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“Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga)

13 septembrie - Deschiderea anului ºcolar
la unitãþile de învãþãmânt din Vãlenii de Munte

Provocãrile unui
nou început...

Primãria
s-a asigurat
cu materiale
antiderapante
pentru iarnã
Primãria Vãlenii de Munte
ºi-a fãcut aprovizionarea cu
materiale antiderapante
pentru iarnã. Au fost achiziþionate 100 de tone de nisip
ºi 100 de tone de sare, pentru
a fi deszãpezite cãile de circulaþie din oraº, chiar în
scenariul unei ierni grele.

Centrul Cultural N. Iorga,
Vãlenii de Munte

ORGANIZEAZÃ
CURSURI DE TEATRU
pentru adolescenþi



Cu ajutorul acestui
curs îþi vei antrena mintea,
îþi vei stimula imaginaþia,
spontaneitatea ºi creativitatea!

“

Dragi elevi, stimaþi pãrinþi ºi
profesori, astãzi a sunat clopoþelul,
este începutul unui nou an ºcolar.
Le adresez copiilor provocarea
competiþiei, a disciplinei ºi a studiului
cu seriozitate.
Îndemnul pentru fiecare dascãl este
sã nu renunþe în a investi în vieþile
elevilor, cunoaºtere, valori ºi idealuri
înalte, iar pãrinþilor le spun sã se
implice activ în educaþia copiilor ºi sã îi
sprijine la orice pas, chiar dacã aceastã
perioadã ne pune pe toþi la încercare.
Vã doresc mult succes tuturor!

Noul an ºcolar 20212022 a debutat luni,
13 septembrie 2021.
Pare a fi un an la fel de
dificil ca ºi cel care
tocmai s-a încheiat.
Dupã un an ºcolar
desfãºurat sub semnul
pandemiei, am demonstrat împreunã, elevi,
pãrinþi, cadre didactice,
autoritãþi locale, cã educaþia este un proces con-

”
Programul Centrului de vaccinare

din Vãlenii de Munte s-a modificat
Programul Centrului de
Vaccinare s-a modificat,
acesta fiind ÎN FIECARE ZI de

LUNI PÂNÃ DUMINICÃ,
ÎN INTERVALUL ORAR
14:00-20:00.
Vaccinarea la Centrul
Cultural “Nicolae Iorga” Vãlenii
de Munte a început din data de

1 iunie cu vaccinul Pfizer
BioNTech.
Este posibilã prezentarea ºi
pentru rapel, chiar dacã prima
dozã a fost fãcutã într-un alt
centru.
Vaccinarea poate fi posibilã
atât prin programare pe
platformã, cât ºi prin prezentare directã cu buletinul.

tinuu, fãcut cu sufletul, cu
mintea deschisã, creativ ºi
cu mult curaj, chiar dacã,
de multe ori pe parcursul
acestuia, ºcoala a fost
închisã iar provocãrile din
sistem au fost numeroase.
Anul ºcolar 2021-2022 a
debutat optimist, cu bucuriile ºi emoþiile caracteristice primei zile de ºcoalã, dar ºi cu o oarecare
incertitudine cauzatã de
contextul pandemic.

Biblioteca "Miron
Radu Paraschivescu"

INVITAÞIE
LA LECTURÃ
PAGINA 4
“Let’s Do It România”

Curãþenie
ºi ecologizare
la Vãlenii de
Munte PAGINA 3

La Liceul Tehnologic
Agromontan
,,Romeo
Constantinescu”, oraºul
Vãlenii de Munte, toþi copiii s-au întors la ºcoalã, pe
coridoarele acesteia rãsunând din nou râsetele ºi
soneria care ne-au reamintit, dacã mai era
nevoie, cã o ºcoalã goalã
nu are suflet, dar o ºcoalã
plinã cu elevi ºi cadre
didactice are viaþã ºi viitor!
(urmare în PAGINA 2)



Îþi faci prieteni noi ºi ai
ºansa participãrii la castinguri
de film sau reclame!



Împreunã construim
un spectacol ce va fi inclus la
diferite festivaluri de teatru
pentru adolescenþi!

Trainer: actriþa Magda
CONDURACHE
Cursurile sunt gratuite!
Înscrieri la nr: 0730.523.986
sau la Centrul Cultural
“Nicolae Iorga” la secretariat

Investiþii ºi lucrãri edilitare
la Vãlenii de Munte PAGINA 3
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Vãlenii de Munte - EDUCAÞIE

13 septembrie - Deschiderea anului ºcolar la unitãþile de învãþãmânt din Vãlenii de Munte

“Vom reuºi prin
devotamentul dascãlilor
ºi cu sprijinul pãrinþilor!”
Luminiþa Corneci
ªcoala Gimnazialã
”Ing. Gh. Pãnculescu”

“Provocãrile unui nou început...”
Profesorii diriginþi au adresat
un ,,bun venit” tuturor elevilor, în
special acelora care au pãºit pentru prima datã pe poarta unitãþii
noastre de învãþãmânt.
Pentru a menþine ºcoala deschisã cât mai mult timp, va trebui
sã respectãm, ca ºi pânã acum,
toate condiþiile igienico-sanitare
prevãzute de legislaþia în vigoare.
ªi în acest an ºcolar, conducerea unitãþii de învãþãmânt, sprijinitã de autoritãþile locale, a încercat sã gãseascã cele mai bune
soluþii ºi a luat toate mãsurile sanitare impuse de Ministerul Sãnãtãþii ºi Ministerul Educaþiei pentru ca accesul la educaþie sã nu
fie îngrãdit ºi procesul-instructiv
educativ sã se desfãºoare în
condiþii de siguranþã, fãrã a pune

(continuare din pagina 1)

Prof. ing. Emilia Raluca
Popescu
Director al Liceului
Tehnologic Agromontan
,,Romeo Constantinescu”
Bobocii de la clasa pregãtitoare, copleºiþi de emoþie, au
fost întâmpinaþi cu multã
cãldurã ºi preluaþi de doamnele profesoare pentru învãþãmântul primar, care le-au
oferit ghiozdanele echipate
cu rechizite ºcolare, puse la
dispoziþie ºi în acest an ºcolar,
cu multã generozitate, de cãtre
Consiliul Local ºi Primãria
Oraºului Vãlenii de Munte.

în pericol sãnãtatea elevilor, a
cadrelor didactice ºi a familiilor
acestora.
Au fost organizate spaþiile
ºcolare prin aºezarea bãncilor
astfel încât sã se asigure distanþarea fizicã de 1 metru între
elevi, au fost stabilite circuitele
funcþionale de intrare-ieºire, au
fost asigurate materialele de
curãþenie, igienã ºi dezinfecþie.
Aºadar, ºi în acest an ºcolar,
suntem angrenaþi în efortul
comun de a oferi o educaþie de
calitate, în condiþii de maximã siguranþã!
Începem ºcoala cu mai multã
încredere, cu forþe proaspete, dar
ºi cu speranþa cã, dacã am reuºit
împreunã pânã acum, vom reuºi
de fiecare datã!

Reîntoarcerea la ºcoalã, în
fiecare toamnã, este un moment de mare bucurie ºi de
puternice emoþii pentru noi
toþi, cei care suntem în diferite
feluri legaþi de viaþa ºcolii.
Anul acesta, mai puþini
elevi au fost însoþiþi de pãrinþi
la deschiderea anului ºcolar,
tocmai pentru a se evita
aglomeraþia. Cei mici, însã, cu
emoþie, de mânã cu un pãrinte, au pãºit nerãbdãtori pe
poarta ºcolii, pentru a-ºi cunoaºte viitorii colegi. Elevii din
clasele mai mari ºtiu deja regulile pe care trebuie sã le
respecte, pentru cã au trecut
printr-un an ºcolar în plinã
pandemie. Vor purta mascã,
vor folosi dezinfectanþi, vor trebui sã respecte distanþarea
socialã. Cu toate acestea, elevii
s-au bucurat de reîntâlnirea cu
colegii ºi par sã fie suficienþi de
puternici, maturi chiar, sã facã
faþã ºi acestui an ºcolar, în care
se aºteaptã la noi provocãri.

Cu toþii, elevi, profesori,
pãrinþi, sunt de acord cã este
mai bine sã meargã la ºcoalã, sã
socializeze, sã înveþe faþã în faþã.
În funcþie de situaþia epidemiologicã va trebui sã ne
adaptãm. Anul ºcolar trecut
ne-am confruntat cu nevoia de
reconfigurare a sistemului, a
modului de predare, prin transferul spre competenþe digitale.
Prin devotamentul dascãlilor
ºi preocuparea plinã de înþelegere a pãrinþilor, lecþiile virtuale au fost experienþe de
învãþare eficiente.
Vã doresc tuturor un an
ºcolar bun, cu realizãri frumoase, cu credinþã ºi speranþã
într-o lume mai bunã! Pe pãrinþi îl asigurãm cã vom face
tot ceea ce ne stã în putinþã
pentru a rãspunde exigenþelor
dumnealor. Îi rugãm sã fie alãturi de noi ºi sã ne sprijine în
realizarea unui adevãrat parteneriat din care vor avea de câºtigat copiii. Îi rugãm sã rãspundã chemãrilor ºcolii pentru cã fãrã o relaþie strânsã
ºcoalã – familie este greu sã
reuºim.

“Colegiu pentru o Românie educatã”
Prof. Maria MarghioalaAndrei
Director al Colegiului
Naþional ,,Nicolae Iorga”
Deºi contextul pandemic a
marcat întreaga societate, evenimentul pe care l-am trãit cu
emoþie a fost începerea ºcolii. Ca
de fiecare datã, momentul este
un prilej de bilanþ ºi de noi promisiuni pe care trebuie sã le ducem
la împlinire.
Desfãºurat cu fluctuaþii, când
cu prezenþã fizicã, când online,
procesul educativ din Colegiul
Naþional ,,Nicolae Iorga” s-a caracterizat prin calitatea actului
didactic, dovadã fiind rezultatele
foarte bune la examenele naþio-

nale unde promovabilitatea a fost
de 100% la evaluarea naþionalã ºi
de 98,88% la examenul de bacalaureat, fapt ce înscrie unitatea
noastrã ºcolarã printre colegiile
de frunte ale judeþului Prahova.
Climatul educativ asigurat de profesori, calitatea orelor ºi asigurarea unei susþinute activitãþi de
pregãtire suplimentarã au constituit factorii succesului nostru
ºcolar din anul recent încheiat.
Ne-am bucurat de sprijinul
organelor judeþene ºi locale, de
conlucrarea cu familia ºi factorii
comunitari, astfel încât am reuºit
sã depãºim obstacolele impuse
de pandemie. Managementul
situaþiei de crizã a fost depãºit
printr-o riguroasã organizare sa-
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nitarã de prevenire a pandemiei,
campanie permanentã în care
s-au angajat profesorii, personalul
auxiliar ºi elevii.
Pregãtirea începerii noului an
ºcolar a început încã din varã
prin campania de curãþenie a
ºcolii, prin asigurarea necesarului de manuale, prin stabilirea
unei strategii educative orientate
spre calitate ºi performanþã în
diferite variante de desfãºurare a
învãþãmântului.
Corpul nostru profesoral este
stabil, încadrarea cuprinde profesori titulari cu experienþã ºi prestigiu. ªi anul acesta ne-am bucurat
sã constatãm cã numãrul absolvenþilor în învãþãmântul superior
a crescut, cã orientarea lor a fost

Telefoane utile:
 Pentru apã ºi canalizare - Hidro
Prahova: 0728.880.605; 0244.281.200
(08.00 - 16.00) - TOADER ADRIAN
 Dispecerat: 0724.299.614 (16.00 - 08.00)
 Iluminatul public: 0786.248.365 –
PISÃU ION;
 Servicii salubritate - ROSAL
Prahova: 0244.933

realistã vizând domenii de activitate viabile pe piaþa muncii.
ªi anul acesta funcþioneazã în
colegiu o clasã a V-a performantã,
cu elevi selectaþi în urma unui
examen de admitere riguros.
Oferta noastrã educaþionalã a
atras elevii din ºcolile de pe Valea
Teleajenului.
Procesul de învãþãmânt se
desfãºoarã în colegiu într-un singur schimb, lucru esenþial în gestionarea timpului elevilor. Activitatea în colegiu se desfãºoarã în
deplinã siguranþã printr-o necesarã ºi atentã supraveghere din
partea factorilor responsabili care
aplicã riguros norme ºi proceduri
reglementate de Regulamentul de
Ordine Interioarã stabilit în

 Poliþia Localã: 0752.132.454;

parteneriat educaþional în conformitate cu Legea învãþãmântului.
O paletã de activitãþi extraºcolare completeazã prin proiecte ºi parteneriate educaþia
elevilor noºtri care îºi pun în slujba construirii personalitãþii lor
întregul talent ºi propria capacitate creativã în diverse domenii.
Rezultate foarte bune la nivel
naþional ºi judeþean au fost
obþinute ºi anul acesta, chiar
dacã modalitãþile de desfãºurare
a concursurilor ºcolare au fost
adaptate contextului pandemic.
Dorind succes în noul an
ºcolar elevilor noºtri, aduc mulþumiri tuturor acelora care s-au
implicat ºi se implicã în viaþa
ºcolii!

Spitalul Orãºenesc -Vãlenii
 Pentru gaze: 0800877778; 021.9281 de Munte: 0244.282.525
Colegiul Naþional "NICOLAE
DISPECERAT DISTRIGAZ SUD
IORGA": 0244.280.905
PLOIEªTI;
 Liceul Tehnologic Agromontan
 Centrul Cultural: 0244.280.345
"Romeo Constantinescu":
Administraþia Financiarã
0244.281.555
Vãlenii de Munte: 0244.283.006
ªcoala Gimnazialã
 A.J.O.F.M. Vãlenii de Munte: 0244 "Ing. Gheorghe Pãnculescu":
280.339
0244.280.965
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Vãlenii de Munte - ADMINISTRAÞIE

Investiþii ºi lucrãri
edilitare la Vãlenii de Munte
Introducere reþea
de canalizare

Continuã lucrãrile de canalizare pe
strãzile din oraºul Vãlenii de Munte
care nu deþin aceastã utilitate, lucrãri
derulate de Primãria oraºului. Cea
mai recentã lucrare de introducere a
reþelei de canalizare s-a fãcut pe strada Independenþei.
Urmãtoarea arterã care va intra în
lucrãri este strada Zorelelor.

executat amenajãri de ºanþuri ºi
rigole pe strada Anton Pann.
Astfel, mai multe gospodãrii sunt
protejate de inundaþii sau alte
fenomene nedorite cauzate de
evacuarea apei pluviale.

Amenajare rigole

În urma unor probleme care au
apãrut la evacuarea apei pluviale la
ploile torenþiale din aceastã varã,
Primãria a intervenit prompt ºi a

“Let’s Do It România”

Curãþenie ºi ecologizare la Vãlenii de Munte
Let’s Do It, Romania!“ este un
mare proiect de implicare socialã
organizat în România.
Comunitatea din Vãlenii de
Munte a luat parte la cea mai mare
mobilizare naþionalã pentru naturã
din România, duminicã, 18 septembrie, de Ziua Naþionalã a Curãþenei.
La chemarea administraþiei publice
locale, voluntari, de la elevi de liceu ºi
dascãlii lor, funcþionari ai Primãriei, alþi
cetãþeni ai oraºului, au ieºit la acþiunile
de curãþenie ºi ecologizare, în special
pe zonele verzi ale localitãþii, strângând
de pe domeniul public o cantitate
impresionantã de deºeuri. A fost o acþiune de mare anvergurã.

Toþi cei care au participat la acþiunea “Let’s Do It Romania” 2021 –
Vãlenii de Munte au fost dotaþi cu
mãnuºi, saci menajeri ºi tot ceea ce
trebuie pentru buna desfãºurare a
acþiunii.

<<Mã bucurã modul în care oraºul
Vãlenii de Munte a
participat la Acþiunea de
Curãþenie Naþionalã, din cadrul
campaniei “Let’s Do It România”.
Mã bucur cã tinerii, cadrele
didactice ºi angajaþi ai primãriei
din oraºul nostru sunt foarte
implicaþi ºi au participat cu
dãruire la aceastã acþiune.
Vã mulþumesc tuturor!>>

Florin CONSTANTIN, primarul
oraºului Vãlenii de Munte

În localitãþi cu o ratã
de infectare peste
3/1000 de locuitori

Certificatul verde obligatoriu pentru
participarea
la unele activitãþi
Din 20 septembrie 2021, a
devenit obligatorie prezentarea
Certificatului verde de cãtre
românii care participã la unele
activitãþi în localitãþile cu
o ratã de infectare cu Covid-19
mai mare de 3/1000 de locuitori,
dar care nu depãºeºte 6/1000 de
locuitori.
La nunþi ºi botezuri, care pot fi
organizate cu maximum 200 de persoane, invitaþii trebuie sã prezinte
un astfel de document, dovada
unui rezultat negativ al testului
RT-PCR sau dovada cã au trecut
prin boalã.
De asemenea, Certificatul verde
va putea fi folosit ºi pentru accesul
în mall-uri, restaurante, sãli de
sport sau alte evenimente.
Începând din 20 septembrie,
când a intrat în vigoare hotãrârea
de Guvern privind Certificatul
verde, organizatorii/operatorii economici ai diverselor evenimente
(ce urmeazã a fi stabilite de cãtre
autoritãþi) sunt obligaþi sã scaneze
codul QR de pe certificatul digital
al UE, prin intermediul unei aplicaþii mobile “Check DCC “, care
atestã valabilitatea ºi integritatea
Certificatului digital.
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Vãlenii de Munte - CULTURÃ

Biblioteca "Miron Radu Paraschivescu"
INVITAÞIE LA LECTURÃ
Florina ENE,
manager Centru Cultural
"Nicolae Iorga"
Vãlenii de Munte
Alãturi de Centrul Cultural
,,N. Iorga'', responsabil de activitãþile cultural-artistice ºi educaþie permanentã, biblioteca
ocupã un rol social important în
oraºul nostru.
Începerea noului an ºcolar
2021-2022, oferã un bun prilej
Bibliotecii Orãºeneºti ,,M.R.
Paraschivescu'' sã lanseze o
nouã invitaþie la lecturã.
Pe baza îndrumãrii prof. de
Limba ºi literatura românã
Stãtescu Ana Carmen, din
cadrul Colegiului ,,N.Iorga'', în
cadrul bibliotecii a fost reînnoit
fondul de carte pentru elevi.
 Seria ,,Harry Potter'', de
J.K. Rowling
 Aventurile lui Huaklebery
Finn, de Mark Twain
 Aventurile lui Tom Sawyer,
de Mark Twain
 Ciºmigiu & Comp, de
Grigore Bajenaru
 Ce ºtie doar vântul, de Amy
Hermon
 Ferma animalelor, de
George Orwell
 Matilda, de Roald Dahl

 Rãzboiul care m-a învãtat sã trãiesc, de K.B.
Bradley
 Rãzboiul care mi-a salvat
viaþa, de K.B.Bradley
 Micul lord, de F.H.Burnett
 Pulbere de stele, de Nill
Gaiman
 Cititorul din peºterã, de
Rui Zink
 Wolf Hallow, de Wolk
Lauren
 Anotimpul albinelor, de
Lindsey Eagar
 Jurnalul Annei Frank, de
Anne Frank
De asemenea, Biblioteca
face o invitaþie tuturor celor
care cautã modalitãþi de
petrecere a timpului liber,
iubitorilor de lecturã pentru
a descoperi noile achiziþii
fãcute în anul 2021.

Vã prezentãm câteva
titluri:
 Noi începuturi, de Fern
Michaels
 Tainele trecutului, de
Amanda Quick
 Regatul, de Jo Nesbo
Pasãrea cu piept roºu, de
Jo Nesbo
 Motivul X, de St. Ahnhem
 X feluri de a muri, de St.
Ahnhem
 Castelul din nori s-a sfãrâmat, de Stieg Larssow
 Bãrbaþi care urãsc femeile,
de Stieg Larssow
Legãturi de sânge, de
Michel Bussi
 Seria ,,Bridgeron'', de Julia
Quinn

Centrul Cultural "Nicolae Iorga"
Vãlenii de Munte

Ofertã cursuri
vocaþionale
Profesorii care asigurã
pregãtirea educaþionalã a
cursanþilor au o îndelungatã
experienþã în domeniul
artistic, în portofoliul
acestora regãsindu-se
numeroase studii de
specialitate, calificãri,
certificãri ºi un bogat
palmares de premii obþinute
de-a lungul carierei.
DANSURI POPULARE –
proiect destinat copiilor pe categorii de vârstã (3 grupe: nivel
primar, gimnazial ºi liceu) Prof. coregraf Dãnuþ Sãcuiu;
TEATRU ºi ACTORIE –
proiect destinat copiilor pe categorii de vârstã (2 grupe: nivel
gimnazial ºi liceu) - Prof. actor
Magda Condurache
CORALA „ARMONIA” –
proiect destinat adulþilor ºi
adolescenþilor, iubitori de muzicã clasicã ºi religioasã, prof.
dirijor – Daniel Duca

CLUBUL „MIRON RADU
PARASCHIVESCU” – proiect
implementat, destinat doamnelor iubitoare de lecturã ºi
activitãþi literare, coordonator
Doina Miroiu
CANTO POPULAR – proiect
destinat copiilor pe categorii
de vârstã (2 grupe) – prof.
Raluca Diaconu
PIAN – proiect planificat, neimplementat, amânat pânã la
gãsirea unui profesor prestator
CHITARÃ – proiect planificat, neimplementat, amânat pânã la gãsirea unui profesor
prestator
LIMBA ENGLEZÃ – proiect
planificat, neimplementat, amânat pânã la gãsirea unui profesor prestator
DANSURI MODERNE proiect planificat, neimplementat, amânat pânã la gãsirea
unui profesor prestator.

Înscrierile se fac la secretariatul Centrului Culural
„Nicolae Iorga” Vãlenii de Munte, Str. Berevoieºti, Nr. 9
Informaþii suplimentare la telefon 0244.280.345
E-mail: centrulculturalvaleni@yahoo.ro

MIRON RADU PARASCHIVESCU LA VÃLENII DE MUNTE (I)
Prof. Dr. Petruþa STAN
Numele lui Miron Radu
Paraschivescu este legat de oraºul
Vãlenii de Munte, mai ales pentru cele
douã perioade mari în care a locuit
efectiv aici, copilãria ºi maturitatea,
dar ºi pentru referirile pe care le face
în articole, în jurnalul sãu intim sau
într-un volum de evocare a copilãriei.
Întâlnirea cu oraºul are loc, probabil,
înainte de 1916, când mama se mutã aici
împreunã cu fiul, dar neînsoþiþi de tatã.
Poetul îºi aminteºte la maturitate vizitele
periodice ale pãrintelui, dar copilãria sa a
stat exclusiv sub semnul autoritãþii materne. Primele imagini, pe care amintirea
poetului le-a pãstrat, ne sunt livrate cu ajutorul memorialisticii: orãºelul se aflã sub
ocupaþie germanã, datarea este aproximativã – octombrie sau noiembrie 1916 – în
schimb orientarea în spaþiu este extrem
de meticuloasã.
Copilul Miron Radu Paraschivescu este
prezentat în stadiul cunoaºterii empirice a
universului înconjurãtor, un univers complet strãin, având în vedere faptul cã s-a
mutat împreunã cu mama într-un necunoscut târg de provincie. Deºi acordã
importanþã relatãrii private, memorialistul

fixeazã faptele în timp în funcþie de un
eveniment istoric de ecouri mondiale,
primul rãzboi, iar atmosfera patriarhalã a
târgului se rãsfrânge ºi asupra ocupanþilor
germani, care par a fi copleºiþi de acest
spirit: „Locuiam pe atunci împreunã cu
mama, în casa veche, bãtrâneascã, a avocatului Ion Dima, de pe strada-n pantã ce
coboarã în stânga bisericii Sf. Ion, pe lângã
gardul (de pe atunci de zid lung ºi înalt de
4-5 metri) al grãdinii lui Cereºeanu – stradã
ce varsã în marea arterã a strãzii Progresului, paralelã cu ºoseaua naþionalã.”
Întâlnirea cu rãzboiul este oarecum
paºnicã ºi se realizeazã exclusiv la nivel
etnic. În locuinþa în care stau cu chirie
copilul ºi mama sunt cazaþi doi soldaþi germani. Este un bun prilej pentru memorialist de a oferi ºi un portret schiþat al
mamei, despre care se pare cã ar fi circulat zvonuri de imoralitate în legãturã cu
aceºti chiriaºi nedoriþi, zvonuri alimentate
de curiozitatea femininã a târgului, faþã de
care femeia educatã pãstra o rezervã considerabilã, ºi care au ajuns, la un moment
dat, ºi la urechile soþului temporar absent:
„mama începu sã stea la ºuete cu ei. Cine
ºtie, Dumnezeu s-o ierte, dacã-n singurãtatea în care trãia, nu s-o fi dus cu gândul
mai departe! ºi n-aº avea de ce s-o condamn: era doar o femeie tânãrã, sub 34 de

ani, iar cunoºtinþele ei de limbã germanã,
învãþatã probabil la ºcoalã sau în casa
Flechtenmacherilor, îi fãceau accesibilã
comunicarea directã cu tânãrul ofiþer
neamþ.”
Miron trece repede de la xenofobia
îndreptatã împotriva celor doi reprezentanþi ai unei naþii care pornise rãzboiul,
transformându-ne þara „într-un fel de
cazarmã cenuºie”, ºi care vorbea o limbã
insuportabilã, la o „pace separatã” cu cei
doi, apreciind, de la înãlþimea vârstei,
darurile alimentare (zahãr, pâine, lapte)
sau micile servicii pe care cuceritorii le
ofereau învinºilor.
Traiul micii familii pe strada Progresului aduce în viaþa copilului o nouã imagine femininã, coana Lina, o vecinã singuraticã ce apela adesea la prezenþa lui în
scurte vizite protocolare ºi de la care
Miron Radu Paraschivescu a primit botezul fierbinte al primei cafele turceºti, la o
vârstã fragedã.
Alte portrete se leagã din negura
memoriei: avocatul Ion Dima, proprietarul
casei în care locuiau cu chirie, proaspãt
întors de pe front, sau cealaltã Lina, fata
de 14-15 ani care trebuia sã se îngrijeascã
de micul Miron atunci când mama se afla
la ºcoalã. De la aceasta din urmã primeºte
înþelegerea ºi snoavele pe care severitatea

mamei ºi programul ei didactic destul de
rigid nu pot sã le asigure copilului. Viaþa
obiºnuitã sau mondenã a oraºului este
dezvãluitã treptat, cu uimire: tanti
Mãndica Dinescu, din high-life-ul vãlenar,
surorile Thomas, fiicele unui inginer ceh.
O nouã mutare, pe strada Mihai Bravul,
la numãrul 4, fixatã de memoria trãdãtoare în primãvara anului 1918 sau în 1919,
prilejuieºte o întâlnire memorabilã, care îi
va marca existenþa în asemenea chip încât
îºi va reaminti ºi la maturitate cu aceeaºi
nostalgie aceastã perioada.
- va urma -

