izbavire. 
 

*** 

Încercuit 

 

În copilărie îmi plăcea să mă 

joc cu cercul. Împingeam cu 

un băț, rostogolind, un cerc 

metalic, de regulă o roată 

stricată de la o bicicletă, 

uneori chiar și o roată de 

căruță.  

Deși copil, mă simțeam bine 

și în siguranță în liniștea 

cercului. Pentru că toate 

gândurile păreau că-și 

găsiseră calea, acolo, în 

interiorul și pe suprafața 

acestuia. 

Fiecare rotație părea un 

mister feeric în care reușisem 

să pătrund cumva, toate 

gândurile bune rămâneau în 

interior, iar cele urâte erau 

aruncate datorită rotației, unul 

după altul. Ajungeam acasă, 

golit de tot ce-i rău, proaspăt, 

distilat și transparent ca o 

soluție pură de aur coloidal. 

Acum, după atâția ani, tot 

încerc să regăsesc cercurile 

copilăriei. Le-am căutat în 

rotunjimi de femei, în sfere 

pline de păreri de rău, în linii 

curbe de pereți mânjiți de-ale 

păcatului vocale, în 

sinusoidale stări de alcoolică 

amețeală. 

Nici vorbă să mai reușesc. 

Pentru că eu am devenit un 

cerc. Iar eu pe mine nu mă 

pot împinge. Pe mine mă 

rostogolește viața. 

 
Foto – Laur Bălintescu 

 

*** 

ΘAzi m-am întâlnit cu 

cel mai frumos pătrat 

însuflețit ce mi-a ieșit în cale 

până acum. L-am întrebat 

câte ceva despre propria-i 

viață. Iar lui nu i-a trecut prin 

cap să-mi spună că are toate 

unghiurile egale, e atât de 

comun lucrul ăsta, încât nu 

mai era conștient de el. 

În schimb, mi-a replicat că 

dacă ar nota cu I iubirea, iar 

cu V viața, cu siguranță ar ști 

să-mi demonstreze că f(V) = 

I. 

Hotărât lucru, oricât ar fi de 

frumos, pătratul tot un cap 

pătrat are. 

 

Numărători 

 

Am ieșit din casă cu o 

destinație sigură și precisă. 

De obicei, atunci când merg 

pe jos, îmi place să număr 

pașii. Așa îmi stabilesc 

reperele, știu că la pasul 1137 

am salutat pe cineva, că la 

pasul 2341 am întors privirea 

după o femeie, că la pasul 

3463 am călcat într-un rahat 

de câine, e ca un fel de 

algoritm neregulat și 

aleatoriu. 

Așadar, numărasem 984 de 

pași când mi-am auzit numele 

strigat. M-am întors curios și 

în față mi-a apărut un bărbat, 

cu hainele murdare, rupte, toți 

dinții din față lipsă. 

-Nu mă mai cunoașteți, așa-i?  

-Chiar nu, am răspuns puțin 

rușinat. 

Imediat mi-a recitat rapid 

povestea vieții lui, cu multe 

întâmplări triste, operații pe 

cord și alte nenorociri, le 

pierdusem șirul. Deja știam 

finalul, era previzibil, așa că 

l-am întrerupt, începând să-i 

povestesc și eu cum mi-am 

pierdut toți banii la jocuri, m-

am angajat la un patron, am 

fost dat afară, nu am unde să 

muncesc acum, încheind cu: 

-N-ai zece lei să-mi dai? 

S-au scurs câteva secunde de 

uimire, apoi fața i s-a deschis, 

o lumină a curățat-o parcă de 

toată murdăria, s-a apropiat, 

m-a luat în brațe, m-a strâns 

cu putere și m-a bătut pe 

spate cu multă înțelegere.  

După alți 534 de pași, din 

care ultimii 124 în urcare și 

acompaniați de gâfâieli, mi-a 

apărut în față o cunoștință 

veche. Prilej de odihnă pentru 

mine, de vorbă pentru el. 

Astfel am aflat că are o 

condiție fizică de explorator 

de pol, iar cu performanțele 

lui sportive ar putea dărâma 

multe recorduri. 

Evident, l-am întrerupt și pe 

el, poate că a fost invidie sau 

altceva, nici nu vreau să știu 

exact, spunându-i ca un 

cunoscător: 

-Ah, dar ce-ai albit, te-au 

ajuns anii și pe tine. 

I-am strâns mâna a despărțire 

urmărind cu satisfacție 

expresia de nedumerire și 

dezamăgire ce i se lăsase 

deodată peste chip. Iar 

mulțumirea ce se așezase 

peste mine m-a făcut să uit 

numărul pașilor ce-au urmat. 

*** 

A apărut proiecția a ceea ce 

urmează să se așeze, se aude 

agonia iernii. 

 


