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Cugetare umilită la durerea Maicii Domnului   

 

Cu mintea mea, Preasfântă Maică, 

Te văd pe drumul spre Calvar, 

Şi conştiinţa mea săracă 

Mă mustră ca şi pe tâlhar! 

Ţi-aud cu jale tânguirea 

Şi sînt mustrat acum mai rău, 

Ştiind că pentru mine rabdă 

Preamilostivul Fiul Tău! 

Privindu-L înălţat pe Cruce 

De adunarea celor răi, 

Cunosc că am mai multă vină 

Decât răstignitorii Săi! 

De nu vedea mai înainte 

Stăpânul, împietrirea mea, 

Ar fi avut o mângâiere 

Şi nu mai înseta aşa. 

Şi poate stâncile de piatră 

Nu s-ar fi despicat atunci, 

Văzând că nu mai pătimeşte 

Şi pentru mine Domnul munci! 

Nici soarele, ascuns de groază, 

N-ar fi rămas aşa de mult, 

De nu vedea cum rabdă Domnul 

Şi eu acuma nu-L ascult! 

Iar sabia proorocită, 

N-ar fi pătruns aşa de rău, 

În inima Ta Preacurată 

Văzând cum moare Fiul Tău! 

                                  Sfântul Ioan Iacob 
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Mai aproape de Cer                      Mai aproape de Cer     Mai aproape de Cer 

   
 

                    ARIPI  SPRE   LUMINĂ 

”Biruinţele pămînteşti arată mai bine când sunt privite de departe, dar sunt 

mai urâte şi mai respingătoare când sunt privite de aproape; în vreme ce, în ceea 

ce priveşte biruinţa lui Hristos, nu se poate spune de unde arată mai bine, de 

departe sau de aproape. Privind această biruinţă de departe, ne minunăm de 

aceasta, ca fiind fără de asemănare în strălucirea, curăţia şi harul ei mântuitor. 

Privind această biruinţă de aproape, ne minunăm de aceasta, pentru că sunt 

învinşi vrăjmaşii cumpliţi şi pentru că au fost sloboziţi robi fără de număr ai lor. 

Astăzi este ziua cea mai presus dintre toate zilele anului, închinată sărbătoririi acestei biruinţe a lui 

Hristos şi de aceea se cade să privim această biruinţă de aproape, atât pentru mai buna noastră 

cunoaştere, cât şi pentru mai marea noastră bucurie. Atunci să ne apropiem de Domnul nostru înviat 

şi biruitor şi să ne întrebăm. Mai întâi: asupra cui a fost biruitor Hristos prin Învierea Sa ? În al doilea 

rând: pe cine a slobozit Hristos prin biruinţa Sa ?       

 Prin Învierea Sa, Domnul a biruit pe cei doi dintre cei mai aprigi vrăjmaşi ai vieţii şi ai cinstei 

omeneşti: moartea şi păcatul. Aceşti doi vrăjmaşi ai oamenilor s-au născut atunci când primul om s-a 

despărţit de Dumnezeu, călcând peste poruncile despre ascultare, faţă de Făcătorul său. În Rai, Omul 

nu a cunoscut nici moartea nici păcatul, nici frica nici ruşinea. Pentru că, despărţindu-se de 

Dumnezeul Cel viu, omul nu a putut cunoaşte nimic despre moarte şi trăind în ascultare desăvârşită 

faţă de Dumnezeu, el nu putut cunoaşte nimic despre păcat.   Acolo unde nu se cunoaşte moartea nu 

există frică; şi acolo unde nu se cunoaşte păcatul, nu s-a născut nici ruşinea din păcat. De îndată ce 

omul a păcătuit împotriva ascultării mântuitoare faţă de Dumnezeu, atât frica, cât şi ruşinea, au venit 

împreună cu păcatul: omul s-a simţit la o depărtare nemărginită faţă de Dumnezeu, şi a simţit dinainte 

secerea morţii asupra lui. De aceea, atunci când Dumnezeu l-a chemat pe Adam şi a întrebat: 

”Adame, unde eşti?”, el a spus: “Am auzit glasul Tău în rai şi m-am temut căci sunt gol, şi m-am 

ascuns” (Facerea 3:9-10). Până atunci, glasul lui Dumnezeu îl încurajase, îl bucurase şi îl însufleţise 

pe Adam, dar atunci, când se săvârşise păcatul, acelaşi glas aducea slăbiciune, groază, moarte. Până 

atunci Adam se ştia  înveşmântat în acoperământul fără de moarte al îngerilor, dar atunci el s-a ştiut 

stricat de păcat, jefuit, pângărit şi coborât până la treapta animalelor şi coborât până la măsura unui 

pitic. Aşadar, fraţii mei, vedeţi cât de îngrozitor este cel mai mic păcat al neascultării faţă de 

Dumnezeu.             

 Căpătând frică faţă de Dumnezeu, Adam s-a ascuns printre pomii raiului – ca o pisică de casă 

care, atunci când se sălbăticeşte, o porneşte pe dealuri şi începe să se ascundă de stăpânul ei şi de 

mâna care a hrănit-o! Adam a început să caute ocrotire în afara Ocrotitorului său, de la animalele 

lipsite de judecată, pe care le stăpânise pe deplin până atunci. Un păcat a atras cu viteza luminii 

fulgerului pe cel de al doilea, pe al treilea, al sutălea, al miilea, până când omul s-a făcut în cele din 

urmă ca animalul între animale şi ca pământul între cele pământeşti, atât în trup cât şi în suflet. Calea 

păcătoasă pe care a pornit-o Adam l-a dus către pământ şi în pământ. Şi astfel Dumnezeu a 

spus: “Pământ eşti şi în pământ te vei întoarce” (Facerea 3:19), arătând nu numai judecata lui 

Dumnezeu ci şi o socotinţă mai mare asupra celor pământeşti şi a risipirii omului, care, odată început, 

a crescut grabnic.”                                            Sfântul Ierarh Nicolae Velimirovici – ”Predici” 
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Evenimente locale 

„CRUCEA DE LUMINĂ”, SFINŢITĂ ÎN PAROHIA BUHALNIŢA  

Credincioşii din Parohia Buhalniţa, Protopopiatul Ceahlău, 
judeţul Neamţ, au avut bucuria de a participa duminică, 13 
septembrie 2020, la sfinţirea Crucii de Lumină. Aceasta a fost 
înălţată cu binecuvântarea preotului paroh Vasile Cristian 
Dăscălescu pe Muntele Crucii din Buhalniţa la o altitudine de 
aproximativ o mie de metri. Iniţativa a aparţinut mai multor fii ai 
satului şi s-a concretizat datorită evlaviei şi credinţei pe care ctitorii 
o au faţă de credinţa ortodoxă. În după-amiaza Duminicii dinaintea 

Înălţării Sfintei Cruci, în dangătul clopotelor şi al toacei, preotul paroh Vasile Cristian Dăscălescu, 
împreună cu părintele Ioan Simiraş de la Parohia Hangu, şi cu numeroşi creştini ortodocşi din comuna 
Hangu şi din mai multe judeţe ale Moldovei, au pornit în pelerinaj spre Crucea de Lumină. Pe 
parcursul procesiunii, s-au cântat mai multe cântări religioase închinate Sfintei Cruci şi s-au făcut mai 
multe opriri în cadrul cărora s-au rostit ectenii. Drumul către Vârful Crucii a fost destul de anevoios, 
însă nu i-a împiedicat pe oamenii de toate vârstele să-l parcurgă cu evlavie. O parte dintre părinţi au 
urcat muntele cu copiii în braţe, iar bătrânii au înaintat de multe ori cu greu până pe platoul unde s-a 
înălţat o preafrumoasă troiţă ce va lumina pe timp de noapte simbolul cel mai de preţ al creştinilor – 
Sfânta Cruce. În faţa troiţei s-a oficiat mai întâi slujba Aghesmei mici, urmată de rânduiala specială 
pentru sfinţirea Sfintei Cruci. Oamenii i-au purtat în rugăciune pe toţi cei din familiile lor şi s-au 
îmbăgăţit de harul Duhului Sfânt chemat de preoţii slujitori. Cu acest prilej, a fost stropit cu apă sfinţită 
steagul tricolor înălţat în apropierea Crucii de Lumină. Rânduiala sfinţirii a fost urmată de intonarea 
mai multor pricesne închinate Sfintei Cruci. În acelaşi timp, toţi cei prezenţi au intonat imnul României 
„Deşteaptă-te române”.     
 „Mărturisire de credinţă în întunericul acestui 
veac”        
 Preotul Ioan Simiraş a dat citire hrisovului 
special alcătuit pentru acest moment intitulat „Gândul 
binecuvântat a devenit Cruce de Lumină”.    „Cu 
vrerea Tatălui, cu lucrarea Fiului şi cu Pogorârea 
Sfântului Duh, astăzi, în ziua liturgică a Înălţării Sfintei 
Cruci din anul mântuirii 2020, s-a săvârşit slujba de 
sfinţire a acestei Sfinte „Troiţi de Lumină” de pe 
„Muntele Crucii” din Buhalniţa. Această lucrare îşi are 
începutul într-un gând ce a cerut binecuvântare! Acest fapt s-a petrecut în data de 2 iunie 2019, când, 
după săvârşirea Tainei Sfântului Botez pentru pruncul Vlad Constantin Miron, tatăl său Codrin 
Constantin Miron a împărtăşit părintelui Vasile Cristian Dăscălescu, parohul Parohiei Buhalniţa, gândul 
de admiraţie pentru crucile luminate noaptea de pe Valea Bistriţei, judeţul Neamţ, precum şi dorinţa ca 
în satul acesta să existe o astfel de cruce. Şi pentru că în ziua de 2 iunie în calendar este cinstit 
Sfântul Ioan cel Nou de la Suceva, ocrotitorul bisericii din Buhalniţa, cu atât mai mult cerând şi 
rugăciunile Sfântului, s-a îndrăznit a nădăjdui în ajutorul lui. În acea clipă, de pe treptele sfintei biserici 
privirile s-au îndreptat către acest loc. Acela a fost momentul în care, din toată inima părintele paroh a 
dat binecuvântare pentru acest deziderat sfânt de a se înălţa această Sfântă Cruce, ce se doreşte a fi 
mărturisire de credinţă în întunericul acestui veac precum şi simbol al dăinuirii credincioşilor din 
Buhalniţa ca neam, în aceste locuri binecuvântate cu frumuseţi paradisiatice. De atunci, Duhul Sfânt a 
lucrat în viaţa celui ce a primit binecuvântare dar şi în sufletele celor care, auzind de această lucrare, 
şi-au învăpăiat inimile cu dragostea Sfintei Cruci şi au purces în a lucra efectiv până în ceasul de 
acum! 
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De astăzi înainte îndemnăm să numim muntele acesta „Muntele Crucii”, să fie „Golgota”, 
„Taborul” şi „Eleonul” nostru deopotrivă. Neamul românesc, biruitor doar cu puterea Sfintei Cruci. 
Orice cruce este o „cruce de lumină” pentru că pe ea a stat şi stă Hristos în stare de jertfă, El care a 
zis despre Sine „Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea 

lumina vieţii” (Ioan, 8-12). Să se socotească această Sfântă 
Cruce căpătâiul celor care au murit în războaie prin locurile 
acestea! S-a dăruit pentru acest loc ca să se desăvârşească şi 
un drapel. S-a rânduit să fie aşezat astfel încât umbra şi lumina 
crucii să se proiecteze pe el, ştiind bine că neamul acesta, aflat 
permanent în stare de jertfă, a devenit biruitor doar cu puterea 
Sfintei Cruci. În vremurile în care trăim – deloc uşoare – pentru 
cei ce vor să fie ai lui Hristos – când în multe locuri din lume 
sunt date jos sfintele cruci de pe catedrale (devenite muzee) 
sau de pe înălţimile cele mai frumoase – creştinii din Buhalniţa 
îndrăznesc ca prin înălţarea acestei Sfinte Cruci să 
mărturisească tuturor că nu se tem de moarte atât timp cât nu 
se despart de Hristos, biruitorul morţii şi al iadului! Sunt voci 
care afirmă că este lipsit de sens acest demers; fără îndoială 

sunt voci în care răsună vocea diavolului! Iadul s-a cutremurat şi desigur odată cu el şi portarii lui din 
vremurile pe care le trăim - şi nu sunt deloc puţini portarii iadului. Dar nici creştinii ortodocşi din 
Buhalniţa nu sunt puţini, iar cu aceştia este Dumnezeu. Noi suntem Biserica lui Hristos despre care 
Domnul a zis că „porţile iadului nu o vor birui” (Matei, 16-18). Tocmai de aceea, pe acest munte au 
urcat cei mici şi cei mari, enoriaşii parohiei şi fiii duhovniceşti ai părintelui paroh, ca de de la cel dintâi 
până la cel din urmă, să dea mărturie lumii despre credinţa lor mai tare decât moartea şi mai puternică 
decât tot iadul! Numele ctitorilor să le scrie Domnul Dumnezeu în Cartea Vieţii şi să le răspătească 
Hristos mărturisirea de credinţă şi de dragoste. Să pomenească Domnul pe Codrin Constantin Miron, 
dimpreună cu soţia Irina Cristina, cu fiul lor Vlad Constantin şi cu ceilalţi fii şi fiice ce vor mai urma, pe 
Ion Gheorghieş, pe Dumitru Nemţeanu, pe Vasile Aanei, pe Gheorghe şi Cosmin Bostan, pe Claudiu 
Zaharia, pe Ionel Păduraru, pe Adrian Amariei şi mulţi alţii, cunoscuţi numai de Dumnezeu cu toată 
seminţia lor din neam în neam. Să binecuvânteze Domnul Dumnezeu pe toţi locuitorii satului acestuia, 
ai comunei Hangu, pe toţi cei care fie în zi, fie în noapte îşi 
vor ridica ochii la această Sfântă Cruce şi îşi vor aminti cu 
recunoştinţă de jertfa lui Hristos pentru noi toţi!” 
Să zicem şi noi cu sfinţii cei din veac: „Mântuieşte, 
Doamne, poporul Tău şi binecuvântează moştenirea Ta, 
biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celor potrivnici 
dăruieşte şi cu Crucea Ta  păzește pe poporul Tău”. La 
propunerea Consiliului parohial al Parohiei Buhalniţa, 
părintele paroh a oferit Diploma de recunoştinţă „Miron 
Barnovschi” primarului comunei Hangu, Gavril Lupu, 
„pentru dragostea şi dăruirea în sprijinirea lucrărilor de 
consolidare, restaurare şi înfrumuseţare a bisericii din 
Buhalniţa”. În semn de preţuire pentru ctitorirea „Crucii de 
Lumină” s-a acordat Distincţia „Miron Barnovschi” 
binefăcătorilor Codrin Constantin Miron, Ion Gheorghieş, Dumitru Nemţeanu, Vasile Aanei, Gheorghe 
şi Cosmin Bostan, Claudiu Zaharia, Ionel Păduraru şi Adrian Amariei. La final, toţi cei prezenţi au 
cinstit Sfânta Cruce şi au admirat priveliştea deosebită de pe Vârful Crucii din Buhalniţa. Hrisovul a 
fost aşezat apoi la temelia crucii.                      CONSTANTIN CIOFU 
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OAMENI – DINCOLO DE TIMP  
 

În discursul său de recepţie la Academia Română din 5 iunie 1937, intitulat ”Elogiul satului 
românesc”, poetul şi filosoful român Lucian Blaga dezvolta de fapt metafora sa poetică "veşnicia s-a 
născut la sat" şi argumenta că satul românesc este "singura prezenţă vie încă, deşi nemuritoare, 
nemuritoare - deşi aşa de terestră, este unanimul nostru înaintaş fără nume". 

Prozatorul Liviu Rebreanu, în discursul său de recepţie la Academia Română din 29 mai 1939, 
intitulat ”Laudă ţăranului român”, afirma că "la noi, singura realitate permanentă, inalterabilă, a fost şi 
a rămas ţăranul.(…) Suntem şi vom fi totdeauna neam de ţărani. Prin urmare, destinul nostru ca 
neam, ca stat şi ca putere culturală atârnă de cantitatea de aur curat ce se află în sufletul ţăranului. 

Dar mai atârnă, în aceeaşi măsură, şi de felul cum va fi utilizat şi 
transformat acest aur în valori eterne. "Aurul curat” din sufletul 
ţăranului despre care vorbea Rebreanu este de fapt 
spiritualitatea profundă a ţăranului, lumina credinţei şi a 
hărniciei, a dărniciei şi a jertfelniciei ca dăruire de sine şi 
dăinuire spirituală în timp şi peste vremuri, indiferent de 
vicisitudini, de condiții. 

După cum observă părintele Dumitru Stăniloae, ţăranul 
român vede prezenţa harică şi ocrotirea milostivă a lui 
Dumnezeu în toate cele prezente în jurul său: "Vede pe 

Dumnezeu în taina naturii. Un peisaj frumos al naturii e pentru el un adevărat Rai. El spune în Mioriţa: 
"Pe un picior de plai,/ Pe o gură de rai", un Rai pe care să-l ocrotească, să-l apere și de care să aibă 
grijă cum știe el mai bine, pentru a-l păstra și a-l lăsa moștenire generațiilor viitoare. 

Satul nostru românesc a tezaurizat o mulţime de valori spirituale, morale şi culturale care 
trebuie aduse din nou în actualitate - fără a cădea însă într-o nostalgie a  trecutului - și a devenit ceea 
ce este astăzi, datorită unor oameni luminați, preoți, dascăli, intelectuali și oameni de rând, adevărați 
”gospodari”, preocupați nu doar de bunăstarea comunității, ci și de identificarea, păstrarea și 
promovarea valorilor spirituale și materiale. În limba română, se spune despre ţăranul harnic şi 
priceput că este gospodar, însă cuvântul "gospodar" vine din slavonă şi înseamnă "domnitor". Deci, 
într-un fel, un om gospodar este un domnitor pe moşia sa, cel care are grijă de aceasta, o apără şi o 
cultivă, bucurându-se de frumuseţea şi rodnicia ei, prin extensie, preotul, dascălul și, de multe ori, 
țăranul de rând au și ei ”moșiile lor” – acele comori imateriale sau materiale, ce definesc, din punct de 
vedere istoric, cultural și spiritual, o comunitate. 

”Regiunea Hangului a avut aşezări vechi şi stabile, cu o populaţie a cărei continuitate poate fi 
demonstrată din cele mai vechi timpuri şi până astăzi. Din rândul locuitorilor acestei regiuni s-au ridicat 
o seamă de oameni, care, desfăşurând o activitate în interesul comunității, merită să fie amintiţi în 
rândul personalităţilor locale. Unii dintre aceştia au reuşit, prin capacitatea şi talentul lor, să intre în 
rândul personalităţilor recunoscute pe un plan mai larg, regional sau naţional. 

Este o datorie de onoare a face cunoscute, locuitorilor de astăzi ai Hangului, aspecte din viaţa 
şi activitatea acestora:” – afirma domnul profesor de istorie Gh. Drugă, în volumul domniei sale, 
”Istoria Hangului”. 

Prin munca lor, acești oameni de seamă, ne-au demonstrat cât de negrăit de bogaţi suntem 
(pentru că ei au adunat, păstrat și promovat valori neprețuite), că avem o bogăţie pe care nu o poate 
lua nimeni, dar pe care noi o putem pierde ușor, rătăcind de-a valma spre uitare.    
 Iolanda Lupescu consemna, în volumul ”Borca, file de monografie” –  Oamenii care au creat o 
istorie a locului […], au avut o putere divină pentru că au luptat cu indiferența și ignoranța. Este o 
credință adânc înrădăcinată că omul are misiunea de a duce la îndeplinire un plan divin, de a evolua, 
de a face voia divinității către care trebuie să tindă necontenit.” și tot ea afirma că  ”Dacă înaintașii au  
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construit, cei tineri trăiesc experiențe extraordinare, în vremuri nu tocmai senine”, în condițiile în care 
au acces nemijlocit la tezaurul adunat de acești semnatari ai istoriei, altfel, într-o lume a 
superficialității, în care altele ne sunt prioritățile, uitarea își așterne cortina peste adevăratele valori, 
lăsându-ne să  rătăcim aiurea, într-o căutare continuă a identității noastre ca neam. 

”În adâncul cel mai adânc al sufletului nutrim credinţa că numai „ţinându-ne locului” suntem „o 
dimensiune a existenţei”, cum afirma Mircea Vulcănescu. Părintele Stăniloae merge mai departe, 
scriind că, „ţinându-ne locului”, rămânem ce-am fost, sau numai „rămânând ce-am fost” ne ţinem 
locului.”, scria într-un articol din ”Ziarul ”Lumina”, Elena Solunca Moise, dar cum am putea ”să 
rămânem ce am fost”, dacă nu ne cunoaștem trecutul și nu știm ce și cum am fost. Acesta este 
argumentul pentru care am ales să scriu despre domnul învățător TEOCTIST GALINESCU și despre 
domnul profesor GHEORGHE DRUGĂ, doi cercetători neobosiți, motivați de același ideal – 
redescoperirea trecutului, a istoriei, a tradițiilor și obiceiurilor din ”Țara Hangului”, pentru a ști ”ce am 
fost” și ne putea păstra identitatea. 

GALINESCU TEOCTIST (24 iulie 1921, în comuna Hangu – 10 august 2008, Hangu, 
Chiriţeni)  
 „Nimeni nu e de neînlocuit, dar uneori e nevoie, de mai multe 
persoane pentru a înlocui un singur om.” 
 Din această categorie de oameni, greu de substituit face parte 
domnul învățător TEOCTIST GALINESCU, despre care aş vrea să 
scriu câteva cuvinte, nu doar privindu-l ca dascăl, ca întemeietor al 
spiritualității hanganilor, ci şi raportându-mă la vocaţia lui de Om, 
vocaţie care pare să-i fi dominat întreaga existenţă. 
 Domnul Teoctist Galinescu, un om minunat, capabil să sacrifice 
tot ce se putea sacrifica material sau moral, pentru înființarea și 
dăinuirea unei reviste locale, a numit revista sa de suflet ”Țara 
Hangului” și a depus eforturi supraomenești, pentru ca aceasta să 
ajungă la nr. 47.    

Respectul meu faţă de domnul Galinescu, un om profund, 
motivat, plin de imaginație și neobosit, a căpătat contur şi s-a creionat 

din ce în ce mai accentuat, cu fiecare întâlnire și cu fiecare idee împărtășită. Amintirile lui, de  cele mai 
multe ori triste şi pline de resentimente pentru anii pierduţi după gratii, în care ar fi putut realiza lucruri 
care să-i bucure sufletul, gânduri pline de frustrări  pentru anii în care comunismul i-a frânt aripile, în 
care idealurile lui care semănau desigur, cu ale fiecărui tânăr, la vârsta la care totul pare posibil, au 
murit încet acoperite de mocirla un regim draconic, care a distrus cu tăvălugul, nu doar visele 
domnului Galinescu, ci o mulţime de intelectuali despre existenţa cărora ştiu doar carcerele 
întunecoase şi celulele închisorilor, unde sfârşeau suferind îngrozitor, în chinurile inventate de cei mai 
sadici inchizitori. Consider că e nevoie de mult curaj ca să poţi să te întorci în timp, la zilele în care 
fiecare secundă însemna spaimă, întuneric, foame, frig, teroare şi pedepse nemeritate, zile în care  cel 
mai crud şi mai  greu de înfrânt era psihicul bântuit de  nedreptatea regimului comunist care muşca din 
fiecare nevinovat aflat după gratii cu o cruzime şi o perseverenţă greu de egalat şi să povesteşti totul 
amănunţit. Bănuiesc că, nevoia şi dorinţa de răzbunare monopolizau fiecare moment, istovind trupurile 
şi sufletele celor închişi, până la dezumanizare, până în pragul nebuniei. Câtă suferinţă, cât zbucium 
interior, câte trăiri duse la paroxism au străpuns sufletele celor nevinovaţi! Pe unii i-au ucis, pe alţii i-au 
mutilat psihic, au fost puţini cei care s-au ambiţionat să-şi urmărească idealurile, după ce au fost 
eliberaţi. Ştiu, că doar oamenii cu caractere puternice, cărora logica absurdă a hazardului le aşează în 
calea existenţei hăţişuri şi cotituri greu de depăşit, pentru care nici o zi nu seamănă cu cealaltă, iar 
iubirile din existenţa lor, dacă există se transformă în mari evenimente sentimentale care ard, care 
mistuie uşor dar sigur, sufletul şi aşa zdrenţuit de idealuri greu de îndeplinit, devin convingători și 
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perseverenți. Doar oamenii care trăiesc fiecare zi ca şi cum ar fi ultima, pot fi înlănţuiţi de fiecare 
secundă a prezentului, dar cu rădăcinile adânc înfipte în trecutul pe care şi-ar dori, uneori să-l uite, 
doar asemenea oameni pot aşterne pe hârtie, amintiri dureroase, triste şi pline de sentimente stranii. 

Domnul învățător face parte, fără nici o excepţie, 
din această categorie. Nu ştiam, atunci când îmi 
povestea despre înființarea Fundației Culturale 
”Gavriil Galinescu”, formată dintr-u grup restrâns de 
oameni care să țină sus stindardul obiceiurilor și 
tradițiilor acestor locuri, și, mai apoi, când îmi 
spunea despre importanța unei reviste locale, 
privită ca un pod peste timp, în care trecutul să se 
întâlnească cu prezentul și să pună împreună 
umărul pentru viitorul nostru, al hanganilor, că 
intuisem exact Omul – Teoctist Galinescu, a cărui 
viaţa a fost mai mult zbuciumată şi plină de 
neprevăzut, decât liniştită şi lipsită de griji. 
Dumnezeu, i-a oferit, însă, în compensare, pentru 

toate momentele ciudate şi triste, din tinereţe, o profesie specială, aceea de dascăl, o soţie pe măsura, 
iar pentru amândoi a decis să-i lase să îmbătrânească frumos, fiecare cu preocupările lui, dar în totală 
armonie şi înţelegere, mereu suflet lângă suflet.  Ştiu aceste amănunte din vizitele făcute la soții 
Galinescu, amintiri dragi pe care le păstrez în buzunarele sufletului meu, cu sfințenie. Fiecare întâlnire 
era altfel, un mic capitol, dintr-o poveste aparte, în care domnul învățător îşi deschide sufletul şi-l lasă 
să plutească, împletind  veştile despre activităţile prezente ale familiei Galinescu, cu gânduri 
frumoase, constructive și de o importanță covârșitoare pentru viitorul vieții spirituale din comuna 
Hangu. 

Trebuie să mărturisesc că acele discuții cu o anumită încărcătură emoţională, dar de o 
acurateţe şi luciditate demne de invidiat, aveau parcă misiunea să bucure spiritual, să panseze aripi 
frânte, uneori chiar să smulgă lacrimi izvorâte din teama marii despărţiri. Cuvintele domniei sale 
curgeau parcă spre infinit, purtând cu ele mesaje descifrabile pentru cei care voiau să le înţeleagă, 
vorbindu-mi despre bunătate, iubire, iertare, armonie, dar cel mai mult despre trecutul și tradițiile din 
”Țara Hangului”, ca şi cum ar fi vrut să uite toate răutăţile din Cutia Pandorei. Profesia de dascăl se 
întrevedea în fiecare convorbire, în care ideile erau enumerate strict, distinct, în ordinea priorităţilor, 
detaliile având un loc special.  

Era, pentru mine, un mare magician, ce 
reușea să tragă  cortina de pe toate trăirile şi 
sentimentele care îi desenaseră viaţa, 
expunând în văzul tuturor, un suflet bântuit şi 
măcinat de „nesaţiu”, de nevoia de 
perfecţiune, indiferent că se referă la 
adunarea de informații, fotografii și 
documente, la cunoaştere sau la fapte 
mărunte, pentru toate, în egală măsură îşi 
dorea perfecţiunea, în ciuda faptului că era 
foarte conştient că, de fiecare dată când avea senzaţia că totul a atins forma de ideal, de ”bun de 
tipar”, mai avea încă ceva de adăugat, încă ceva de realizat, încă ceva de spus, încă ceva de învăţat, 
încă ceva de modificat, de aceea, toate volumele semnate de domnia sa au corecturi, adăugiri și 
erate, pe care le-a scris după ce cărțile au văzut deja lumina tiparului. (VA URMA)                                                                     
Bibliotecar, LILIANA PÎNTEA                    
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TOAMNA VIEȚII 
 

          Ultimele raze de soare ne sărută visele, ne îmbrățișează speranțele și 
ne alină dorurile... 
          Aici, la poale de munte, unde lacul și cerul se contopesc într-un întreg 
azuriu, unde pădurea oftează și corurile de izvoare îi țin isonul, soarele își 
îmbracă mai devreme cojocul! E toamnă... afară și în suflet, deopotrivă. 
Culori vii, dar sfioase, cuceresc colinele, fiecare frunză șoptește fericire, nu-i 
chip să nu iubești venirea toamnei! 
          Am crescut chiar în mijlocul satului, cât să mă pot bucura de toată 
măreția naturii: falnicul Munte Ceahlău, strălucirea apei, dealuri șerpuite, 

izvoare cristaline și oameni...oameni buni și frumoși la suflet, harnici, credincioși și cu drag de viață. 
Copilăria mea nu a avut gust de portocale și scorțișoară, ci mai degrabă de gem de prune cu 
mămăligă rece. Nu m-am născut bogată și nu am râvnit niciodată la bogății materiale; mi-am hrănit 
sufletul cu fapte bune și astfel am cunoscut bogăția spirituală. 
          Vântul potolit aduce miresme de toamnă; mirosul de otavă proaspăt cosită, izul crizantemelor 
acoperite de roua rece, aroma de zacuscă de ghebe... pentru mine nu au seamăn pe lume. Cum oare 
aș putea retrăi serile răcoroase, în care cu mic cu mare, ne strângeam la câte o clacă și povesteam 
verzi și uscate, de răsuna satul!? 
          Ca un șuvoi de apă care izvorăște limpede și curat din adâncuri, așa ne este viața... aleargă 
fără încetare să-și potolească setea de idealuri și perfecțiune, nu zăbovește nici o clipă, nu ne întreabă 
încotro vrem să ne purtăm pașii, doar își urmează cursul și își caută un loc de vărsare, acolo unde 
simte că poate să își odihnească întregul zbucium; dacă nu semănăm primăvara sămânță bună și 
dacă vara nu ne îngrijim de roade, toamna nu vom avea ce culege. 
          Vântul timpuriu începe să schimbe culorile frunzelor și simt cum îmi aduce în păr primul fir alb. 
Deși mulți ar spune că e primul semn al maturității, eu mă voi încrede doar în vorbele bunicii: „firele de 
păr alb sunt fără doar și poate, bucurie și noroc și nu cumva să le smulgi vreodată!” Într-adevăr mă 
simt norocoasă... cât de generoasă este natura cu noi la început de toamnă! 
          Zilele devin tot mai scurte și nopțile lungi, întunecate și apăsătoare. Ceea ce am iubit cel mai 
mult la natură, a fost singurătatea; mereu mi-a fost sete de ea și doar aici la marginea pădurii mă simt 
împlinită și în armonie deplină cu mine însămi. Răsăritul soarelui e tot mai întârziat și mai vag, iar 
razele lui fine și palide, abia mai mângâie pământul amorțit; bruma apleacă gingașele flori și fură ierbii 
verdele crud, iar apusul de soare, întunecat, se transformă într-o minge de foc, în spatele dealurilor. 
Cu câtă măreție și frumusețe ne-a binecuvântat Dumnezeu pe noi, hanganii! Cum oare vom răsplăti 
vreodată generozitatea naturii și cum să transformăm Doamne, clipa vieții în eternitate pământeană?!  
          Dragul meu septembrie, învăluiește-mă cu frunze multicolore și 
mângâie-mi creștetul cu razele tale blânde; dezbracă-mă de răutate și 
învelește-mă cu cele mai frumoase sentimente; hrănește-mi trupul cu cele 
mai gustoase legume, sufletul cu cele mai frumoase peisaje și mintea cu 
vise mărețe; ascunde-mi în buzunare nuci crude, amărui și dă-mi copilăria 
înapoi; cioplește-mi zâmbete în dovleci și fă-mă să trăiesc viața într-o clipă! 
          Lacrimi mari de septembrie udă pământul, iar pământul stors de 
puteri își caută odihnă, la fel cum și noi căutăm să ne odihnim trupul ostenit 
și sufletul copleșit de griji. Frumoasă toamnă, cât te mai iubesc și câte clipe 
ți-aș mai cere..., dar devenim împreună prizoniere ale timpului; ne ținem 
strâns de mână și alergăm în neant, iar timpul, rapid și sălbatic e gata să ne despartă. Ține-mă strâns 
și nu-mi da drumul, căci deși iubesc veșnicia, încă mi-e îngrozitor de teamă de moarte.  
         Redactor, IOANA AMARIE 
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Capitolul 2 – BILETE PENTRU AVENTURĂ   
                                                                                                                                Ana-Maria Anania  

 
Ultimele zile de școală au fost destul de solicitante față 

de alți ani. Și ce credeți? Am primit o grămadăăăă de teme... 
Of! Unde mai e distracția verii dacă am de rezolvat atâtea 
probleme la matematică? O să o scot eu cumva la capăt. Zilele 
astea am vizitat-o mereu pe bunica, însă nu am putut sta cu ea 
cât aș fi vrut. Curios e că în fiecare zi patul ei era plin de cărți. 
- Bunico, în fiecare zi te găsesc printre cărți. Ce vrei să faci cu 
ele?  
- Eheee... 
- Vrei să le arunci? 
- Nu, nu! Nu aruncăm niciodată cărțile, Liana! și mă privi 

serios. Dacă nu ne mai trebuie acea carte sau nu vrem să o mai păstrăm în biblioteca noastră cel mai 
bine este să o dăruim cuiva.  
- Bine, bine, dar atunci ce faci cu ele?  
- O să vezi. Pot să îți spun doar că fac parte din aventura noastră.  
- Vaaaai! Sper că nu facem și teme suplimentare, că și așa am o grămadă de la școală. Te-a convins 
mama să mă pui să citesc, nu? 
- Nici vorbă de așa ceva! Nu fi nerăbdătoare. O să vezi la timpul potrivit.  
În fiecare seară mă gândeam ce rol au toate cărțile alea în aventura noastră. Deși sunt în clasa a V-a 
nu prea citesc foarte des. Mama mereu mă cicălește și spune că trebuie să descopăr gustul lecturilor, 
dar nu am nici o poftă de cărți. Nu știu voi cum faceți de citiți așa mult. O fi vreo rețetă secretă; trebuie 
să o întreb neapărat pe Buni.  

La final de an școlar am avut parte de o mare surpriză: imaginați-vă! Bunica mea era acolo, în 
primul rând chiar, curioasă să vadă cum îmi spun poezia și cât de bine cânt cântecelul pe care l-am 
repetat de atâtea ori cu ea. Am fost tare bucuroasă și toată serbarea a fost minunată. Cel mai mult m-
am bucurat că până la toamnă nu voi mai fi nevoită să mă trezesc la ora 7. Serios, ar trebui să fie 
ilegal să te trezești la ora aceea. Aș putea să devin o polițistă care să dea amenzi oamenilor care se 
trezesc prea devreme și să pun neapărat orele de la școală de pe la 10. Ce? Nu e o idee bună? Ah, 
parcă văd cum s-ar încrunta mama la ideea asta... Bine, hai să 
fie la 9, dar nu mai devreme!! Cine e cu mine?  
- Buni, oficial avem tot timpul din lume numai pentru noi două.  
- Hihi, abia așteptam.  
- Când începem aventura?  
Începusem să caut pe sub fotolii, prin spatele canapelei... 
Ceva, un indiciu, o mătură, poate zburăm ca vrăjitoarele sau o 
baghetă, poate devenim niște zâne cu aripi verzi. Cum ar fi să 
mă vadă mama așa? Liana începuse să râdă la gândul ăsta. 
Parcă o și vedea pe mama ei cum dădea din cap mirată, dar în 
același timp și foarte serioasă, căci așa e mama mereu: 
preocupată de tot felul de lucruri, mereu agitată și extrem de 
realistă (zice ea, adică asta s-ar traduce că nu crede în unicornii mei care stau pitiți sub pat și nici în 
monștrii care îmi bat la ferestre pe la ora două dimineața).  
- Nu vei găsi nimic special pe acolo, Liana. Poate doar niște praf. Și bunica râse cu gura până la 
urechi.  
- Atunci nu mai înțeleg.... Cum plecăm în aventură? Nu cred că e vorba de o excursie normală.  
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- Ai dreptate. Nu e o excursie normală. Avem nevoie de niște bilete speciale.  
- Bilete? Ce bilete? De tren?  
- Nu. Mai încearcă. 
- De microbuz?  
Deja îmi pierdeam răbdarea și stăteam cu mâinile în șold și 
băteam ușor cu piciorul în podea.  
- Faci exact ca mama ta când o țineam în suspans. Să 
vedem.... Ce vezi nou în camera aceasta? 
- Mamăăă. Ghicitori. Of. Sper că nu sunt grele. Să vedem. 
Nou.... Hmmm.... Păi nu văd nimic nou.  
- Haide, nu te bosumfla așa repede.  
- Dar nu ai cumpărat nimic nou. Aș fi știut.  
- Poate nu e vorba de lucruri cumpărate.  
- Aaaa. Să vedem. Înseamnă că ai schimbat ceva pe aici. Hmmm. Ai mutat mobila? 
- Ah. Nu.  
- Hmmm. Gata! Știuuu! Știuuu! Și săream fără oprire în jurul fotoliului. Multe zile la rând te-am surprins 
între mormane de cărți, înseamnă că..... ai aranjat biblioteca?!  
Și îndreptându-mi privirea spre bibliotecă am observat că toate cărțile erau așezate diferit. Ciudat 
chiar, aș putea spune.  

-Dacă aș așeza așa cărțile acasă, m-ar certa mama o lună 
întreagă.  
Bunica râse. Să vedeți. Toate cărțile din bibliotecă erau așezate 
cu cotorul spre interior, astfel încât nu mai puteai vedea ce carte 
sau ce autor este. M-am uitat mirată la bunica și nu înțelegeam 
nimic.  
- Bun. Deci ai aranjat, dacă putem spune așa, cărțile în bibliotecă 
într-un mod nefiresc.  
- Îhîm.  
- Și ce legătură are asta cu – și a spus cuvintele șoptit, de parcă 
era cineva în cameră și nu voia să audă -  AVENTURAAAA? 
- Ce îmi place când ești curioasă. Toți mușchii feței îți sunt 
încordați. Să vedem. Ție nu prea îți place să citești, nu? 
- Mmmm, nu pot să spun că nu îmi place, ci mai degrabă că nu 

am poftă de cărți. Liana își roti ochii exact cum face mama când o sâcâie cineva la telefon când ea are 
treabă.  
- Dar dacă nu guști niște prăjituri, de exemplu, are cum să îți fie poftă de 
ele? 
- Ăăăă, nu cred.  
- Tocmai. Spuse bunica zâmbindu-mi și privindu-mă de parcă m-ar fi 
îmbrățișat de sute de ori.  
- Dar nu știu dacă e la fel și în cazul cărților, am spus eu bosumflată și cu 
gândul la eclerele mamei.  
- Dar dacă ți-aș spune că în cărți găsim mai mult decât niște cuvinte 
ordonate frumos?  
Am privit-o contrariată.  
- Vezi tu, atunci când îți găsești cartea care este compatibilă cu tine, vei păși într-un Univers nou, în 
care poți să faci ce vrei.  
- Cum vine asta? 



ECOUL HANGULUI          Pagina 12               Anul X, nr. 39 
 

                                  File de roman                                               
 
- Nu vei citi doar despre aventurile unui personaj, ci vei lua și tu parte la acțiune, iar de multe ori vei fi 
tu personajul pincipal.  
- Hmmm. Să zicem că te cred pe cuvânt. Dar eu când am încercat să citesc o carte pe care am primit-

o cadou de Crăciun m-am plictisit tare. Ba chiar adormeam.  
- Înseamnă că aceea nu era o carte pentru tine.  
- Fiecare are cartea lui? 
- Cam așa ceva.  
- Mă tot gândesc... Păi sunt oameni care citesc mai multe 
cărți. Oare unii oameni primesc mai multe cărți special doar 
pentru ei? 
- Sunt cărți care i se potrivesc unui om ca o mănușă și cărți 
care li se vor potrivi mai târziu sau poate niciodată. Ca un 
pulover mare pe care îl primești cadou de Crăciun și îți e 
prea larg, îl lași pe anul următor și când îți aduci aminte de 
el deja e prea mic. Uite, crezi că poți să îmi promiți ceva? 
- Da, buni.  
- Liana, dar știi ce am vorbit noi despre promisiuni, nu?  
- Da, da.  

Și amândouă, în cor: Să nu promiți niciodată ceva ce știi că nu poți face.  
- Ei bine, aș vrea să îmi promiți că vei încerca să citești cărțile din biblioteca aceasta pregătită pentru 
tine.  
Pur și simplu mi-a căzut fața.  
- Ttt...ttt...toooate?  
- Haide, că nu sunt  chiar așa de multe. E doar prima impresie. Spuse bunica amuzată peste măsură 
de fața mea șocată.  
Bine, bine. Biblioteca nu era așa de mare, nu vă speriați. Însă imaginați-vă. Trei rânduri pline de 
căăăărți și toate misterioase. Nu puteai să vezi ce și cum. Mă gândeam ce să fac și atunci mi-am adus 
aminte de promisiunea bunicii.  
-Dar, bunico, mi-ai promis o aventură.  
- Da, și o vei avea. Însă tu poți să faci ce te-am rugat? Orice s-ar întâmpla? 
- Ce să se mai întample?  
Bunica a tăcut și mă privea. Am simțit că e tristă sau poate doar mi s-a părut. Ori era tristă că nu îi 
dădeam nici un răspuns.  
- Bine, bunico. O voi face de dragul tău.  
Zâmbi și spuse: O să vezi că o vei face pentru tine, nu 
pentru mine.  
- Bine. Acum îmi spui ce treabă au cărțile cu aventura 
noastră? 
- Știi că pentru călătorii avem nevoie de bilete, da? 
- Daaaa?! 
- Ei bine, cărțile sunt biletele pentru aventura noastră.  
Am rămas șocată. Nu știam ce să mai cred și tocmai 
atunci a venit mama, iar bunica mi-a făcut semnul de 
SHHHT!, deci nu mai puteam continua discuția. Toată 
noaptea mă voi gândi la biletele astea și ce fel de 
aventură voi avea. Oare în ce ne băgăm? Or fi cărți de magie? Găsim ouă de dragoni în ele? Hmmm. 
 
 



ECOUL HANGULUI          Pagina 13               Anul X, nr. 39 
 
Ecouri de suflet                                                                        Ecouri de suflet  
   
                                                ȚINUTUL  HANGULUI, UN COLȚ DE RAI 

 
           Străbătută de  cel  mai  frumos râu  din  România până 
acum șase decenii,  iar apoi  udată  de Lacul  Izvorul  Muntelui, 
străjuită  la S-V  de  Masivul  Ceahlău și vegheată de patru 
turnuri (Vârful Hangu, Vârful Mare, Altan  și  Muncelu,  acoperită  
de  brazi  falnici,  cu deschidere  spre văi  și  Calea Mare,  
frumoasa  noastră  așezare  este  o  fortăreață  naturală  dăruită 
de  bunul  Dumnezeu  celor  ce  aveau  să  viețuiască  aici  de  
la  inceputuri  și  până  la  sfârșitul  veacurilor,  pentru  a-i  
proteja  de   nenumăratele  primejdii  ce  s-au  derulat  de-a  
lungul   zbuciumatei  noastre  istorii. 

             De  la  începutul  migrației  popoarelor  și  până  la  desăvâșirea   noastră  ca  neam  și  limbă,  
înaintașii  noștri  din  Bazinul  Mijlociu  al  Bistriței, au  rezistat  cu  dârzenie  în  fața  hoardelor  
năvălitoare,  iar  desișurile  codrilor  i-au  adăpostit. Cam  din  acele   vremuri  și  proverbul:  ” Apa  
trece, pietrele  rămîn!”  Dar  precum  în  pilda  Mântuitorului  nostru  Iisus  Hristos (Înmulțirea  
Talanților),  toate  generațiile  ce  s-au  perindat  aici,  i-au  înmulțit  în  permanență  prin  statornicia,  
hărnicia,  respectul  pentru  valorile  umane   dobândite  de-a  lungul  timpului,  mesteșugul  și  valorile  
culturale reprezentate  de  datinile  și  obiceiurile transmise  din  generație  în  generație  și  sfințind  
aceste  locuri  în  primul  rând  prin  dreapta  credință   strămoșească  respectată  și  pastrată  cu  
toate  cele  de  cuviință  fără  șovăire. În  atestarea  documentară  a  localității  se  precizează  faptul  
că  aici  se  afla  o  mănăstire,  așadar   putem  înțelege  starea  spirituală  a  localnicilor  din  acele  
vremuri,  care  și-au  asigurat   mai  întâi   hrana  pentru  suflete,  iar  apoi   cele  necesare traiului. 
Cred  că  unii  cărturari  au  trecut   cam  grăbiți  pe  aceste  meleaguri  (Calistrat  Hogaș,  Mihail  
Sadoveanu)  zugrăvind  sumar  cu  penița  Stânișoara  și  locurile  învecinate,  dar  există  atâtea  
motive  să  ne minunăm  de  tot  farmecul  acestor  locuri  inegalabile.  Din  vechime  având  principala  
îndeletnicire  creșterea  mioarelor  care  le  asigurau  multe din  cele  necesare,  imi  închipui  că  pe  
lângă  viața  aspră  ciobanii  hangani  iși  făceau  timp  și  pentru  a  povesti   seara  în  jurul  focului,  
iar  sunetele  fluierelor  și  buciumelor  răsunau  în  toate  văile  umplându-le   inimile  de  bucurie  
celor  de  acasă  care  așteptau  cu  nerăbdare  mesajele,  
cântecele  și  doinele  păstorilor... 
              Gazde  bune  pentru  frații  români  din  Transilvania,  
mai  ales  după  cele  trei  evenimente  istorice   majore  ce  s-au  
petrecut  în  această   provincie: ( Răscoala  de  la  Bobâlna  
1437-1438, Răscoala  condusă  de  Horea, Cloșca  și  Crișan 
1784 și  Revolutia  de  la  1848), hanganii  le-au  oferit  
participanților,  pentru  a  nu  sfârși  torturați  sau  schingiuiți,  loc  
de  refugiu  sau  posibilitatea  de  a  se  stabili  definitiv  la  noi,  
dar  și  deschiși  sau  toleranți  cu  antreprenorii  și  comercianții  
care  au  contribuit  la  dezvoltarea  localității, așadar  s-au  făcut  
cunoscuți  ca  ”Oameni  buni  și  cu  frică  de  Dumnezeu”.  Dacă  în  perioadele  antebelică  și  
interbelică  se  vorbea  mult  despre  hangani  în  regiune,  a  venit  și  drama  din  anii 1950-1960, 
când  toată  truda  și  agoniseala  oamenilor, lăcașurile  sfinte,  valorile  culturale, instituțiile 
administrative  și  sociale   din  Gura  Hangului  au  dispărut  acoperite  de  ape  creând  multe  drame  
ireparabile  pentru  o  mare  parte  dintre  cei  stabiliți  aici... 
               În  anii  ce  au  urmat  nu  s-a  pus  prea  mult  accesul  pe  dezvoltarea  localităților  rurale,  
la  acest  capitol  suferind  și  noi,  fiind  totuși  unele  excepții.  Astăzi  pot  spune  că,  privind  Hangu  
în  toată  profunzimea  și  splendoarea  lui,  observi  imediat  transformarea  certă  din  ultimii  ani:  
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case  mari  și  trainice,  poduri noi, drumuri  asfaltate,  apă  curentă  și  multe  altele  ce  dau  speranțe  
pentru  viitor.  Totuși  este  și  un  fenomen  trist,  mergând  pe  drum, nu  mai  întâlnești  oameni  ca  

odinioară, mulți  dintre  tineri  migrând  temporar  sau  definitiv  pentru  
un  trai  mai  bun.  Așadar  la  acest  capitol,  s-ar  impune  o  schimbare  
pentru  viitorul  urmașilor, întrucât  tinerețe  înseamnă  viață, speranță,  
continuitate....  Dar  peste  toate  cele  menționate  rămâne  frumuseșea  
și  chemarea  acestor  locuri  ce  nu  te  pot  lăsa  indiferent,  chiar  dacă  
ai  fi  o  stană  de  piatră. 
        Mulți  dintre  oameni   ar  prefera  Coasta de Azur, plajele  spaniole  
sau  grecești, Alpii  Elvețieni  sau  alte  locuri  faimoase  din  această  
lume,  dar  mie  imi  este  drag  HANGU,  deoarece  este  cel  mai  

aproape  de  sufletele  noastre... Mă  văd  aici ascultând  glasul  cucului, al privighetorii  și al mierlei,  
dar  și  foșnetul   frunzelor  adiate  de  vânt,  respirând  aerul  tare  și  curat, savurând  mirosul  de  fân  
proaspăt  cosit, potolindu-mi  setea  cu  apa  cristalină  a  izvoarelor, privind  Ceahlăul  din  Calea  
Mare  și  chiuind  din  toată  puterea  rărunchilor  ca  ecoul  să  nu  se  stingă  niciodată,  ci  să  
vestească  lumii  despre  existența  noastră... Acestea  toate  din  trecut  și  prezent,  mă  îndreptățesc   
să  cred  cu  adevărat  că  acest  ținut  este ”UN  COLȚ  DE  RAI”.          RICĂ  VENTURIANO - SASU 
 

IN   MEMORIAM 
 

SEPTEMBRIE, ÎN LACRIMI 
 

    Comuna Hangu a mai pierdut un OM MINUNAT!  
 Vasile Alexandroaia, cel care a fost primarul comunei Grinţieş 
pînă în primăvara acestui an, a decedat vineri, 11 septembrie 2020, în 

urma unui stop cardio-respirator.      
 Un Om minunat care și-a iubit nemăsurat semenii, un om blând 
și bun, al cărui chip era luminat mereu de zâmbete, indiferent câte 
dureri și griji l-ar fi măcinat. S-a stins fulgerător și mult prea devreme, 
lăsând în urmă lacrimi, tristețe și o familie cu sufletul sfâșiat de durere…
 A lăsat un gol imens în inimile prietenilor și  în inimile  celor 

apropiați nu doar pentru că era un prieten adevărat, un om onest, sensibil și demn, ci și pentru că trăia 
atât de frumos, făcându-și din învățăturile Mântuitorului un modus vivendi, un principiu de viață. 
Dictonul Domnului Nostru Iisus Hristos:  ”Învățați de la Mine, că sunt blând și smerit cu inima!” a 
devenit stindardul scurtei sale existențe, pentru că fost ”blând și smerit” cu oamenii, dar și blând și 
grijuliu cu necuvântătoarele.         
 Jurnalista MAIA CRISTINA MOROȘANU scria, într-un mesaj postat pe una dintre rețelele de 
socializare: ”Fie ca faptele și gândurile bune, cuvintele frumoase pe care le-ai avut pentru apropiați și 
semeni de-a lungul timpului, dar și grija față de necuvântătoare să-ți fie răsplătite în Împărăția 
Cerurilor, iar dreptatea divină să se reverse asupra sufletului, anulând injustițiile și neliniștile pe care 
le-ai pătimit în lumea aceasta!”, iar ziaristul ION ASAVEI consemna în Monitorul de Neamț: ”La auzul 
veştii, familia şi prietenii au intrat în stare de şoc pentru că, doar cu o zi înainte de deces, Vasile 
Alexandroaia a participat la mai multe activităţi sociale fără a acuza vreo stare de rău.. Pe timpul cît a 
fost primar oameni din comuna Grinţieş şi de la “centru” i-au făcut viaţa un iad tîrîndu-l prin tot felul de 
procese şi prin tot felul de mizerii. I s-au făcut nenumărate reclamaţii şi a fost supus la tot felul de 
presiuni. Vasile Alexandroaia a fost un om de un bun simţ remarcabil şi de cuvînt. În urma sa au 
rămas soţia şi trei copii profund îndureraţi şi dezamăgiţi de viaţa mult prea dură.”   
 Bunul Dumnezeu să-l aşeze de-a dreapta Sa. 
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HANGU, TĂRÂM DE POVESTE 

 

Hangu, locul pe care oamenii îl 
poartă în sufletul lor curat, cu credința și 
cu simplitatea de odinioară, este tărâmul 
revărsat de zări lângă lacul Izvorul 
Muntelui, sub poalele Ceahlăului, ce își 
împarte măreția divină cu cei din jur. 
 Un loc minunat, ce strălucește ca o 
rază de lumină alături de oameni cu 
sufletul smerit și cu dărnicia ce îi 
îndeamnă să împărtășească celor ce vor 
să asculte, poveștile din Gura Hangului, 
povești ce aprind scântei în inimile 
noastre pentru bunii și străbunii noștri 

care au devenit eroii acestui ținut. 
 Pe aceste meleaguri codrul și izvoarele șoptesc și ele povești de 
neuitat, Lumina face minuni, bucuria nu se risipește niciodată, iar credință 
rămâne dăltuită în inimi pentru totdeauna. 
 Uneori, din norii cenușii, lacrimi de îngeri coboară peste sat și vuietul 
surd al durerilor din trecut răsună în miez de noapte, însă nici întunericul și 
nici umbrele trecutului nu pot risipi  frumusețe neasemuită a acestui tărâm, 
ce ne îndeamnă să avem credință nețărmurită și nădejde că suntem 
binecuvântați și ocrotiți de Bunul Dumnezeu. 
 Hangu - nu doar un tărâm de poveste, ci pur și simplu Raiul meu în 
care bucuriile izvorâte din iubire își dau mâna, prinzându-se vesele în hora 
copilăriei mele fericite. 
 Hangu, meleagul nostru drag, îți suntem datori pentru că ne putem 
bucura în liniște de frumusețea și bogăția acestui loc, de aceea promitem 
solemn că nu vom uita că suntem hangani și că vom purta, dincolo de timp, 
cu mândrie, acest nume și tradițiile acestui loc fără seamăn de frumos! 
 
                                    MARIA UNGUREANU, clasa a VII-a 
 
 
 



 
 

 

 

 

Hangani, 1965 

Foto: Lavinia Samoilă 


