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Apare lunar

„Am revenit la viaţă „ cineva spunea atunci; speram ca publicaţia noastră să aibă viaţă.
După cum am precizat la începutul editorialului , dacă „Curierul de Nădrag „ este necesar, va trăi, iar dacă nu, fiind
inutil, va dispare.
În cel de-al treilea număr al ziarului nostru, avem onoarea de a publica un articol semnat ing. Şerban Petrică.
Mulţi îl ştiţi pe domnul Şerban ca fost director al uzinei Ciocanul Nădrag.
Mai puţini sunt cei care ştiu despre talentul artistic al dânsului şi bineînţeles faptul că a fost fondatorul primului ziar
tipărit în comuna noastră „Curierul de Nădrag”.
Îi urăm „Bun venit” şi sperăm să rămână colaboratorul nostru permanent.
Colectivul de redacţie

CUVÂNT ÎNAINTE

Este pentru prima dată în istoria seculară a localităţii Nădrag când cetăţenii pot comunica
printr-un mijloc scris.
Cred cu toată fiinţa mea şi am crezut acest lucru, aceasta este calea cea mai democratică. În acest fel , ne vom
cunoaşte mai bine şi vom comunica mai bine. Vom putea urma acele căi spre viitor care vor avea conotaţia şi unanimitatea
cetăţenilor.
Să ne ajute Dumnezeu să fim mai buni şi mai înţelepţi.
Prin această foaie, al vostru cetăţean,
Ing. ŞERBAN PETRICĂ
Cred că Dumnezeu ne-a ajutat după o aşteptare cu răbdare aşa cum ne cere El să apară un om , primarul Nădragului
actual şi o fiinţă devotată scrisului , bibliotecara doamna Brînduşescu Emilia să reînvie Curierul de Nădrag , iar eu mă simt
obligat să aduc mulţumiri acestor oameni şi celor ce vor mai veni să nu uite că din istoria seculară a neamului omenesc ,timpul
şi scrisul nu dispar.
Şi dacă timpul ne îngroapă, scrisul rămâne peste vreme şi nu va exista vreodată ca să dispară chiar dacă bibliotecile au
ars în noapte.
Fiind scrise ce am spus atunci de gândul ce mă leagă aş vrea ca să cobor cu sinceritate la ceea ce văd astăzi.
Eu n-am să mă despart nicicând căci e continuitate, copilăria ce am avut şi viaţa mai departe.
Eu am făcut tot ce am putut ca cei de lângă mine să nu-i dezamăgesc în gând , chiar dacă nu am fost prea blând.
Trecând la gândurile mele la cea ce văd astăzi în Nădrag e bucuria ce s-a ascuns şi am vrut din totdeauna, dar n-am
putut să văd copiii cum se joacă acolo unde nu visau ca să alunece pe tobogan. Aş vrea să înşiruiesc ceva ce mi se pare un vis
al meu realizat Nădragul orăşel de rai ,cu brazii lui dar fără plai în devenire, iar să fie un rai pentru oricine ar călca pe acest plai
.Şi dacă s-a făcut în scurtul timp ce a trecut frumoase lucruri, cu apa care curge în case şi o bucăţică, de asfalt , îmi dă speranţa
mie şi la toţi că noi am vrut şi vrem să fim un colţ de rai , un orăşel curat şi blând , unde oricine ar dori să fie să-l bată vântul în
obraz şi sănătatea în sine.
Şi dacă toate s-au făcut de tineri la putere fiind , eu zic că este loc şi de mai bine.
Nu este loc povestea să o alung din mine şi dacă cineva oricine citeşte în Curier aceste rânduri el să nu uite că
tinereţea e puterea ce nu trebuie întreruptă, ca cei săraci şi neputincioşi să nu fie uitaţi şi ajutaţi.
Ing. ŞERBAN PETRICĂ

CUVÂNT DE MULŢUMIRE

`
In urma îndemnului nostru la curăţenie , în prag de primăvară, am avut plăcerea de
a primi sprijinul din partea conducerii şcolii, a doamnei director Monika Mărcuţ şi domnului director adjunct Cristian Stoiconi,
care au mobilizat profesorii şi elevii, venind în întâmpinarea noastră.
Au participat la vopsirea podeţelor, la măturarea parcului , la curăţenia în jurul terenului de sport , dat în curând în
folosinţă.
Dorim să mulţumim de asemenea şi domnului administrator al şcolii domnul Eusebiu Berciu ,care a pus mult suflet în
organizarea elevilor şi pentru volumul mare de lucru care s-a realizat sub îndrumarea sa.
Sperăm într-o colaborare continuă între şcoală şi primărie.
Conducerea Primărie
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HOTĂRARI ALE CONSILIULUI LOCAL NĂDRAG
HOTĂRÂREA nr. 36 din 07 aprilie -privind achiziţionarea directă fără licitaţie a unui serviciu pentru întocmirea proiectului
tehnic aferent obiectivului : „Reparaţie cu piatră a străzilor din comuna Nădrag ”
HOTĂRÂREA nr. 37 din 22 aprilie 2008 - privind aprobarea încheierii unei asocieri în participaţiune în vederea construirii
şi exploatării unei staţii de distribuire a carburanţilor în comuna Nădrag.
HOTĂRÂREA nr. 38 din 22 aprilie 2008 - privind aprobarea participării Consiliului Local al comunei Nădrag la
Parteneriatul încheiat pentru realizarea proiectului „Colectarea şi transportul deşeurilor în comunele Găvojdia, Criciova,
Nădrag şi Ştiuca judeţul Timiş”
HOTĂRÂREA nr. 39 din 22 aprilie 2008 -privind aprobarea participării Consiliului Local al comunei Nădrag la
cofinanţarea cheltuielilor suportate de membrii Parteneriatului încheiat pentru realizarea proiectului „Colectarea şi transportul
deşeurilor în comunele Găvojdia, Criciova, Nădrag şi Ştiuca judeţul Timiş”
HOTĂRÂREA nr. 40 din 22 aprilie 2008 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Colectarea şi
transportul deşeurilor în comunele Găvojdia, Criciova, Nădrag şi Ştiuca judeţul Timiş”

SFINTII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA
În fiecare an la 21 Mai Biserica Ortodoxă îşi aduce aminte de cei care sunt întocmai cu apostolii şi de Dumnezeu
încoronaţii împăraţi Constantin şi Elena.
Dacă s-a arătat vreodată în chip vădit mâna lui Dumnezeu în istoria Bisericii Sale, apoi aceasta a fost în zilele lui
Constantin cel Mare.
Sunt cunoscute patimile ce le-au îndurat creştinii sub împăraţii păgâni timp de peste trei veacuri. Cezarii romani,
începând cu Nero, au încercat să şteargă orice urmă de creştinism prigonind cu o ură şi o cruzime nemaipomenită pe ucenicii
lui Hristos, dar încercarea le-a fost zadarnică.
Sprijinită de Dumnezeu, Biserica nu numai că a rezistat , ci dimpotrivă , s-a întărit..
Sângele creştinilor s-a făcut sămânţă pentru noi creştini încât Evanghelia la începutul veacului IV era vestită în toată
lumea cunoscută până atunci.
Aşa cum Moise a fost o personalitate providenţială care a scos poporul evreu din robia egipteană, tot la fel apare în
istorie şi Constantin cel Mare care avea să pună capăt persecuţiilor la anul 313 prin edictul de la Milan prin care religia creştină
devenea liberă în tot imperiul
Dar această faptă nu a fost întâmplătoare ci a fost voia lui Dumnezeu pentru că înainte de a porni la luptă împotriva lui
Maxenţiu, lui Constantin i se arată o cruce pe cer pe care scrie: „Cu acest semn vei învinge” şi cu o armată mult mai mică , dar
cu ajutorul lui Dumnezeu, Constantin cel Mare câştigă bătălia şi devine singurul împărat al romanilor.
După ce a dăruit creştinismului libertatea, Constantin cel Mare şi-a câştigat alt merit: acela de a asigura unitatea
Bisericii creştine, prin convocarea primului sinod ecumenic la anul 325 la Niceea la care participă 318 sfinţi părinţi din toată
lumea pentru a restabilii adevărul cu privire la erezia lui Arie- preotul care învăţa greşit cu privire la Dumnezeu Fiul afirmând
că Fiul este o apariţie în timp şi nu naştere din veci din Tatăl , ci o creatură a Tatălui.
Arie a fost condamnat şi liniştea în Biserică şi unitatea ei a fost restabilită.
Tot în această perioadă mama sa Elena a pornit la Ierusalim să găsească crucea pe care a fost răstignit Domnul Iisus,
găsind în final toate cele trei cruci, dar cea pe care a fost răstignit Iisus a fost descoperită prin minunea care s-a făcut prin voia
lui Dumnezeu. Un bolnav a fost adus şi s-a atins de o cruce apoi de alta iar când s-a atins de cea din urmă s-a făcut sănătos şi
astfel a fost descoperită cu adevărat crucea lui Iisus.
Tot Constantin cel Mare îşi mută reşedinţa în noul centru – Constantinopo l(Istanbulul de azi).
Mai sunt şi alte multe fapte ale celor doi dar Biserica îşi aduce aminte în fiecare an de ei împlinind ce spune Sfântul
Pavel „ Aduceţi-vă aminte de mai marii noştri care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu şi văzând cum şi-au săvârşit ei viaţa
să le urmaţi şi voi credinţa. Evrei 13,7.
AMIN
Preot MIZUN MIHAI
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Luna aprilie, pentru o parte din elevii şcolii noastre, a fost una plină de
concursuri.
Implicarea copiilor în diferite evenimente (concursuri, olimpiade), nu face decât să le mărească interesul pentru
receptarea lucrurilor de care sunt atraşi în mod special şi să le dea încredere în viitor, în primul rând lor, dar şi părinţilor sau
cadrelor didactice. Dar, să nu uităm că performanţele trecute nu garantează rezultatele viitoare.
Doamna Ionescu-Moratelli Claudia ne-a informat că, în data de 18 aprilie, anul curent, 3 dintre elevii Grupului Şcolar
„Traian Grozăvescu” au participat la Concursul Judeţean de Comunicări Ştiinţifice „INFO-TEH”, obţinând locul 9. Cei trei
sunt: Bagiu Daiana-Simona, Faur Cristina-Larisa, Juratoni Daniel-Adrian din clasa a X-a.
La Târgul Liceelor Timişene, Bagiu Daiana-Simona, Faur Cristina-Larisa si Lăzărescu Gabriel-Cristian, au
prezentat planul de şcolarizare pe anul 2008-2009, lucrări realizate de elevii noştri şi premii obţinute în anul precedent. Târgul
a avut loc în perioada 23-24 aprilie la Centrul Regional de Afaceri Timişoara.
În perioada 28.04.2008-4.05.2008, domnul profesor Dumescu Dan împreună cu doamna profesoară Luminosu
Mihaela, au însoţit un grup de 6 elevi ai şcolii noastre la Tabăra Interjudeţeană de Matematică Buziaş, unde cei 6 copii şi-au
arătat capacităţile la materia sus menţionată. Micii matematicieni sunt: Băban Marian, Luntraşu Andreea, Măran Lorena,
Flocan Alexandru, Puricaru Elena, Vodă Andreia. Dintre cei enumerati, Băban Marian a obţinut locul I şi Măran
Lorena, menţiune.
Acum să trecem la artă şi, dacă vă mai amintiţi, în primul număr al ziarului, vă spuneam că talentaţii copii de la
Cercul de creaţie plastică condus de doamna Crivineanţu Mirela, participă la Concursul naţional intitulat „Muzica Sferelor”
care avea 3 secţiuni, respectiv pictură, creaţie de mărţişoare şi de felicitări. În momentul de faţă, doamna învăţătoare ne-a
anunţat că rezultatele nu au întârziat să apară şi, 4 copii au câştigat diferite locuri: locul I a fost obţinut de Bălan Adela din
clasa a.III-a A la secţiunea mărţişoare. Locul al II-lea a reuşit să îl ocupe Prună Mirabela la secţiunea felicitări, locul al III-lea
a fost obţinut de Rusu Cezara din clasa a VIII-a B pentru pictură şi tot locul III, Franţescu Laurenţiu din clasa I pentru
secţiunea felicitări.
Copiii de la Cercul de creaţie plastică au mai participat la un concurs de pictură intitulat Simpozionul naţional „Materialitate şi imagine în arta modernă”. Vă anunţăm despre rezultate în numărul viitor.
Noi îi felicităm pe toţi pentru premiile obţinute şi le dorim succes pe viitor.
Cadrele didactice împreună cu elevii, vă doresc un mai călduros şi să aveţi parte de tot ce vă doriţi!
ADRIANA WACHSMAN

PARTICIPĂM ŞI CÂŞTIGĂM

Dintr-o discuţie avută cu domnul primar Liviu Muntean, am aflat că
dânsul apreciază foarte mult munca, oamenii care muncesc pentru bunăstarea comunei şi a
lor personală , dar că uneori obosim de atâta muncă şi este necesară puţină distracţie.
În timpul mandatului său , a organizat o serie de baluri , care au avut un real succes şi care au făcut plăcere
participanţilor.
Deşi este campanie electorală , asta nu înseamnă că nu ne putem distra.
Dânsul a venit cu o propunere, căreia sper ca cei vizaţi să îi dea curs
Doreşte să organizeze un bal în cursul lunii mai:-Balul administraţiei şi Balul pensionarilor în data de 24. 05. 2008
La Balul administraţiei sunt invitaţi domnii profesori, învăţători, personalul auxiliar al şcolii, administratori ai firmelor
din comună , consilierii şi bineînţeles angajaţii Primăriei.
Balul pensionarilor s-a mai organizat acum doi ani şi a avut un mare succes. Sper dragi pensionari că veţi da curs
invitaţiei şi veţi veni.
Dumnealui , vă invită şi vă aşteaptă cu drag.
EMILIA BRÎNDUŞESCU

INVITAŢIE LA BAL

Suntem în plină campanie electorală , avem candidaţi pentru Primărie , avem
promisiuni electorale.
Până aici totul e bine şi frumos, dar trebuie să fim foarte atenţi când cineva ne promite lucruri grandioase. Trebuie să
ne punem problema, sunt realizabile aceste promisiuni, cu ce fonduri, cu ce efort din partea noastră , a tuturor.
Pe de altă parte nu avem voie să ne apuce lehamitea, asta ar însemna să dăm mână liberă unor ambiţioşi care să ne
decidă soarta comunei.
Avem dreptul la vot , atunci hai să-l folosim . Dragi cetăţeni ai comunei , nu vă risipiţi dreptul de a hotărî soarta
comunei noastre. A început să prindă viaţă , să înflorească , nu avem voie să o lăsăm de izbelişte.
Rugămintea mea este : îmbrăcaţi-vă de sărbătoare, ieşiţi la o plimbare şi exprimaţi-vă votul.
Doriţi să votaţi un anume candidat, foarte bine; veniţi şi votaţi-l. Nu lăsaţi pe altcineva să hotărască în locul
dumneavoastră.
Înainte de toate însă urmăriţi pe tot parcursul campaniei ,toţi candidaţii. Urmăriţi-le mişcările , promisiunile ,
denigrările la adresa celorlalţi candidaţi , puneţi în balanţă totul şi apoi vedeţi cine merită votul vostru.
Sper din tot sufletul să nu greşim şi apoi să batem pasul pe loc 4 ani. Ar fi un salt uriaş înapoi, iar noi nu ne dorim
acest lucru şi nici nu este bine pentru comuna noastră.
Ca şi cuvânt de încheiere: - Mergeţi la vot !

EXPRIMAREA VOTULUI

EMILIA BRÎNDUŞESCU
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ALEGERI LA NĂDRAG
La Nădrag e primăvară,
„Mai „îşi face mendrele,
Prin vitrine multe clipuri
Semn că vin alegerile!

Putem spune , putem zice,
Că-i momentul potrivit
Fost primar şi viitorul
E primarul”Favorit”!

Cei din fruntea Primăriei
Au pe frunte toată stima;
Şi au dreptul ca să spere
Că vor fi aleşi din prima!

Putem spune, putem zice
Când alţii se zbenguie,
C-am făcut şi că vom face
În Nădrag ce trebuie.

Realizări? Sunt la tot pasul,
Muncind bine , bată-i vina,
Apa rece de la munte
Ajunge şi la Crivina!

Nădrăgeni , cu mic cu mare,
Să votăm cu inima
C-am legat printr-o conductă
Nădragul de Crivina.

Parc , alei , bănci pe la blocuri
Dau aspect de bunăstare
Drum spre Padeş , drum ca lumea
Este semn de „Lucru”mare!

Prin brazii săgetaţi spre ceruri
Se simte izul cald de fag
La viitoarele alegeri
Nu sunt surprize la …Nădrag!

Cosmote ne intră-n case
Printre ace verzi de brad
Azi vorbim cu toată lumea,
Azi se ştie de Nădrag.

CODUL BUNELOR MANIERE

NEAG TEODOR

V-am promis în numărul trecut că voi reveni cu rubrica: ”Cum şi cui ne
adresăm?”
Având în vedere că e democraţie [prost înţeleasă] uităm să, fim manieraţi şi ne luăm unele libertăţi care nu fac parte
din nici un cod.
Deci să începem cu „E permis să te adresezi unor necunoscuţi?”… Da şi nu – depinde de situaţie .
A interpela pe cineva poate fi un semn de obrăznicie, dar şi un simplu mijloc de a ieşi din încurcătură .
Spre exemplu într-un oraş străin este absolut normal să întrebăm pe cineva care este drumul spre o gară sau cel spre o
catedrală celebră. Este suficient să salutăm şi apoi, politicos, să spunem ce dorim. O dată informaţia obţinută , vom mulţumi
politicos înainte de a pleca în direcţia indicată.
Nu vom interpela persoane în vârstă sau persoanele grăbite şi nici femeile[atenţie bărbaţi]. E de preferat să ne adresăm
agentului de circulaţie, unui şofer de taxi sau unui vatman .
„Problema titlurilor – politeţe sau formalism?”
În faţa lui Dumnezeu şi a legii oamenii sunt egali şi cu toate acestea istoria omenirii este de multe ori expresia
vanităţii omului. Între aceasta şi etalarea cu ostentaţie a titlurilor n-a fost decât un pas.
Bunul-simţ şi aprecierea corectă a efortului depus în şcoală ne obligă să luăm în consideraţie competenţa individului şi
nu titlul cu care se prezintă .
Astăzi a avea diplomă fără a fi în stare să faci dovada cunoştinţelor tale într-un anumit domeniu, nu îţi asigură un loc
în societate sau o slujbă.
De câţiva ani au apărut titluri noi – manager, boss, patron.
Nu sună bine nici” Patroane” nici „Domnule patron” . E de preferat să ne adresăm cu numele de familie al acestuia:
„Domnule Ionescu” nicidecum „Şefule”.
Dacă nu cunoaştem numele persoanei , dar ştim ce profesie are putem spune: „Bună ziua domnule profesor [doctor,
inginer].
Dacă suntem subalterni , titlul este absolut obligatoriu.
Dar nici cei care sunt în funcţie nu trebuie să uite să fie politicoşi cu subalternii.
Să nu uităm că orice om are dreptul să fie numit „domn” sau „doamnă „ şi că folosirea acestui apelativ este în primul
rând un semn al educaţiei dumneavoastră.
„Când şi cui putem spune „tu”?
Aici există două reguli – 1 –tutuirea nu se face decât când eşti sigur că este binevenită;
2 – iniţiativa de a spune tu o poate avea persoana mai în vârstă , superiorul sau doamna.
La vârste apropiate, la cei din medii sociale asemănătoare , cu acelaşi grad de cultură, este chiar ridicol să spunem
mereu dumneavoastră.

___________________________________________________________________________________ Foaia nadrageana 5
Azi nu se mai spune părinţilor „ dumneata” ,ci li se spune mama , tata sau pe numele mic.
Dacă atmosfera este destinsă şi calmă , dacă relaţiile se bazează pe respect şi afecţiune profundă , totul este OK. Nu
este cazul să ne formalizăm şi să considerăm familia respectivă prost crescută.
Şi pentru socrii se poate adopta aceeaşi situaţie , ca al părinţilor, dacă aceştia acceptă.
Revenim în numărul următor cu „Arta conversaţiei”
[Fragmente culese din” Codul bunelor. maniere „, al editurii Humanitas scrise de Aurelia Anastasia Marinescu].
EMILIA BRÎNDUŞESCU

RUGA ÎN BANAT

Poace fi dă m ii dă ani,
În a vrem ilor năvală,
Pă unge trăiesc ţărani
S-o pus lum ea-n rânduială.

G oşcii ce-n prag o să-ţi vină
S-aibă parce dă ogină,
Tot aşa să ce cinstească
La a lor rugă ţărănească.

N u dă alta,dar la ţară,
N u-i vrem e dă leneveală;
V ice,hoare,casă,m asă,
Loc d-ogină nu prea-ţ lasă !

Şî cum ,D oam ne,rău să fie,
Cu gustări şî cu răchie,
Cu zupă,sarm e,friptură
Ş-alce bunătăţ la gură… !

D ă nu-i dai lături,agică,
Porcu-n cocină coică
Şî calu’ flăm ând nechează…
Som nu-ţ fuje,m incea-i trează…

Ş-apoi joc şî voie bună
Cu m uzicanţî-m preună
Că acasă n-ai pleca
U n an d-ar ţîne ruga !

D ar făr’dă bună m âncare
N ici ţăranii nu-s înstare
M uncili la câm p să-ş facă
D ară m i-ce să petreacă !

V rem ea însă iuce trece
Când om u’ bine.ş petrece…
Şî rugănii, tot aşa,
A casă n-ar m ăi pleca… !!

D -aia , după rânduială,
S-o brogit – m are scofală ! –
Z âle-anum e dă ogină,
D ă joc,vorbă, m asă plină …

… D ar, iacă ce-o păţît odat’
U nu leneş şî obraznic,
Ce-acasă n-o m ăi plecat
D upă zâlili dă praznic…

U na-i D um inica sfântă
Când pră D om nul toţ îl cântă
Ş-alta-i ruga (odată-n an ,
Când e-al bisăricii hram ).

D upă rugă-n zâua-tria,
Om u nostru-ncet să scoală,
… dar şcergura nu-i acia
Obrazu ud să ş-îl sceargă
D upă ce cu-apă să spală…

Cu m ulce dzîle-năince,
Tot gospodaru’ cu m ince,
Casa dă rug-o găceşce
Şî goşcii la rugă-i pofceşce,
Că nu-i altă m are fală
Să ai casa-n rânduială,
Bucace bune pră m asă
Petrecerea fain să iasă

Frace Ioane,nu-i prosopu’
Z ice om u cu năcaz;
- Ce să faci cu el m ăi frace
Pă-ce tu m ăi ai obraz ?....

PEŢA PETRU
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GLUME :
Un tip se uita la televizor şi se trezeşte cu o tigaie în cap de la nevastă-sa:
- Asta pentru ce este, dragă?
- Ce e cu numele Laura Jonson , scris pe biletul acela?
- A, este numele unui cal pe care am pariat la cursele de cai!
Pleacă tipa liniştită… A doua zi , iarăşi se trezeşte tipul cu o tigaie şi mai zdravănă în cap.
- Asta pentru ce mai e, dragă?
- Te-a sunat calul!
Un canibal cu fiul lui văd un avion. Fiul zice:
- Tată , acela se mănâncă ?
- Nu tot , fiule , numai miezul!
-

UMOR CELEBRU
-

Gandolin (Luigi Arnaldo Vassalo) – ziarist italian
Câţiva prieteni discutau cu Gandolin despre experienţa care vine odată cu vârsta.
Da , - observă marele ziarist- timpul este într-adevăr cel mai mare maestru , dar are un mare defect , îşi ucide elevii
tocmai când au impresia că i-au înţeles mai bine lecţiile.

Johann Wolfgang Goethe – scriitor german
Unui individ care-i reproşa câteva neologisme folosite de Goethe , poetul i-a răspuns :
- Puterea şi bogăţia unei limbi nu constă în a elimina , ci în a acumula.

-

Goethe se afla pe o cărare îngustă din parcul Weimar . La un moment dat se pomeni faţă în faţă cu unul din cei mai
acerbi critici ai săi .Cu îngâmfare criticul nu se abţinu şi-i spuse:
Nu mă dau în lături în faţa unui nebun !
Eu da – îi răspunse zâmbind , Goethe , şi-i facu loc să treacă.

Wilhelm Grimm – sriitor şi filolog german
Într-o bună zi se prezentă în faţa lui Grimm un student francez care , deşi studia la Berlin de trei ani , nu reuşise să
înveţe deloc germana. Tot el îi spuse cu impertinenţă filologului german:
- E oribilă germana! E o limbă ca un nechezat de cai …
Şi cine ştie ce mai vroia să adauge. Dar Grimm , privindu-l cu mare ironie , îi tăie elanul :
- Se prea poate să ai dreptate. Acum înţeleg de ce măgarii n-o pot învăţa nici în trei ani.
Heinrich Heine – poet german
Boala lui Heine se tărăgăna atât de mult , încât mai toţi prietenii pregetau să-i facă vizite. Într-o zi totuşi , veni al el Hector
Berlioz . Heine îi spuse:
- În toate eşti un original , Berlioz!
- De ce ? – întrebă uimit celebrul compozitor .
- În ciuda avantajului de a mă şti prietenii mereu acasă , nu mă mai vizitează nici unul …
Victor Hugo – poet şi romancier francez
Renumitul scriitor francez , Victor Hugo , călătorea spre Prusia . La graniţă e întrebat cu ce se ocupă .
- Scriu – răspunse laconic Hugo .
Gănicerul îi răspunse :
- Bine , bine , scriem cu toţii . Eu v-am întrebat cum vă câştigaţi mijloacele de existenţă.
- Cu pana – răspunse flegmatic scriitorul.
- Să scriem deci :”Victor Hugo , negustor de pene”- murmură cel care-l interogase.
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