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EMINESCU

Tuturor locuitorilor comunei le spun
LA MULȚI ANI! Succes, sănătate
și belșug în anul 2016!
«Ca azi, va fi ziua de mâine / Ca mâine, toți anii vor urma…
Ce este viitorul? / Tărâm pierdut în cețuri mari, departe»
Mihai Eminescu
Stimați cititori,
Da, ce a fost este, deja, istorie. Statistică. Dar cel puțin
știm cum stăm. Cum am încheiat anul 2015 și cum începem
anul 2016. Statistica-i bună. Și asta-i bine. Cu realizări.
Notabile, frumoase, necesare și utile, favorabile nouă, comunității. Dar acum, istorie este...
*****
Contează ce urmează. Și urmează ce ne propunem. Și cred
că-i corect să ne propunem ceea ce putem. Și putem, fiți convinși! Dar... Să luptăm, să realizăm ce ne-am propus. Cu ajutorul Celui-de-Sus și al Dumneavoastră, stimați cetățeni, se poate.
Noi, administrația - primar și consilieri locali - ne străduim.
Și pentru că veni vorba de planuri pentru noul an, cu tot respectul îndrăznesc să vă aduc la cunoștință că eu, primarul, am
făcut programul pentru tot anul 2016. Chiar dacă la jumătatea
acestui an Dumneavoastră sunteți chemați să alegeți primarul
și consilierii locali pentru următorii patru ani.
*****
Noi, adică eu, primarul Ioan Crișan și echipa mea de consilieri, ne vom prezenta în fața Dumneavoastră, cu bune și cu mai
puțin bune. Vă vom ruga să ne acordați votul Dumneavoastră
pentru următorii patru ani.
Dacă Dumneavoastră veți spune DA, vom continua
împreună. Dacă Dumneavoastră veți spune BA, va continua o altă echipă.
Viața merge înainte. Respectul între cetățenii comunității nu
trebuie să dispară. Niciodată!
Cu tot respectul,
IOAN CRIȘAN
primarul de acum al comunei
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Vreme trece, vreme vine,
Toate-s vechi şi nouă toate;
Ce e rău şi ce e bine
Tu te-ntreabă şi socoate;
Nu spera şi nu ai teamă,
Ce e val, ca valul trece;
De te-ndeamnă, de te cheamă,
Tu rămâi la toate rece.
Multe trec pe dinainte,
În auz ne sună multe,
Cine ţine toate minte
Şi ar sta să le asculte?...
Tu aşază-te deoparte,
Regăsindu-te pe tine,
Când cu zgomote deşarte
Vreme trece, vreme vine.
Nici încline a ei limbă
Recea cumpănă-a gândirii
Înspre clipa ce se schimbă
Purtând masca fericirii,
Ce din moartea ei se naşte

Şi o clipă ţine poate;
Pentru cine o cunoaşte
Toate-s vechi şi nouă toate.
Privitor ca la teatru
Tu în lume să te-nchipui:
Joace unul şi pe patru,
Totuşi tu ghici-vei chipu-i,
Şi de plânge, de se ceartă,
Tu în colţ petreci în tine
Şi-nţelegi din a lor artă
Ce e rău şi ce e bine.
Viitorul şi trecutul
Sunt a filei două feţe,
Vede-n capăt începutul
Cine ştie să le-nveţe;
Tot ce-a fost ori o să fie
În prezent le-avem pe toate,
Dar de-a lor zădărnicie
Te întreabă şi socoate.
Căci aceloraşi mijloace

Se supun câte există,
Şi de mii de ani încoace
Lumea-i veselă şi tristă;
Alte măşti, aceeaşi piesă,
Alte guri, aceeaşi gamă,
Amăgit atât de-adese
Nu spera şi nu ai teamă.
Nu spera când vezi mişeii
La izbândă facând punte,
Te-or întrece nătărăii,
De ai fi cu stea în frunte;
Teamă n-ai, cată-vor iarăşi
Între dânşii să se plece,
Nu te prinde lor tovarăş:
Ce e val, ca valul trece.
Cu un cântec de sirenă,
Lumea-ntinde lucii mreje;
Ca să schimbe-actorii-n scenă,
Te momeşte în vârteje;
Tu pe-alături te strecoară,
Nu bagă nici chiar de seamă,

Din cărarea ta afară
De te-ndeamnă, de te cheamă.
De te-ating, să feri în laturi,
De hulesc, să taci din gură;
Ce mai vrei cu-a tale sfaturi,
Dacă ştii a lor măsură;
Zică toţi ce vor să zică,
Treacă-n lume cine-o trece;
Ca să nu-ndrăgeşti nimica,
Tu rămâi la toate rece.
Tu rămâi la toate rece,
De te-ndeamnă, de te cheamă:
Ce e val, ca valul trece,
Nu spera şi nu ai teamă;
Te întreabă şi socoate
Ce e rău şi ce e bine;
Toate-s vechi şi nouă toate:
Vreme trece, vreme vine.
(1883, decembrie)
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