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PANDEMIA
de „DEPRESIE”

Pentru satisfacerea cerinelor a mii de brăileni

Supravieuim în lupta grea
cu obstacolul numit PANDEMIE
Ilie DUDULEA, președintele
Asociaiei C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila
„Supravieuim” - este
cuvântul potrivit etapei pe care
o parcurgem în războiul
declarat de întreaga planetă
virusului ucigaș, dar așteptăm
un moment în care să-l
înlocuim cu altul semniﬁcând

triumful, încununarea
eforturilor noastre, a tuturor, a
membrilor Consiliului director,
a membrilor întregului colectiv
al As. C.A.R.P. „Ana Aslan”
Brăila, a zecilor de mii de
membri, a tuturor celor care

au pășit pragul casei noastre,
al cărui sediu, putem spune
încă nou în raport cu
vecinătăile, a intrat în
conștiina și în conversaiile
purtate, ca palat al
pensionarilor, cinstea de a ﬁ
primul care i-a atribuit această
simbolistică în paginile revistei
(Continuare în pag. 6)

Primă vara este o armonie de
sunete s i culori alese cu grijă de
Bunul Dumnezeu pentru
mâ ngâ ierea vă zului s i auzului.
Chiar s i acum, câ nd lumea
ı̂ n t re a gă s e c o n f r u n t ă c u
pars ivul ă sta de virus. Este un
anotimp ı̂n care toată natura
renas te, dar renas te s i omul. In
acest anotimp bucuria cres te,
se ampliică , iar omul este mai
vesel s i mai creativ.
D a c ă p r i m ă va ra a r i o
regină , cu ce s-ar ı̂mbră ca s i ce
c u l o r i i - a r p l ă c e a ? C â t e
parfumuri ar alege? Cu
sigurant ă ar i cea mai cochetă
dintre toate iicele anului!
Există o primă vară pentru
natură s i una pentru sulet.
Acum trebuie să zâ mbim, să
im veseli. Acum să lă să m
mintea să zburde, iar suletul
să viseze. Lumina face minuni
ı̂ n ı̂ m p ă r ă t i a s u l e t e l o r
noastre odată cu primă vara.
Câ nd privim mai profund o
l o a r e , g â n d u r i l e b u n e
coboară lâ ngă ea. Primă vara
este un anotimp plin de magie
s i culori, este renas terea
naturii dar s i a suletului.

MESAJUL PREȘEDINTELUI

Suntem deja în primul trimestru al anului 2021. Un nou an, un nou
început, acum în prag de primăvară, când natura revine la viaă, când noi,
oamenii, lepădăm straiele iernii ce trecu. Dar, mi se pare, povara a ﬁ mai
grea ca altădată, de parcă toate iernile cu restane au tăbărât pe noi și neau doborât, deși nici nu prea a nins și nici nu ne-am cutremurat de frig.
Alta a fost povara și încă mai este. Cea a unei tragedii colective, mondiale,
dar și individuale totodată. Ne-a afectat pe toi deopotrivă și pe ﬁecare în
parte acest blestemat de virus ce s-a manifestat parcă în funcie de chipul și
suferinele ﬁecăruia. Să sperăm, totuși, că nepoii nepoilor noștri nu vor
mai trece prin ce au trecut bunicii și părinii lor. Din păcate, vremurile sunt
într-o schimbare și evoluie uluitoare, la fel și natura, la fel și oamenii care
încă mai au privilegiul să-și controleze viitorul. Starea de urgenă, starea
de alertă, măștile, mănușile, distanarea socială și ﬁzică, declaraiile pe
proprie răspundere că pleci la cumpărături, la doctor, dispreul omului de
către om sunt câteva cuvinte pe care nu le vom uita niciodată. Se face un an
de când întreaga planetă a fost cuprinsă de această tragedie colectivă
care, cu oricâte ipoteze și teorii ale conspiraiei, lasă în urmă multe semne
de întrebare pe lângă moarte și suferină. Nu vom răspunde noi la ele, o vor
face specialiștii. Noi suntem datori să sperăm la o stare a lucrurilor mai
bună și, poate, într-un an mai bun și mai plin de sperană, o întoarcere la
normalitate și la o așezare ﬁrească a lucrurilor, departe de spaimele,
veștile cutremurătoare, nesigurana și neliniștea create de acest virus. Prin
anii 1940 ai secolului trecut, în plin conﬂict mondial iscat de nebunia și
lăcomia mai marilor lumii, omenirea trecea prin trăiri și deznădejdii
asemănătoare, în care nu se întrezărea niciun viitor, lată ce spunea atunci
și cât de actuale sunt și acum vorbele marelui actor Charles Chaplin:
„Gândim prea mult, simim prea puin. (...) Avem nevoie de umanitate, de
bunătate și blândee. Fără aceste calităi, viaa ar ﬁ violentă și totul ar ﬁ
pierdut (...) Să ne unim toi, să luptăm pentru o lume nouă. O lume decentă
care le va da oamenilor șansa de a munci, care va da tineretului un viitor și
celor bătrâni o sigurană!”
Acest îndemn să ne ﬁe călăuză în anul pe care îl vrem mai bun la suﬂet
decât 2020, pe care l-am vrea șters din calendar. Să ﬁm cu sperană, dragi
seniori, și nu uitai că omenia și compasiunea sunt vitale, fără ele
umanitatea nu poate supravieui.
Președintele Federaiei Naionale „Omenia”
a C.A.R.P.-urilor din România
inginer Gheorghe CHIOARU

PLANUL
de aciune al Federaiei Naionale
„Omenia” a caselor de ajutor reciproc
ale pensionarilor din România
pentru anul 2021 (extrase)
SCOP: Implementarea obiectivelor strategice ale Federaiei
Naionale „OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România prin
stabilirea unor standarde și norme de risc comune pentru
dezvoltare a C.A.R.P.-urilor, atât din punct de vedere
organizaional, cât și al serviciilor oferite…
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OBIECTIVE SPECIFICE:
A. Întărirea și dezvoltarea capacităii de management în toate
domeniile de activitate ale Federaiei Naionale „OMENIA” si ale
C.A.R.P.-urilor, raportat la cadrul legislativ speciﬁc:
Monitorizarea permanentă a agendei publice cu privire la sectorul
nonproﬁt, politici publice, problematica persoanelor vârstnice, ﬁnanare
și microﬁnanare și desfășurarea de activităi concrete de instruire și
dezvoltare a competenelor pentru managementul C.A.R.P.-urilor;
Realizarea, împreună cu organizaii neguvernamentale partenere sau
ali colaboratori, a unor materiale și suporturi de curs;
Dezvoltarea resurselor umane din cadrul asociaiilor C.A.R.P.
membre, prin participarea la sesiunile de instruire organizate de
autorităi publice centrale și locale și alte ONG-uri, în format online sau
ﬁzic acolo unde este posibil;
• Deschiderea de către asociaiile C.A.R.P. a unor sucursale și casierii
zonale în localităi limitrofe celei de reședină.
• Vizite de lucru ale conducerii Federaiei la ﬁlialele și asociaiile
membre/organizarea unor sesiuni de schimburi de bune practici în
format online;
• Organizarea de schimburi de experienă între ﬁlialele judeene și
asociaiile membre (în format ﬁzic sau online)…
• Publicarea în paginile Revistei OMENIA și a altor publicaii ale
C.A.R.P.-urilor, pe blog-uri, media socială, de articole privind
managementul ﬁnanciar și organizaional, incluziunea socio-ﬁnanciară
a persoanelor vârstnice, drepturile persoanelor vârstnice;
• Actualizarea platformei online Omenia TV cu materiale video
relevante despre activităile C.A.R.P.-urilor membre, pentru o mai bună
promovare a rolului și impactului acestora în viaa comunităii,
promovarea îmbătrânirii active și îmbunătăirea calităii vieii
persoanelor vârstnice;
• Actualizarea permanentă a site-ului Federaiei cu informaii
relevante despre activitatea sa și a asociaiilor membre.
• Oferirea de suport și consultană asociaiilor membre pentru crearea
paginilor în cadrul reelelor sociale și a altor instrumente online pentru o
mai bună promovare la nivel local.
B. Consolidarea și adaptarea la noul cadru legislativ a activităii
de creditare, economisire și educaie ﬁnanciara a seniorilor în
cadrul asociaiilor membre
• Informatizarea activităii structurilor de creditare în toate asociaiile
membre;
• Promovarea în mediul online a serviciilor ﬁnanciare ale caselor de
ajutor reciproc ale pensionarilor;
• Îmbunătăirea calităii documentelor utilizate în structurile de
creditare și a infrastructurii acestora în conformitate cu noile prevederi
legale, elaborarea/îmbunătăirea procedurilor și normelor interne de
lucru, inclusiv furnizarea de informaii suﬁciente și accesibile
membrilor pentru o mai bună respectare a drepturilor acestora;
• Achiziia/perfecionarea de către C.A.R.P.-uri a unor programe
informatice pentru a răspunde nevoilor de eﬁcienă și de creștere a
performanei activităii C.A.R.P.-urilor;
• Identiﬁcarea de noi produse de creditare în funcie de prevederile
legislaiei în vigoare și solicitările membrilor, evoluia pieei ﬁnanciare
a creditelor pentru nevoi personale în România și posibilităile ﬁecărei
asociaii C.A.R.P.;
• Editarea unor broșuri de educaie ﬁnanciară pentru membri;
• Organizarea de schimburi de experienă (ﬁzice sau online) în
interiorul Federaiei sau cu alte instituii ﬁnanciare, inclusiv C.A.R.S.uri și cooperative de credit, cu tematici precum:
- Indicatori de prudenialitate;
- Folosirea instrumentelor moderne de evidenă;
- Utilizarea legală, corectă, eﬁcientă și prudentă a fondurilor
disponibile ale asociaiilor c.a.r.p.;
- Măsuri preventive pentru evitarea neregulilor și inegalităilor în
activitatea de creditare;
- Măsuri legale pentru recuperarea restanelor la împrumuturi;
- Măsuri adecvate de protecie a fondurilor sociale ale membrilor.
Soluii legale pentru acordarea de împrumuturi membrilor deinători ai
pensiei sociale;
C. Promovarea și susinerea drepturilor membrilor persoane
vârstnice la pensie, venit minim garantat, la asistena sociala si
medicala, securitate sanitara, integritate și securitate ﬁzica potrivit
standardelor europene…, oferirea de suport și consultană…
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D. Promovarea diversiﬁcării și dezvoltării activităilor de
socializare, consiliere psiho-socială și a terapiilor ocupaionale
pentru persoanele vârstnice în grupuri mici individualizate, cu
respectarea restriciilor impuse pe timpul stării de alerta, dar și
transpunerea acestora în mediul online, acolo unde este posibil.
Colaborarea cu autorităile publice centrale și locale pentru acordarea
de facilităi persoanelor de vârsta a treia în instituiile de artă din ară și
organizarea în parteneriat cu autorităi și asociaiile de seniori de
evenimente dedicate acestora:
• Acces gratuit în spaiile publice ale instituiilor de cultură și artă
pentru activităile organizate sau desfășurate de asociaiile C.A.R.P.;
• Acces la expoziii, spectacole, gratuit sau la tarife reduse pentru
grupuri organizate de pensionari;
•Acordarea de invitaii la activităi aniversare, comemorative;
• Continuarea colaborării cu departamentele social, ﬁlantropic și
cultural, pelerinaje și mijloace media ale Bisericii Ortodoxe Române și
ale altor culte religioase;
• încheierea de către ﬁlialele judeene și asociaiile C.A.R.P. a unor
înelegeri, protocoale, parteneriate cu Biserica Ortodoxă, reprezentanii
altor culte re-cunoscute de lege, Consilii Judeene, Primării, DGAPSCuri, în scopul îmbunătăirii calităii vieii membrilor noștri.
E. Dezvoltarea în mediul virtual a relaiilor de cooperare cu
structuri federative și reele ale instituiilor ﬁnanciare nebancare
care oferă incluziune ﬁnanciara, organizaii ale vârstnicilor
membre AGE Platform Europe, alte asociaii internaionale și
naionale.
1. La nivel internaional:
• Meninerea și iniierea unor contacte cu organizaii, structuri
federative și reele ale instituiilor ﬁnanciare nebancare care oferă
incluziune ﬁnanciară;
• Extinderea cooperării în cadrul Platformei AGE Europe cu
organizaiile membre, includerea cât mai multor tematici de interes de
la nivel european în agenda Federaiei;
• Implicarea ca parteneri în proiecte internaionale în domenii
precum: incluziunea socio-ﬁnanciară, turism pentru vârstnici, produse
și servicii speciﬁce economiei de argint, învăarea pe parcursul întregii
viei, anti- discriminare, drepturile vârstnicilor etc;
• Promovarea instrumentelor de lucru elaborate în cadrul
platformelor organizaiilor care oferă incluziune ﬁnanciară și a
PlatformeiAGE (ghid de bune practici, cercetări, studii, recomandări de
politici publice, directive europene);
• Participarea constructivă la Adunarea Generală a Platformei AGE,
ședinele Consiliului de Administraie AGE, schimburi de experienă,
conferine și alte activităi internaionale desfășurate de această
platformă europeană și diseminarea în cadrul Federaiei, inclusiv în
cadrul activităii de advocacy;
• Colaborarea cu ADR Flandra in baza protocolului încheiat prin
desfășurarea de schimburi de experienă.
2. La nivel naional:
• Dezvoltarea parteneriatelor între Federaie, ﬁliale judeene și
asociaii membre cu Societatea Română de Cruce Roșie și ﬁliale
judeene de Cruce Roșie în beneﬁciul persoanelor vârstnice aﬂate în risc
social sau în alte situaii de vulnerabilitate;
• Desfășurarea de activităi comune cu Fundaia TON în baza
protocolului de colaborare încheiat;
• Participarea la festivalurile organizaiilor neguvernamentale și la
alte activităi organizate de societatea civilă;
• Meninerea permanentă de către ﬁlialele judeene și asociaiile
c.a.r.p. a unor relaii de informare reciprocă cu Poliia Comunitară și de
Proximitate pentru prevenirea faptelor infracionale la adresa
vârstnicilor;
F. Asigurarea unei evaluări eﬁciente a activităii asociaiilor
membre ale Federaiei și prin introducerea sistemului de indicatori
unici de evaluare la nivelul Federaiei…
G. Dezvoltarea activităilor de advocacy prin mijloace virtuale,
la nivel parlamentar, guvernamental și local pentru promovarea
unei viei decente pentru persoanele vârstnice a îmbătrânirii
active, a solidarităii între generaii, a cetăeniei participative și a
incluziunii socio-ﬁnanciare…
H. Eﬁcientizarea activităilor și serviciilor speciﬁce economiei
sociale și economiei de argint prin care se asigura locuri de munca,
servicii și produse adaptate nevoilor persoanelor vârstnice și
sustenabilitate ﬁnanciara…
I. Controlul, evaluarea și consolidarea activităii economicoﬁnanciare a Federaiei si asociaiilor membre…

Cu scriitorul Ion Cristoiu despre

Pandemia de coronavirus
ca exerciiu planetar
de manipulare

D

ragi cititori, alături de interlocutorul meu, scriitorul și
jurnalistul Ion Cristoiu, vă propunem un exerciiu de
imaginaie. V-ai ﬁ închipuit în zorii anului 2020 că
vom trece prin ceea ce am trecut? În ianuarie, abia ne
dezmeticeam după sărbătorile de iarnă când, din China,
într-o provincie de care nu auzise nimeni până atunci și nici
n-ar ﬁ auzit dacă nu s-ar ﬁ întâmplat ceea ce s-a întâmplat Wuhan- câiva cetăeni se îmbolnăviseră cu un virus mortal
luat de la lilieci. Lilieci mai mâncaseră și până atunci, de fapt
cam asta mâncau, alături de alte animale, reptile și insecte.
Guri multe, hrană puină. De la cei câiva cetăeni s-a luat la
câteva zeci, apoi aceștia au călătorit în străinătate, sau alii
au venit pe la ei, ca turiști. De la zeci au devenit sute, de la
sute la mii, sute de mii și milioane. O întreagă planetă a fost
zguduită de un seism teribil, pandemic, medical, care a
schimbat scara valorilor umane, a ucis nemilos și
îmbolnăvit suﬂetește, ﬁzic, sociologic și psihologic milioane
de oameni, a restrâns libertăile de mișcare, ne-a izolat de
copii, de părini, de bunici, de tot ceea ce ne deﬁnea înainte
ca și oameni normali. Ne-a schimbat! Ca în vreme de
război! Ce a fost de fapt și ce ne așteaptă în continuare,
vedei mai jos, alături de maestrul Ion Cristoiu, gazetarul pe
care îl înjură muli, dar îl citesc pe rupte.
Maestre Ion Cristoiu, a trecut un an de la declararea
pandemiei de coronavirus. Acum că s-au mai liniștit
apele și putem judeca la rece, vă întreb: prin ce am
trecut?
Am trecut printr-un exerciiu planetar de manipulare, de
extindere la nivelul planetei a paranoiei teroriștilor din
decembrie 1989. Pandemia, virusul a existat, însă pericolul
întruchipat de acest virus a fost exagerat prin manipulare,
așa cum și teroriștii din decembrie au existat, în sensul că
au fost maximum zece inși care trăgeau de ici - colo ca să
poată întreine atmosfera de terorism. În rest era o
aparatură care simula toată nebuia focurilor și manipularea
prin Televiziunea Română. Foarte important de
(Continuare în pag. 4) 3

precizat, pentru a înelege manipularea, este că Teodor
Brateș și cei din jurul său nu făceau parte din piesă. E o
prostie să se creadă că ei știau ce se întâmplă cu adevărat.
Cei care manipulau erau la rândul lor manipulai. Ei chiar
erau convinși că teroriștii au ajuns la etajul 1 al Televiziunii
Române, că apa de la robinete este otrăvită și multe altele.
La fel a fost și acum.
Am avut un virus, nu cred că mai tare decât o gripă
puternică, căruia i s-a exagerat contagiozitatea și pericolul.
Totul a început – se poate scrie o carte, mai solidă decât una
despre teroriști despre cum a avut loc exagerarea - prin
prezentarea unor ﬁlmulee false din China în care îi vedeam
pe oameni cum cădeau din picioare. După aceasta a urmat
evacuarea cetăenilor din China care se făcea cu avioane
speciale, iar la urmă imaginile cu izoleta. Izoleta a făcut
parte din brusca exagerare a contagiozităii. Virusul părea
că vine de undeva din spaiu, de pe Marte, iar dacă scăpa
din izoletă sau dacă îl atingeai pe cel bolnav, te îmbolnăveai
și tu imediat. După aceasta a urmat conﬁrmarea unei reguli,
a unei legi nescrise pe care mi-a explicat-o Alexandru
Beleavschi, corespondentul Radio România Actualităi la
Moscova, unul dintre cei mai buni corespondeni din lume în
capitala rusă. I-am luat un interviu prin iunie anul trecut,
când rușii se pregăteau să iasă din pandemie. La ei, cum
televiziunile sunt aproape de stat, au acionat în felul
următor. În prima fază când era nevoie de exagerarea
pericolului se transmitea, ca și la noi, din camerele de
gardă, medici care veneau obosii, cu urma măștilor pe
chip, asistente care spuneau că își dau duhul, că nu se mai
poate etc., care arătau radiograﬁi cu plămâni perforai. În
faza a doua a crizei sanitare, cadrul se muta pe oameni care
s-au însănătoșit, nu mai vedeam intubări, resuscitări și
camere de gardă. În pandemie, la noi, același lucru, mai
inei minte? Toată, întreaga situaie conﬁrmă această deja
axiomă a mea privitor la manipulare. Mă întreba cineva
zilele trecute când terminăm cu pandemia. Păi, uitai-vă la
televizor. Mai e pandemie la televizor? Nu, nu mai este. Nu
mai sunt nici breaking news–uri pe burtierele televiziunilor,
nu se mai fac testări, oamenii stau acasă, nu mai mor de
Covid 19, vedetele chiar dacă zic ele că se îmbolnăvesc nu
mai sunt dramatice, nu se mai lamentează pe la televizor de
cum au suferit și cum erau să moară.
Acum, după părerea mea, se va ieși din starea de
pandemie, virusul va exista, ca și cel gripal și ca multe
altele, oamenii se vor îmbolnăvi ca și până acum, de gripă,
răceli, guturai. Cei care vor ﬁ grav bolnavi de altceva vor
muri sau vor supravieui cu greu, altora nu li se va întâmpla
nimic. Oricum, în momentul în care nu se va mai vorbi
despre ea, în presă, la televizor și mai ales nu vor mai ieși
oﬁcialităile cu vești alarmante, pandemia va înceta să mai
existe.
Maestre, presa românească s-a comportat
profesionist, chiar și din punctul de vedere al manipulării? Adică a făcut o manipulare ca la carte sau a fost un
fel de „Conul Leonida faă cu reaciunea”?!
Presa română n-a dovedit un profesionalism al manipulării deoarece la poporul român nu este nevoie. Eu cunosc foarte bine și aș spune că sunt un specialist în
inventarea pericolului. Am studiat foarte mult - pentru
Istoria literaturii proletcultiste – așa zisul dușman de clasă
și știu că la un moment dat se poate crea o isterie, un
pericol, ăsta a fost și exerciiul planetar prin care am trecut.
În anii '50, în blocul comunist se vorbea despre dușmanul
de clasă, în schimb, în Occident, în Vest, era sperietoarea
Moscova. Când s-a prăbușit comunismul s-a dovedit că
50% erau exagerări ale pericolului rusesc, rachete
performante, tehnică militară. Americanii știau că rușii nu
stau chiar așa de bine, dar peste tot apăreau exagerări de
genul cum se va distruge planeta și rușii fac și dreg în
4 sensul acesta. Au venit anii '90 și s-a inventat pericolul

terorist, mai inei minte!, pentru a justiﬁca existena și rostul
NATO. A dispărut pericolul terorist, acum, nu vedei că și jihadiștii sunt în pandemie, nu mai organizează atentate,
nimic. Nu mai sunt emigrani, e foarte interesant, nu? S-a
oprit valul de emigrani venii în Europa din zonele arabe.
Care va ﬁ atunci următorul exerciiu planetar?
Următorul, pariez cu tine, va ﬁ cel cu schimbările
climatice. Îl și văd de pe acum, pentru că se schiează.
Probabil se va face o legătură cu pandemia de coronavirus.
Vor apărea, ici-colo, articole, de regulă în reviste de
prestigiu, știiniﬁce și academice că, de fapt, bariera dintre
lilieci și om a fost ruptă din cauza schimbărilor climatice.
Asocierea cu schimbările climatice, făcută de oamenii de
știină, va ﬁ preluată de mașinăria planetară mediatică. Vor
descoperi că inclusiv de la pisici sau cine știe ce alt animal,
se poate rupe bariera. Capriciile vremii, ghearii care se
topesc, vine apa peste noi, verile tot mai călduroase iar
iernile aproape inexistente reprezintă o direcie, dar nu pe
asta se va merge pentru că e destul de puin aâătoare. Nu,
vor merge pe ideea de boli. Adică urmare a poluării
excesive, furnicile vor trasmite cancerul sau mai știu eu ce.
Și astfel, se va inventa foarte repede un pericol, un pericol
care ine de instinctele vitale ale omului. Ce, omul de
neanderthal era preocupat de libertatea de expresie?!
Astea au venit odată cu evoluia societăii moderne, dar la
ele se poate renuna foarte ușor. Se vor urmări aceste
direcii pe aceste aspecte vitale-sănătate, viaă, moarte.
Următorul pericol va merge tot în direcia abolirii libertăilor.
Ionu CRIVĂ, redactor șef Revista „Omenia”

Pandemia
de „depresie”
Aurel HÂRJOGHE,
vicepreședinte al As. C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila
Lecturând răspunsurile maestrului Cristoiu, date în cadrul
interviului alăturat, fragmentar preluat în revista „Casa
Speranei”, am socotit că mă pot alătura cu modestie unei
voci atât de autorizate, încercând să schiez câteva idei
legate de haosul informaional, credibilitatea, coerena și
nivelul emoional al comunicărilor oﬁciale, toate acestea pe
fondul potenialului traumatic al pandemiei.
Întregul nostru prezent este marcat de criza sanitară
globală fără precedent, politizată și geopolitizată, rolul jucat
de cei care conduc lumea la diferite niveluri ﬁind perceput
adesea ca manipulatoriu. Izolarea impusă, starea de
necesitate, de alertă prelungită într-un orizont de timp greu de
anticipat, toate acestea sunt percepute tot mai evident ca
măsuri restrictive necesare, dar haotice, marcate de
interesele autorităilor, comunicările oﬁciale pe diferite canale
ﬁind puse critic sub lupă de către specialiști. Percepute sau nu
ca adevăruri de necontestat de către publicul larg, pe care nici
măcar criza economico-ﬁnanciară care se suprapune celei
sanitare cu efectele ei nefavorabile, măsurile restrictive
provoacă sau accentuează depresia.
„Fake news” a intrat deja în vocabularul nostru, iar în era
internetului accesul la informaie s-a „democratizat” de așa
manieră încât a devenit practic greu să discerni ce este
informaie „real news” și ce este dezinformare, intoxicare,
„fake news”. Se promovează cu înverșunare și se acceptă cu
o ușurină condamnabilă ideea că ceea ce emană de la
autoritate este „news” adevărat, iar ce nu a fost validat prin
canalele ei acreditate are șansa de a ﬁ „fake news”, false știri.
Pe de altă parte, asistăm neputincioși la o incredibilă

escaladare a teoriilor conspiraiei de genul „antene 5G
răspândesc COVID”, abordate fără pic de responsabilitate, la
pachet cu demersurile pentru clariﬁcarea raportărilor oﬁciale,
stabilirea eﬁcienei măsurilor restrictive, dezvoltându-se
neîncrederea și suspiciunea.
Asistăm permanent la răspândirea unor „adevăruri
ascunse”, într-o retorică polarizantă și moralizatoare care nu
face altceva decât să le confere vizibilitate, să ampliﬁce
toxicitatea manipulării din partea unor așa-ziși formatori de
opinie.
Anxietatea, depresia, tulburările de dispoziie sunt conexe
într-un mod invizibil vârtejurilor emoionale și turbulenelor de
opinie create de dezinformare, atacurilor informaionale bine
regizate lansate în spaiul public în momente de înfruntare
retorică. „Fake news” s-a politizat, dovedindu-se infailibilă ca
metodă de decredibilizare, de excludere a adversarului din
conversaie, din competiie. Masca se transformă adeseori în
„botniă” și se aud tot mai des voci care spun că pandemia se
va termina atunci când guvernul sau cei din spate nu vor mai
avea sau nu vor mai putea vinde măști declarate oﬁcial
neconforme, dar numai atât. Declarate.
Opiniile sunt transformate în fapte și invers, falsele știri
apărând sub o multitudine de manifestări, unele ﬁind pur și
simplu în totalitate fabricate.
Pandemia, de care am luat cu toii cunoștină la începuturile
anului 2020, cu puin timp înainte ca lumea întreagă să
încremenească și să cadă într-o pasivitate globală, hrănită
informaional pe canalele la care a fost virtual conectată, nu
avea cum să nu dea naștere la interpretări ale realităii, unele
cu totul bizare, efectele ﬁind pe măsură. Declararea
pandemiei de către O.M.S. a fost urmată imediat de carantină
în lumea largă, șocul ﬁind imens. Muli credeau la început că
vreo câteva săptămâni de claustrare, între pereii casei, vor
rezolva problema acceptând cu stoicism să suporte
pandemia chiar în condiiile limitării drepturilor fundamentale
și a deformării modului de a trăi. Consumul de media a
devenit preocuparea de bază, preocuparea exclusivă a
multora dintre noi. Când a devenit o certitudine că va urma un
timp îndelungat de izolare ﬁzică și psihică, a început să
crească depresia, starea de urgenă și măsurile restrictive au
început să ﬁe resimite din ce în ce mai agresiv, iar supunerea
era susinută de mesajele de frică sosite pe toate canalele de
comunicare. Timpul ne-a fost ocupat de autopregătirea în
lupta cu dușmanul perﬁd, care nu respectă graniele,
regimurile politice, crezurile, tradiiile ori sărbătorile, ﬁe ele
naionale, religioase, și de ce nu, familiale/ personale.
Învăam despre aceasta, coroborând informaiile oﬁciale cu
cele neoﬁciale, ceea ce facem și acum, chiar dacă nu mai
este preocuparea exclusivă a multora dintre noi. Aceasta ar ﬁ
starea generală, dar constatăm, din ce în ce mai mult, că
inadaptabilitatea dezvoltă stările de neliniște, de anxietate,
care se transformă în frustrare, furie chiar, catalizatorul ﬁind
erorile de comunicare publică conjugată cu reducerea
veniturilor, a puterii de cumpărare, frica pierderii locului de
muncă, prăbușirea unor sectoare economice și multe altele
cu care omul de rând și societatea se confruntă. Ne
confruntăm cotidian cu reducerea comunicărilor publice la o
simplă informare seacă, număr de decese, număr de
infectări, ezitările, contrazicerile între decideni, cu discursul
polarizant și moralizator construit pe ideea unui conﬂict
permanent între „noi și ei”.
În momentul în care populaia a îneles că sacriﬁciul
conștient acceptat nu va ﬁ de scurtă durată și că ne va
schimba brutal și tot mai mult viaa, nereușitele guvernării și a
măsurilor contradictorii, accentuarea sărăciei pentru cei mai
muli și alte nenumărate faete ale consecinelor, au
accentuat stresul, teama, societatea ﬁind în faa unei traume
colective de mari proporii în care oamenii nu mai pot avea o
reacie corespunzătoare. Se simt neajutorai, lipsii de
apărare în faa acestui factor de mediu, „pericolul” venind

uneori chiar din partea celor mai apropiai. Câi dintre
dumneavoastră nu ai devenit reticeni, suspicioși chiar și în
sânul propriei familii sau de câte ori nu ai evitat să discutai cu
un prieten, cu o cunoștină apropiată despre care ai auzit că a
fost infectat cu COVID-19!?
Intervenită brusc, pe neașteptate, pandemia stârnește frica
pentru că percepia comunicărilor oﬁciale accentuează
sentimentul evoluiei imprevizibile, imposibil de anticipat.
Deplasarea responsabilităii, voită, conștientă,
permanentă, privind insuccesul unor măsuri prin care se
limitează brutal drepturi fundamentale ale omului, către
populaia „care nu respecta restriciile”, a dinamitat practic
relativul consens public, a relansat neîncrederea structurală
în autorităi, în decideni.
Conturarea traumei colective pe care o trăim și care se
accentuează pe zi ce trece, se poate remarca „în stradă”, în
cabinetele medicale și poate în gesturi disperate individuale,
dar mai ales prin radicalizarea atitudinii populaiei împotriva
celor care au comunicat teribil de prost, au cultivat o percepie
nerealistă, au subestimat necesitatea unei informări corecte,
mai bune și mai responsabile pe partea de știină. „Pandemia
de depresie” a devenit o realitate cu care societatea se
confruntă, efectele ei ﬁind incomensurabile – anxietatea de a
te îmbolnăvi, de a-i îmbolnăvi pe cei dragi cu care locuiești și
cu care ai inevitabile contacte, anxietate legată de prezentul
și viitorul economic personal, al familiei și a spaiului vital, dar
peste toate, mai ales pentru persoanele cu o vârstă care le
recomandă ca ﬁind bunici, așa cum este imensa majoritate a
membrilor asociaiei noastre, C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila, se
suprapune anxietatea izolării, chiar dacă depresia este
deseori o problemă la vârsta a treia.
În această criză sanitară fără sfârșit, izolarea a condus la
creșterea nivelului depresiei, putându-se vorbi în cazul
acestei pandemii de o „depresie a Sistemului imunitar”,
victimele colaterale ﬁind cel mai adesea bolnavii, în special
cei cu boli cronice. Ca să înelegem grozăvia momentului, voi
adăuga o știre preluată din media: nivelul total al spitalizărilor
la nivel naional pentru bolnavii de cancer s-a prăbușit
dramatic în pandemie, cu aproape 50 la sută mai puin faă de
aceeași perioadă a anului 2020, în condiiile în care în
evidenele medicilor de familie există peste jumătate de
milion de pacieni oncologic. Cererea ﬁind uriașă și înainte, în
condiiile ocupării spitalelor de către cei infectai cu noul
Coronavirus, muli dintre cei cu afeciuni cronice au fost trimiși
acasă, grăbindu-li-se sfârșitul biologic pe cale naturală, în
așteptarea recalculării pensiilor pentru a mai primi un bănu
pentru medicamentele de care cei mai muli au fost nevoii să
se lipsească, așteptare similară cu a sta cu mâna întinsă , că
„poate cine știe”..., la anul..., recalcularea… Pentru cei care sau dus la cele veșnice, nu mai există pandemie, nu mai există
nici pensia de mizerie..., nu mai există „la anul” Au plecat întro lume mai bună și cu sigurană mai dreaptă, fără măcar o
slujbă în biserică și fără a ﬁ conduși pe ultimul drum de cei
dragi, de apropiaii de o viaă. Sigilai, aduși la cimitir cu
„izoleta pe patru roi” și aruncai în groapă. Depresia a rămas
afară și circulă printre noi, efectul ﬁind devastator.
Dragi cititori, chiar dacă trăim timpuri stranii, nu vă lăsai
învinși și îndemnai pe cei din preajma dumneavoastră să
renune la pasivitate și imobilitate, la senzaia de negare de
genul „nu pot să cred”, „nu mi se poate întâmpla tocmai mie”
sau mai grav, „nu poate să dureze mult”, ba chiar „nu poate ﬁ
adevărat”, „nu poi împiedica cursul lucrurilor” etc.
Un loc aparte în instalarea stărilor de anxietate îl constituie
teama de spital, inoculată cu ﬁecare știre propagată… A.T.I.,
A.T.I…. este pe buzele tuturor, pe toate ecranele, pe toate
paginile ziarelor… Despre cei vindecai în spitale, despre
medici, asistente, inﬁrmiere și întreg personalul care
conlucrează la marea reușită a vindecării nu vorbește mai
nimeni. Totul se rezumă pentru aceștia într-o ecuaie
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falsă, spital egal A.T.I.
Vorbesc în cunoștină de cauză. Am fost acolo, dus de
ambulană și după două săptămâni am plecat rămânând
profund impresionat, ca și muli ali pacieni, de modul în care
am fost tratat din punct de vedere medical și nu numai.
Priveam prin geam spre curtea interioară a spitalului de
urgenă și vedeam ziua de lucru care începea… noaptea, cu
asigurarea tuburilor de oxigen, aﬂate la capătul ﬁecărui pat din
saloane, ca niște soldai neclintii, mui, făcându-și datoria.
Asemănam transportul individual al ﬁecărui tub, cu un cărucior
special adaptat, într-un mers apăsat, sacadat și uniform, într-o
traversare necontenită a curii și urcarea pe rampă, în
așteptare, cu munca pe schelele din port a hamalilor lui Panait
Istrati. Se opreau, fumau o igară și o luau de la capăt. Există o
viaă necunoscută în toate cele. Este impresionant să vezi o
armată de furnicue blonde, brunete, minione, potrivite, așa
cum Dumnezeu a știut să le zămislească, care sosesc în
schimburi și dispar absorbite de sistem, reapărând în postura
de „cosmonaui”, transmiând ori de câte ori vin în contact cu
pacienii un mesaj de încredere și bună dispoziie,
comunicând doar prin ochii lor, verzi, căprui, de toate culorile și
prin cuvinte de îmbărbătare, de încurajare, adresate ﬁecărui
pacient, indiferent de rolul lor în angrenajul Seciei de Boli
Infecioase a Spitalului Judeean de Urgenă Brăila.
Mulumesc pe această cale conducerii acestei secii,
medicilor, asistentelor, inﬁrmierelor, întregului personal fără
excepie pentru empatia cu care tratează pe cei ajunși la
ananghie în confruntarea cu pandemia, făcându-mă ecoul
multor pacieni care au plecat nu numai reabilitai medical, dar
și cu o încredere deosebită în actul medical și o stare de spirit
pozitivă pe care încerc să o transmit cititorilor. Avei încredere
în actul medical, în dăruirea cu care este exercitat. Nu ezitai
să apelai la serviciile personalului seciei în fazele incipiente,
la primele simptome. Secia A.T.I. este o ultimă soluie, pe
care o putei evita, dar care, la rândul ei, salvează
nenumărate viei, personalul acesteia confruntându-se zilnic,
poate clipă de clipă cu situaii inimaginabile, și, desigur, cu
regretul nereușitei în cazuri disperate.
Pe toi acești oameni minunai îi întâlnim zilnic printre noi,
pe stradă, în piaă, oriunde. Sunt oameni obișnuii, pe care
nu-i remarcăm decât atunci când ajungem în grija lor și-i
privim cu sperană.
Am găsit de cuviină să-i preuim și prin cuvinte.

Supravieuim în lupta
grea cu obstacolul numit
PANDEMIE
(Urmare din pagina 1)
noastre revenindu-i domnului profesor Ion Munteanu, cetăean
de onoare al urbei, membru al Uniunii Scriitorilor din România.
Desigur, anul 2020 ne-a pus pe toi la grea încercare datorită
apariiei de nicăieri a pandemiei, căci despre ea vorbim,
surprinzând prin amploarea și consecinele ei la nivelul întregii
societăi, prin schimbările totale și posibil ireversibile
determinate în viaa cotidiană.
La acest bilan de sfârșit de an, evideniez și de această dată,
raportându-ne la realitatea momentului, o realizare cu adevărat
remarcabilă, de fapt cea mai mare. Măsurile energice, imediate,
meninute și aplicate cu hotărâre, chiar impuse pe alocuri în
lupta cu noul coronavirus au fost determinante pentru
asigurarea continuităii activităii în perioada extrem de grea ce a
urmat încetării stării de urgenă. Am făcut dovada capacităii
noastre organizatorice, luând măsurile recomandate pentru a
ine virusul agresiv la distană și a-l împiedica să se
răspândească. Până la acest moment, lupta cu COVID-19
6 a dat rezultatele dorite, ﬁind conștieni însă că ea trebuie

continuată neabătut, neputând ﬁ raportată la un exerciiu
ﬁnanciar sau altul.
Ne onorează aprecierile laudative de genul „ducei-vă la
pensionari, la C.A.R.P., să vedei măsuri și cum se respectă”,
fapt pentru care ne limităm doar a le enumera: supravegherea
și dirijarea accesului gradual, în condiiile distanării ﬁzice, pe
traseele separat marcate – pentru timpii de așteptare când este
cazul, de deplasare spre zonele de interes și de părăsire a
incintei, portul măștii (în mod corespunzător), veriﬁcarea
temperaturii la intrare în sediu, utilizarea dispenserelor cu
biocid instalate pe traseele frecventate, dezinfectarea
suprafeelor utilizate repetitiv, utilizarea de lămpi cu raze
ultraviolete cu dublă sterilizare și dezinfectare de 360o într-o
proporie de 99% a agenilor patogeni, inclusiv a noului
Coronavirus. Măsurile au fost conﬁrmate în mod repetat de
Serviciul de control în sănătate publică din cadrul Direciei de
Sănătate Publică a Judeului Brăila, dar și de organele de
poliie, prin constatările făcute cu ocazia inspeciilor sanitare
sau a controalelor tematice consemnate în procesele-verbale
încheiate, dovadă a intransigenei noastre în prevenirea
infectărilor cu COVID-19.
Continuitatea activităii este un principiu esenial în
managementul oricărei entităi, ﬁe ea orientată spre proﬁt, ﬁe
spre excedentul care se reinvestește pentru realizarea scopului
pentru care au fost înﬁinate, cum este cazul Asociaiei C.A.R.P.
„Ana Aslan” Brăila, incluziunea ﬁnanciară situându-se în prim
plan, manifestându-se prin acordarea unor împrumuturi cu
dobândă redusă unor persoane excluse de pe piaa bancară, de
multe ori victime ale unor instituii ﬁnanciare nebancare care
folosesc sintagma de „case de ajutor reciproc”, dar se conduc
după alte reguli și reglementări.
Asociaia noastră este singura din Brăila care a funcionat și
funcionează, încă din 1951, de la înﬁinare, conducându-se
după reglementări speciale privind casele de ajutor reciproc ale
pensionarilor. Măsurile luate ar ﬁ fost greu, poate imposibil de
luat fără realizarea de căpătâi, darea în funciune a noului sediu.
Va ﬁ urmată de utilizarea în întregime a spaiului Centrului Social
Multifuncional pentru asigurarea unor servicii medicale în
avantajul membrilor asociaiei.
Recent s-au aprobat în Consiliu specializările pe care le vom
dezvolta în parteneriat cu Asociaia „Respectabilii” pentru
asigurarea asistenei medicale ambulatorii pe baza unor criterii,
gratuităi și reduceri suplimentare a tarifelor, în afara celor
general convenite cu până la 25% din preurile medii existente
pe piaă.
Aceasta presupune însă modiﬁcări ale proiectului iniial,
eforturi constructive noi vizând respectarea exigenelor și
intransigena autorităilor. După obinerea avizului de la Colegul
Medicilor și Direcia de Sănătate Publică a judeului Brăila,
asociaia parteneră s-a angajat să asigure dotările de ultimă
generaie necesare cabinetelor medicale vizând în mare parte
medicina recuperatorie (kinetoterapie, osteopatie, elongaii si
masaje terapeutice), dar și de stomatologie, medicină generală
etc. Din păcate, speranele celor interesai de specializarea
oncologie s-au lovit de nenumăratele greutăi și condiii impuse
de autorităi potenate de vremurile pe care le trăim.
În condiiile în care convocarea ședinei Adunării generale
este practic imposibilă datorită restriciilor impuse de autorităi pe
fondul pandemiei, ne obligăm ca o informare în detaliu privind
activitatea Consiliului director să o prezentăm, conjunctural, în
numărul următor al revistei, limitându-ne la evidenierea în
spaiul restrâns al revistei la prezentarea unor rezultate, precum
numărul de contracte de împrumut încheiate - 10.192 (valoare
totală de 45.580.770 lei), ajutoare sociale nerambursabile în
valoare de 259.271 lei, ajutoare de deces în valoare de
1.621.377 lei etc.
Asigurăm pe această cale pe toi membrii asociaiei, dar și
pe cei care ni se vor alătura pe parcurs, că prin măsurile pe
care le întreprindem suntem alături de ei și încheiem, în
perspectiva celei mai mari sărbători creștine, cu sperana că
în noaptea luminată, ne vom putea împărtăși credina că
„Hristos a Înviat!”. Fără restricii!

Puncte de vedere

De la Gripa Spaniolã
la Corona-Virus

prezent, cu diferena, deloc neglijabilă, că a lovit
mai puternic generaiile tinere și mai suportabil pe
cele în vârstă. Conform cu cele scrise în acea
vreme în, „Gazeta de Transilvania”, boala se
instala brusc, cu „temperatură ridicată, dureri vagi
și o sensaie de sdrobire, extenuare în tot corpul și
mai ales în șale și membre: inﬂamaia căilor aeriene
globală, în evoluia fără precedent a miloacelor de superioare: nas, gât, faringe, laringe, tracheie și
călătorie rapidă spre orice col al lumii, dar și în bronșiile mari, sau sunt tulburările gastropersistena unor obiceiuri neconforme cu normele intestinale care predomină situaia: greuri,
minime de igienă și prevenie.
vărsături, constipaie, diaree, colici, icter cateral
Dintre toate pandemiile recente, Gripa Spaniolă prin transmiterea infeciei gripale la căile biliare”.
(1918-1920), care a lovit lumea în mai multe valuri
Atribuirea denumirii de Gripă Spaniolă este însă
devastatoare, pare cea mai asemănătoare, ca impact improprie acestui virus ﬁindcă își are originea în
medical, social și economic, cu actuala pandemie China, izbucnind cu violenă în America. Cum
de COVID-19. Numărul mare de victime ale presa vremii era încă acaparată de efectele primului
virusului de la începutul secolului al 20-lea (peste război mondial, doar ziarele din Spania (neutră în
50 milioane de oameni, iar după alte surse cifra conﬂagraia mondială) au menionat pe larg despre
reală ar putea ﬁ apropiată de 100 milioane) s-a această epidemie. În acest fel, oamenii au asociat
produs, din păcate, din cauza situaiei medicale, virusului o origine spaniolă, informaiile despre
economice și sociale la momentul respectiv (n.r. - efectele acesteia neajungând pe tot globul.
după un război mondial devastator, din cauza
La fel ca în cazul actualei pandemii de Covid-10,
nivelului inferior al medicinei și al resurselor în oamenii se protejau purtând mască în spaiile
acest domeniu, precum și din cauza informării publice pentru a preveni transmiterea prin aer a
slabe a populaiei privind mijloacele de prevenie), virusului mortal.
situaie incomparabilă cu cea din prezent.
În România acelor vremuri, pandemia de Gripă
Un amănunt deloc de neglijat: pandemia de Spaniolă nu s-a bucurat de o atenie deosebită și a
acum 100 de ani nu diferă cu mult faă de cea din părut oarecum trecută cu vederea atât de autorităi
cât și de populaia complet
neinformată. Un exemplu este elogiul
adus de presa vremii politicianului
octogenar Gheorghe Pop de Băsești,
care a călătorit la Adunarea Naională
de la Alba Iulia dedicată Unirii, într-o
stare avansată a bolii. Gestul său a fost
Ionel JECU
perceput ca unul vecin cu eroismul,
Să scăpăm de pandemie
deși majoritatea participanilor nu
Toată lumea o dorește,
purtau mască, acest lucru putându-se
constata cu ușurină din fotograﬁile
Apoi, ce-o mai i, să ie,
vremii. ara era, însă, copleșită de
Nu știm ce se pregătește.
bucuria reîntregirii neamului
românesc. Așdar, paralela dintre Gripa
Căzui în melancolie
Spaniolă și COVID-19 nu este nici
exagerată, dar nici un nu este consideDe bine ce amintește,
rată un fapt banal, nesemniﬁcativ. Este
Noi uităm de pandemie
necesară pentru a ine trează memoria
Ce lumea nu o dorește.
colectivă și pentru a învăa din
greșelile trecutului. În același timp neam străduit să aducem un
Primăvara ce-a venit
„pansament” pentru trauma care încă
Peste tot ea înverzește,
mai bântuie în lume, cu încrederea că
Iar natura s-a gândit,
și noi putem trece peste pandemie așa
cum au reușit înaintașii noștri în
Poate virusul gonește
condiii cu mult mai grele și cu
Și scăpăm de-acest covid.
mijloace cu mult mai rudimentare.

Cum adesea se spune că „nimic nu este nou sub soare”
nu ar trebui să ne mire faptul că omenirea a mai trecut
prin pandemii devastatoare, cea mai cunoscută ﬁind
Gripa Spaniolă, care a avut loc între anii 1918 și 1920.
Mircea CĂRBUNARU
Istoria recentă consemnează și alte contagiuni
globale, cu anumite intensităi și frecvene de
apariie ale căror intervale s-au scurtat ameninător
în ultimii 200 de ani (1817-1823 – pandemia de
holeră care a ucis peste un million de oameni; 1885
- epidemia de ciumă care a secerat 12 milioane de
viei omenești în China și India; 1918 – 1920, Gripa
Spaniolă care a făcut peste 50 milioane de victime.
Trebuie s[ consemnăm faptul că în perioada dintre a
doua jumătate a secolului al 20-lea și a doua decadă
a secolului al 21-lea a avut loc o succesiune de
gripe, majoritatea provenite din Asia, cu milioane
de victime în total: H1N1, H2N2, H3N2, SARS și
SARCOV-2, fără a pune la socoteală pandemia de
SIDA, care a izbucnit în 1981 și a făcut peste 30
milioane de victime, aceasta neﬁind eradicată până
în prezent.
Cauzele pot ﬁ găsite cu ușurină în condiiile de
trai, în sărăcie, în suprapopularea și încălzirea

Rondelul
speranei

Măsurile luate împreună cu personalul asociaiei,
prezentate în primele pagini ale revistei, au fost completate
cu cele de dezinfecie totală a incintelor (în foto),
contractate cu ﬁrme specializate, reluate și în anul 2021,
pentru asigurarea desfășurării ativităii în condiii de
7
maximă securitate sanitară.

Amintiri pentru cei de mâine

Continuăm să prezentăm, stimai cititori, portrete ale unor veterani
brăileni, eroi anonimi ai celui de al doilea Război Mondial, alături de
scurte și concise referiri la actele de bravură duse pe frontul luptei
antihitleriste. Aceste portrete se regăsesc în volumul „Amintiri pentru

cei de mâine – interviuri cu veterani de război” elaborate de un colectiv
al Bibliotecii „Panait Istrati”, Brăila, coordonat de dr. Ioan Volcu.
Desenele sunt executate de pictorul Gelu Stan Iordache, membru al
Cenaclului „Casa Speranei”. (Florin Laureniu BOȘNEAGU)

Palangã Ion

Chelu Alexandru

Mãcrineanu Tudor

La vârsta de 14 ani m-am înrolat copil de
trupă la regimental de grăniceri din Brăila.
În 1939 am intrat voluntar la Grupul de
nave-grăniceri. Pe nava „Comandor
Demetriade” m-am specializat ca motorist.
În 1944 am fost îmbarcat pe nava „Amiral
Murgescu”, „navă de saciﬁciu”, pe Marea
Neagră. Plasam mine și executam dragaj.
Odată, o mină a explodat chiar în faa
noastră. Am fost mitraliai de avioane rusești
dar artileria noastră s-a dovedit o bună
apărătoare. Apoi am efectuat 80 de misiuni
la evacuarea Crimeii, denumită Operaiunea
60.000 sau Dunkerqul românesc.
M-am îmbolnăvit de malarie. Când rușii
au venit în Brăila câiva soldai au fost
cazai la noi în caă unde eu eram în
convalescenă. De frică, mama mi-a aruncat
medalia primită pe front și un un jurnal de
bord de pe vas. Am fost avansat sergent
major, apoi maistru principal.

De fel din Însurăei, am plecat ca
voluntar, în 1939, la paza de frontieră din
Basarabia. Am fost șef de pichet de
grăniceri la Pardina, în Deltă, după care,
odată cu izbucnirea războiului am fost
tansferat la Batalionul de Grăniceri
Transnistria.
În 1944 am luptat contra nemilor pe
ValeaArieșului, apoi la Beiuș.
Ne-am continuat înaintarea trecând
Tisa ajungând în Munii Buck. De acolo
am traversat Cehoslovacia mergând pe
jos prin frig și zloată, îmbolnăvindu-mă.
Totuși, am ajuns la Brno pe 9 mai, când sa anunat sfârșitul războiului. Am fost
decorat cu medalia Bărbăie și credină.
Am revenit acasă, am făcut o școală de
șoferi și am lucrat ca șofer până la pensie.

În 1941 am fost încorporat în
Regimentul 33 Infanterie Tulcea,
batalionul 101 Vânători de munte. După
luptele de la Odessa ne-am întors pe jos la
Vaslui. Ne-am retras apoi la Brăila, iar de
aici am cotit-o spre Ploiești unde, după ce
ne-am reorganizat, a plecat pe front în
Ungaria.
De aici am înaintat în Cehoslovacia
unde am fost rănit. Am avut îmbrăcăminte
proastă, am suportat iarna foarte greu,
nici nu-mi găsesc cuvintele. Pe umăr am
putat o pușcă mitralieră românească.
Sfârșitul războiului m-a prins în 35,
după care a durat luni bune până ce să
ajung acasă, la Brăila. Războiul afost
crunt pentru mine, greu mi-am revenit ca
să pot avea o viaă liniștită.

Bătălia de la Oarba de Mureș - Katynul românesc

Care-s morii, care-s viii?!
Bogdan Florin BOITAN
Tu cu cin' te lupi Ioane,
Un' i-i neamul, un' i-s fraii?
Plumbii trec prin noi, piroane,
N-auzii murind, Carpaii?!
Însetată-a noastră gloată,
Bea din Mureș apă vie,
Dăruindu-i câte-o gheată,
Să-i mai curme din mânie.
A căzut pe coaste bruma,
Peste parii lungi ai viei,
Tu n-auzi în piept furtuna,
Bătând gongul bătăliei?
Pe Sîngeorz se ia arvună,
Pentru zece nuni, odată,
Unde-s mirii ca să spună
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Cine i-a trimis la groapă?

Din înalt se-aude toaca,
în delir, pe culmi, arcașii
Sus, din deal, ne bate piatra,
La pământ ne-ntind ostașii.
Gurile de foc și cântec,
Ne trimit în cer, soldaii,
Plumbii grei dospesc în pântec,
Parcă - ar zămisli Carpaii.

Avem ier piept, în brae,
Cât încape - n zece muni,
Bolovani, șrapnel în mae,
Brazde vii, adânci, pe fruni.
...
Apă oarbă, apă rece,
Cine-o-să-i mai plângă iii?!
Doar un câine, azi, mai trece,
După-un os, să-și cuminece
Pântecul cu poezie;
Poate el să ne dezlege,
Care-s morii, care-s viii?!

Poezia dedicată lui Ion Condruţ în memoria tatălui său, Costel Condruţ, care
a luptat la Oarba de Mureș in 16-18 septembrie - 6 octombrie 1944. Generalul
comandamentului rus, Serghei Troimenco, a ordonat atacul frontal al
poziţiilor inamice pe o secţiune de front de numai 400m, ceea ce s-a soldat cu o
pierdere de peste 11.000 de vieţi omeneşti. A fost evidentă intenţia
comandantului rus de diminuare a capacităii combative a armatei române. Au
participat Diviziile 9 şi 11 Infanterie, din Corpul 6 Armată şi Regimentul 115
Mareşal Ion Antonescu. Glorie eroilor români căzuţi pentru apărarea patriei!

Întâmplări adevărate

Vasile RUSESCU
consemnări de
profesor Dumitru ANGHEL
Era frumos, avea carismă, șoca
prin exces de personalitate, te
îndemna să te uii la el, să-l asculi,
să-i urmezi sfaturile.
Născut pe malul Dunării, dar nu la
Brăila, ci la grania dintre Vlașca și
Teleorman, unde hoii tăiau capul
bidiviului pentru a-i fura clopotul(!),
Vasile Rusescu avea alura haiducului
hăituit de poteră, acuzat că a furat fete mari, dar nu-l puteau agăa în
ștreang, deoarece fecioarele girau, prin căsătorie, viaa sa.
Vasile Rusescu te privea de sus, nu coborându-te pe tine, ci
ridicându-te la înălimea personalităii sale maiestuoase, dar
încărcată de acea bonomie a vajnicului Moromete din Câmpia de
Sud a Deliormanului, a lui Zaharia Stancu, a lui Marin Preda și a
ăranilor de la 1907, care au incendiat conace boierești,
răcorindu-se la focul puriﬁcator al răzbunării.
Sile Rusescu întruchipa idealul frumuseii masculine din
baladele de Dunăre, cocheta nonșalant și ironic, cu imaginea lui
Făt-Frumos din basmele românești sau cu haiducul nalt la
stat/mare la sfat/și viteaz/ cum n-a mai stat, din baladele
pădurilor de la Gostinu de Giurgiu.
În publicistica brăileană, a dat sens și valoare ideii de reportaj
social, industrial, agricol, politic și cultural, cerut de o ideologie,
pe care inteligena și cultura lui Vasile Rusescu a ocolit-o. Era
stilist, condeier de talent, care a făcut din profesia de jurnalist o
tribună a valorii și a bunului gust, neatinse de suﬁciena și
lozincile momentului.
În cările sale, publicate într-o vreme de mare cenzură ideologică și
economiă, s-a impus prin verb acid, original și sensibil. Proza sa, de
un epic devorator, povestea fapte de viaă, exacerbate prin metafore
surprinzătoare sau motivate artistic, prin imagini derulate molcom,
cinematograﬁc, cu explozii delirante de răsturnări de situaii.
Vasile Rusescu era elegant, chiar și în costumele-sport, pentru
că știa să poarte o haină. Îi plăceau cămășile albastre, primăvara
și iarna, și cele albe și negre, toamna. Cravatele sale, mai
totdeauna cu nod mare, larg, opulent, erau galben-muștar sau
roșu stins. Fuma igări cu ﬁltru, bea cafea făcută cu dichis, la foc
mic și întorcea tacticos ceașca, pentru ca să citească, în însemne
misterioase de za, sperane de viitor fericit.
S-a stins prea devreme, în ipăt de sperane prăbușite nedrept.

Liniuţa de unire
Jenică CHIRIAC
De la canadieni citire: dintr-un reportaj televizat
aﬂăm următoarele: din respect și consideraiune faă
de sănătatea mintală a veteranilor din războiul din
Afganistan, s-a luat măsura – dictată de medici
specialiști în psihoterapie – ca soldaii demobilizai
de pe front să participle la o expediie către… Polul
Nord (magnetic)! Drept urmare, s-a constituit
grupul (de peste 50 de persoane) echipat
corespunzător, s-au constituit rezervele de apă,
hrană și combustibil și… la drum, bădie!
Escapada a fost ﬁlmată și comentată de
specialiștii din mass-media. În paranteză ﬁe spus,
psihiatrii și psihologii au socotit ca potrivită terapia,
prin expunerea veteranilor la privaiunile, condiiile
impropii din zona arctică, cu temperaturi, în medie,
de minus 30-40 grade Celsius, cu furtuni de zăpadă,
cu efort ﬁzic susinut pentru a deplasa prin fore

Semnãtura regelui
în Cartea de Onoare
a Bibliotecii Judeene
Aurel FURTUNĂ
- bibliotecar, președintele
Cenaclului „Casa Speranei”
Acum vreo 12 ani la invitaia mai
multor intelectuali brăileni au venit
în Brăila Regele Mihai de România
împreună cu Regina Ana. Au vizitat
câteva obiective printre care
Braiconf și Insula Mare a Brăilei.
Aﬂând că Majestăile Lor vor lua
parte și la o întâlnire mai mult sau
mai puin oﬁcială în salonul
Hotelului Belvedere la care urma să
ia parte cei ce invitaseră aceste
personalităi în Brăila am luat din
rafturile Bibliotecii Judeene „Panait
Istrati” cele patru volume de
interviuri realizate de eseistul, poetul
și prozatorul Mircea Ciobanu și
publicate de către Editura
Humanitas. Am luat de la
secretariatul instituiei Cartea de
Onoare a instituiei, după care am
ajuns acasă de unde am luat un clasor
cu timbrele apărute înainte de 1947,
un plic tipărit de Poșta Română
având ca marcă ﬁxă eﬁgia celui ce
fusese Regele României, un plic
prima zi cu seria de timbre din anul
1948 pe care era scris Constituia
Republicii Populare Române și un
articol care consﬁnea acest
eveniment, o hârtie de 100 de lei
având eﬁgia regelui și, desigur, cele
patru volume. M-am întors la
serviciu apoi m-am instalat la
intrarea în Hotelul Belvedere. Unul

dintre cei care m-au văzut acolo,
Adrian Ritzingher, m-a întrebat de ce
nu intru... Sincer să ﬁu, mă gândeam
că mi-ar ﬁ trebuit măcar o invitaie la
acea întâlnire... Dar am intrat ca
oricare dintre ceilali invitai.Totul
nu era decât un bufet suedez la care
se discutau probleme diverse despre
Brăila și despre monarhie. Erau
prezeni mai muli membri ai
Fundaiei Anton Dumitriu, directorul
Muzeului Brăilei, Ionel Cândea și
Gheorghiă arălungă, cel care
văzându-mă cu toate lucrurile aduse,
i-a atras atenia Regelui Mihai asupra
acestora, spunându-i că eu lucrez la
instituia de proﬁl din localitate.
La un moment dat, Regele Mihai
s-a apropiat de masa pe care aveam
aranjate cele înșirate mai sus și,
spunându-i ceea ce doresc, a început
să își scrie numele în Cartea de
Onoare a instituiei, apoi sub
dedicaii pe cele patru volume
amintite. S-a mirat când i-am cerut să
se semneze pe 10 timbre pe care era
Majestatea Sa în uniformă militară
(valoarea de 1 leu bleu): - Dar vi le
stric! - mi s-a adresat. - Acest lucru îl
doresc! Când a văzut că îi cer să facă
același lucru și cu hârtia de 100 de
lei, nu a mai avut nimic de obiectat.
Unul dintre membrii Fundaiei
Anton Dumitriu m-a rugat să-i arăt și
Reginei Ana, clasorul cu timbre în
care erau cele cu Regele Mihai. Le-a
privit cu nostalgie după care am
obinut și semnătura sa pe aceeași
pagină din Cartea de Onoare a
bibliotecii brăilene.

Biblioteca Judeeană „Panait Istrati” ca și Muzeul Brăilei
„Carol I” au fost îniinate prin Decret Regal la 23 august
1881, decret semnat de cel ce a fost primul rege al
românilor, iar Regele Mihai avea să încheie dinastia...

proprii săniile doldora de echipament, participanii
mergând pe schiuri.
S-a pus la socoteală și întrajutorarea, manifestarea
solidarităii umane în vederea depășirii diﬁcultăilor.
Adăugai la acestea albul imaculat al zăpezii,
uniformitatea peisajului hibernal, cerul limpede,
ozonat, ﬁltrat de zgura poluării civilizatoare.
În grupul omogen de veteran de război a făcut
parte și un mutilat, ostaș cu un picior amputat.
Acesta, transportat de colegi pe o sanie, și-a
exprimat intenia/dorina ca în apropierea
obiectivului propus (Polul Nord magnetic) să-și
monteze proteza și să se deplaseze pe schiuri ca
toată lumea.
Așa s-a și întâmplat! La aproximativ un kilometru
distană de pol a pornit pe schiuri. Ajuns cu întreaga
echipă la punctul terminus, a avut satisfacia lucrului
bine făcut și ﬁnalizat. Acolo, lângă frunza de arar de
pe drapelul canadian, în bucuria generală, invalidul
de război a emis un aforism care conine o metaforă
meșteșugită (citat din memorie): „Pe monumentul
funerar se înscriu două date, a nașterii și a decesului,
dar mai importantă este LINIUAcare le unește!”.

Primăvara ﬂorilor
Valentina BALABAN
Primăvara-i înviere
Totul prinde-atunci putere
Și culoare îmbietoare
Cu miresmele de loare,
Dar din toată feeria
Ce-i inspiră bucuria
Tu ești loarea lorilor
În oglinda apelor,
Ești un mic boboc de loare
Pui gingaș, rază de soare
Ești o rândunică-n zbor
Ce vestește zorilor
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Primăvara lorilor.

Consemnări de ziua Culturii naionale

15 IANUARIE, Ziua Culturii Naionale contopită cu o aniversare
scumpă nouă asemănătoare cu toate cele pe care le petrecem în
familie, alături de cei dragi, lângă care i-am așezat, iată!, acum, la cei
171 ani de la naştere şi pe Mihail Eminescu. Deoarece noi facem
parte din familia suﬂetului său şi el face parte din suﬂetul nostru. O
reciprocitate ce ne onorează pe noi.
Această sărbătoare, pe care Dumnezeu a aşezat-o de ceva timp
în luna ianuarie, la început de an, ca o urare de bun augur, ne bucură
în mod special, deoarece suﬂetul se înalţă. Şi se puriﬁcă în
dragostea de ţară, în recunoştinţa pentru eroii neamului şi în
preţuirea pentru oamenii aleşi pe care acest popor i-a scos la lumină
spre îndulcirea suﬂetului românesc şi spre cunoaşterea lor în lume.
Floare între ﬂori, icoană a poeziei româneşti către care închinăm
cu pioşenie cele mai frumoase gânduri, poetul nepereche, Mihail
Eminescu, cel care a iubit şi a nemurit ca nimeni altul în versurile
sale cu slovă eminească toate aceste simţăminte ale noastre!
La zi aniversară încă spunem poetului Mihail Eminescu „Ai tăi
suntem, al nostru eşti şi nu te dăm nimănui! La mulţi ani, să ne
trăieşti împreună cu nemurirea ta în veşnicia inimilor noastre!”.
Alături de versurile sale, la mulţi ani, iubitori de Eminescu! Aşa să
ne ajute Dumnezeu!

Desen de Constana Abălașei - Donosă

Gând pentru
Domnul
EMINESCU

În memoria lui Eminescu
„Leul roșu din gâtul cerului spiritual
De-aici poi zbura cu fantezia
Numai să te desprinzi de gravitatea pământului, tu poi
Să urci pe scara cuvintelor, până când dai de
Pasărea uriașă, fără rival - regele nevăzut al vulturilor!
Iar dacă tot mai insiști - sigur că
Îi voi spune cinstit - citește-l pe Eminescu
Vei cunoaște cu sigurană suﬂetul românesc!”
JIDI MAJIA (15 ianuarie 2017)

JALBĂ
Lucia PĂTRAȘCU
Mai vino, poete, să vezi ce-i în ară!
Cum ﬂuturi năuci aleargă în zbor
Căutând iar lumina. Se tem să nu moară
Toi oamenii prinși în grotescul ﬁor.
Uitat-au, poete, minunile-i toate?
Și ﬂoarea albastră, și codrul de-argint,
Și lacul cu lebăda fără păcate...
Doar buciumul sună a plâns umilit.
Mai vino, poete și adu-i iar pana,
Strunind-o să cânte a dor și-a-împlinire,
Iar ﬂuturii-gânduri, ce zboară de-a valma,
Să-nvee, din nou, cuvântul iubire.
Mă iartă, poete, că-n ziua-însemnată,
Când spre posteritate veneai ca un sfânt,
Înal către tine noi jalbe, ce-așteaptă,
Și uit de lumina ce-ai pus-o-n cuvânt.

El vede, aude şi simte
Nicoleta ORGHIDAN

Flori și recunoștină la bustul poetului din Grădina
Publică. Păstrând regulile de prevenie a pandemiei, membri ai
Cenaclului „Casa Speranei” au participat pentru câteva
10 momente la evocarea personalităii marelui poet.

Și dorul mai pleacă pe vale, pe deal
Și cântul se-oprește s-audă un sursur
Și vorba șoptește sﬁoasă pe-un val
Chemându-și aproape un suﬂet și-un ﬂutur.
Și toate îl strigă și toi îl mai simt
Băietul și teiul, și lacul și luna,
Crâmpee adună din graiul cel sfânt
Mihai să le spună că luna-i doar una.
Iubit-a mult dorul în versuri cântat
Și verdele crud, și-albastrul din ﬂoare
Iubesc și eu slova din gându-i curat
Și teiul și dealul și dorul de mare.

Alexandru HALUPA

Pământul
acesta
Din pământul acesta puterea mio trag
Îl iubesc şi nu-mi este ruşine.
Şi cât poate să-mi ﬁe de drag.
Pământul acesta mă încape prea
bine.
Eu cu naşterea nu m-am jucat
Ca doina sunt de necuprins.
Măsurat în rugăciuni şi-n oftat
Autentic român m-am aprins
Într-o Ţară ca un izvor de
veşnicie.
Mi se tulbură măduva în os
Când se cântă la Sfânta Liturghie
De „Oastea cea iubitoare de
Hristos ".
Într-o Ţară cu zâmbet albastru
Care nu-mi dă motive s-o regret.
Din pământul căreia puterea mi-o
trag
Ca om, ca soldat, ca poet.
Într-o Ţară care știu că a plâns
Prin istorii prea tulburi purtată.
Vai, să-mi privesc Ţara îndeajuns
Eu nu clipesc niciodată.
Din pământul acesta puterea mio trag
Şi tot în el mă zbat să rămân.
Ne-ai învrednicit şi cu 1
Decembrie
Înseamnă că şi Tu, Doamne, eşti
ROMÂN.

Amintirile primăverilor mele
În urmă cu ani muli, pe timpul copilăriei
mele, de-abia poposisem pe meleagurile
brăilene din municipiul Galai, fosta reședină
a regiunii cu același nume. Și pentru că toate
întâmplările vieii mele s-au derulat rotund,
prima locuină din Brăila a fost pe Strada
Vapoarelor, foarte aproape de locul în care mă
aﬂu acum: Strada Ancorei.
Casa în care locuiam se aﬂa în locul unde
mai apoi a fost Camera de Comer și Industrie
Brăila, adică în buricul târgului.
Aveam vreo patru ani când pocnitorile de
Anul Nou i-au zburat degetele de la mâna
stângă unui tovarăș de joacă, Curcumelis,
botezat mai târziu Foti Craioveanu.
Locuiam într-o casă mare, cu o curte mare,
cu o grădină mare, iar în casă aveam o sobă
cu lemne, mare, cu un pat mare și cu ferestrele
mari acoperite cu hârtie albastră. Totul părea
mare inclusiv furtunul cu care udam grădina
unde mama plantase roșii și castravei. Aveam
și o magazie - tot mare - plină cu lemne să ne
ajungă pentru iernile care atunci erau ierni cu
nămei pe unde se făceau tuneluri ca să ieșim
din casă. Iar gerul Bobotezei chiar era ger.
Când intram în curte, pe partea stângă, în
același corp de clădire - fostă casă boierească
- locuia familia de partizani greci, părinii lui Foti
Craioveanu. Papuca - tatăl lui Foti - la care
mergeam în vizită și care ne dădea nouă,
copiilor, de câte ori le treceam pragul tot soiul
de dulceuri și șerbeturi pe câte o linguriă pusă
într-un pahar cu apă, ne spunea povești
adevărate despre patria lui din care fusese
alungat...
De Lăsata secului ne întreceam care din noi
să ajungă mai repede la zahărul candel și
alvia legate meșteșugit cu o sfoară de tavanul
camerei.
L-am vizitat pe papuca până târziu când ne
mutasem demult și Dunărea nu mai înghea
ca altădată când era traversată de cărue și
sănii trase de cai încărcate cu lemne aduse de
peste ﬂuviul cel mare...
Când venea primăvara, pe Dunăre
începeau a curge sloiuri, gheaa ﬁind ajutată
de spărgătoare să facă loc ambarcaiunilor.

Primăvara se dezgheau copacii și
înﬂoreau, cucoanele încălau botine și
îmbrăcau pardesie cu umeri înali și nasturi
mari și aveau pe cap pălărioare cochete
asortate cu poșete purtate pe bra.
Știam că este primăvară pentru că împachetate frumos - ne așteptau hăinuele
noi cumpărate special pentru sărbătoarea de
Paște. Și pentru că soarele strălucea printre
norii pufoși, și pentru că mama mă ducea în
Grădina Mare de unde puteam să privesc
Dunărea și magaziile portului.
Pe atunci sau de atunci admiram
minunatele statui negre și vestita ciupercă din
lemn pe care mai târziu au mutat-o în port
unde bacurile treceau Dunărea și care acum...
a dispărut!
Pe locul unde acum se aﬂă Hotelul Traian
era o clădire veche, cam pătrăoasă cu un
balcon, unde se aﬂa sediul ziarului Înainte, iar
în spatele acesteia era Orășelul Copiilor cu:
lebede gigantice, biciclete pe care, odată
urcai, ne învârteam în cerc până ameeam,
tobogane pe care fetiele își murdăreau
rochiele...
Pe ceasul emblematic al Brăilei se aﬂa
amplasat atunci un simbol al acelor vremi:
secera și ciocanul!
Pe Strada Împăratul Traian era și o
Policlinică (într-adevăr, mare!) - actualmente
Comandamentul Flotilei de Dunăre Mihail
Kogălniceanu) unde m-au dus părinii și mi sa făcut o operaie de extirpare a amigdalelor și
unde am urlat din toi plămânii, însă mare mi-a
fost satisfacia când, ajunsă acasă, pe Strada
Vapoarelor, mi s-a pus în faă un castron cu
îngheată.
Tot pe Strada Împăratul Traian era gardul
ornamental al părculeului, pe care mă urca
tata ducându-mă cât mai aproape de corabia
Sperana ce aveam să aﬂu ceva mai târziu că
aparinuse prozatorului Radu Tudoran.
Și pentru că scriam la începutul acestui text
că în viaă toate întâmplările mi-au fost
rotunde iată că acum după șaizeci de ani după ce am colindat lumea - am ajuns să
locuiesc aproape de amintirile primăverilor
mele. (Paula GURĂU, 17 martie 2021)

Vremea şi vremurile
Aurel FURTUNĂ
Suntem sub vremi, cum bine spunea
cronicarul! Căutăm mereu să ne salvăm! Cu
dezinfectani, cu apă și săpun, cu măști...
Doar naturii nu-i putem pune mască! Nu o
putem apăra și, în consecină,ne ...atacă ea:
suntem atacaii atacatori! Ne ducem în pădure la... iarbă verde - și o... biciuim cu fumul mititeilor,
cu dozele de bere, cu pet-urile băuturilor
carbogazoase! Și apoi ne mirăm - fără motiv,
bineîneles! - că nu plouă în câmpie atunci când
trebuie! S-ar zice că sunt ecologist...
Eu cred doar că sunt un om care încearcă să nu
îi supere pe cei de lângă el, măcar pe cei foarte
apropiai, că nu aruncă ceea ce nu-i mai este de
folos sau trebuie aruncat acolo unde nu trebuie!
Mărturisesc și faptul că arunc foarte greu! Mai
ales hârtia tipărită pentru care am un adevărat
cult în această epocă în care nimeni, se pare, nu
mai pune mare pre pe memoria hârtiei ci pe
aceea a calculatorului...
Mă întreb dacă sunt singurul ce face aceste
lucruri. În mod sigur, NU! Dar sunt atâia dintre noi
cărora le este indiferent unde aruncă tot ceea ce

nu mai au nevoie, ceea ce au folosit și nu le mai
trebuie!
De multe ori îi vedem pe semenii noștri care
aruncă acolo unde nu ar trebui și gestul lor ne
lasă indifereni...
Indiferena noastră este egală cu gestul lor!
Ne lipsește minimumul civism? Oare unde vom
ajunge invadai ﬁind de gunoaie?
Tot ceea ce ni se întâmplă - lipsa zăpezilor și a
ploilor de altădată, a celor patru anotimpuri de
altădată - este și rezultatul acestei indiferene.
Stră-strănepoii noștri vor trăi pe o planetă mai
săracă, împinsă parcă spre alt Ecuator, vor învăa
că aici, pe teritoriul României, undeva, pe un
grind - parcă Grindul Letea se numea - trăiau caii
sălbatici, iar ei, urmașii noștri, se vor plimba
călare pe... cămile!!!
În loc de mere și pere vor mânca din ce în ce
mai multe banane, curmale, smochine!
Parcă până a nu distruge mediul înconjurător
nu aveam nici atâia microbi și viruși!
Între noi a intervenit acum masca,
dezinfectantul, apa și săpunul, acestea din urmă
folosite, într-adevăr, destul de rar...
Vremea și vremurile?...

SATIRĂ
în patru
rânduri
Ionel JECU
MIȘCARE
Mișcarea înseamnă viaă
Dar de-o vreme-am renunat:
Privesc preurile-n piaă
Și mă simt... adânc mișcat !
UN BĂTRÂN CRAI
Tânăr, numai cât tușea,
Pe fete le-ademenea.
Vrea și-acum s-ademenească
Dar tusea e măgărească.
PE STRADĂ
Când văzui așa cum trece
Mai mult dezbrăcată fata,
M-am spălat cu apă rece!
Că mi se pusese pata.
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VIAŢA DE
CENACLU

Recenzii de carte

Incă de la ı̂niintare - iată , au trecut aproape 5 ani de-atunci! Cenaclul nostru literar-artistic s i-a ı̂nscris ı̂n statut o serie de
activită ti, „obiecte”, ca la s coală , pe care membrii să i să le poată
aborda, să le dezbată s i să le promoveze ı̂n revista „Casa
Sperantei”. Pâ nă acum ı̂n paginile acesteia, datorită osâ rdiei
membrilor să i, au fost publicate eseuri, poezii, fragmente din
romane, proză scurtă , reportaje, ı̂nsemnă ri, caricatură de
revistă , epigrame, articole de s tiintă, religie, informatii de larg
interes, fotograii, desene.
Incepâ nd cu acest numă r ne-am propus să lă rgim sfera
publicistică cu recenzii de că rti ale unor membri ai cenaclului
prezentate tot de colegi de cenaclu. După cum veti putea vedea,
avem ce prezenta - majoritatea colegilor sunt autori de carte - iar

de recenzori nu ducem lipsă . Amintim aici pe profesorul
Dumitru Anghel, reputat critic literar s i muzical, pe scriitorul,
poetul s i editorul Mihai Vintilă, pe scriitoarea s i poeta Lucia
Pătrașcu, (detină toarea unui important premiu - sectiunea
„Critică ” - la un concurs literar de anvergură internatională ), pe
profesorul s i scriitorul Jenică Chiriac, scriitorul s i poetul Aurel
Furtună, poetul Virgil Andronescu, profesoarele s i scriitoarele
Liliana Toma s i Doina Focșa, jurnalistele s i scriitoarele
Tudoria Tarniă, Angela Burtea, că rora li se ală tură ziaristul s i
prozatorul Lică Barbu, precum s i jurnalistul s i scriitorul Vergil
Matei, redactor la revista „Casa Sperantei”.
In numă rul de astă zi prezentă m două cronici semnate de
că tre doamna Lucia Pă tras cu s i domnul Jenică Chiriac. (V.M.)

Pe gheaă subire
Jenică CHIRIAC
Din câte avem cunoștină, în ultima
perioadă nu prea s-au scris cări de spionaj.
Este adevărat, în același timp că tema în
discuie, ca ramură a literaturii de aventuri a
ocupat spaii largi, spaii tipograﬁce în
trecutul nu tocmai îndepărtat. Ca o reﬂectare
vizuală, cinematograﬁa a făcut bani frumoși
cu seriale despre celebrul agent secret 007,
supranumit James Bond.
În ce ne privește, am apreciat genul, citind
biograﬁi (uneori romanate) despre MataHari, ori Richard Sorghe, spre exemplu.
Soarta unor spioni celebri este, de multe ori,
învăluită în mister... adevărul trebuie căutat,
cu discernământ printre fabulaiile și
legendele ce însoesc munca, activitatea
serviciilor secrete de informaii.
Cu reală curiozitate am primit și citit
cartea de spionaj „Între două femei”, apărută
la Editura Lucas în anul 2020, sub semnătura
cunoscutului publicist brăilean Ghinea
Mitrea.
Această carte descrie activitatea
serviciilor secrete române într-o zonă
ﬁerbinte a planetei, Orientul Apropiat. În
adevăr, la conﬂuena culturilor europene cu
cele euro-asiatice ori musulmane, sferele de
inﬂuenă economică, socială, și, cu osebire
rezervele bogăiilor energetice ale solului
cointeresează state numeroase, făcând cu
atât mai diﬁcilă munca de culegere de
informaii. Autorul cării nu-și extinde
comentariile spre aspecte politice de
conjunctură, ori să analizeze contextul
socio-economic al zonei în care își plasează
eroul. Pe scurt, Ghinea Mitrea își urmărește
agentul de informaii în Republica Turcia
(Turkiye Cumhuriyeti) începând cu
instalarea sa la Istanbul, realizarea unei
acoperiri cât mai credibile, dezvoltarea și
extinderea pe plan economic, inﬁltrarea în
cercurile de inﬂuenă locală, accesul în
partidul de guvernământ și promovarea în
structura puterii centrale până la calitatea de
subsecretar de stat.
Autorul îmbină fericit aspectele din
12 viaa personală a eroului - plină de

răsturnări spectaculoase de
situaii - cu activitatea
profesională de culegere de
informaii. Nu aduce în
atenie modalitatea modernă
de transmitere a rapoartelor
la Centrală pe calea
Internetului. Se cunosc, din
istoria spionajului:
transmisiile cifrate
radiofonic, microfotograﬁa
amplasată sub timbrul
poștal, folosirea cernelurilor
simpatice, alte diferite modalităi de criptare
a mesajelor.
Autorul nu insistă asupra tehnicilor de
transmitere a informaiilor... urmărește, în
schimb, latura umană, slăbiciunile de
caracter. De altminteri, eroul povestirii nu
este prezentat ca mânuitor abil de arme
letale, nu rezultă că ar poseda măcar un
amărât de revolver, cu atât mai puin ca
stăpânitor de arte mariale, dând de pământ
câte o duzină de adversari odată. Pe de altă
parte, deși recunoscut cu un coeﬁcient de
inteligenă peste medie, nu este pus în
situaia de a se confrunta cu ageni ai
contraspionajului turcesc într-un „joc de
șah” al calambururilor și al disimulărilor
perfect concepute.
De fapt, obiectivul principal al spionului
român nu este ara turcească privind
potenialul său economic, de comer ori
militar. Turcia, ară eurasiatică se aﬂă
geograﬁc în proximitatea unor teritorii arabe
în care colcăie grupări paramilitare de
teroriști. Misiunea serviciilor de informaii

este îndreptată către aceste
plăgi ale contemporaneităii.
Este și locul în care eroul
cării își îndreaptă întreaga
atenie și, de unde apar
pericole pentru integritatea sa
ﬁzică.
Aciunea cării decurge lin
în deplină clandestinitate. Se
scot în evidenă calităile
agentului: stăpânirea de sine,
ﬂexibilitatea, adaptarea
precoce la situaii noi,
capacităi bune de de
comunicare interumană,
gândirea divergentă. Dincolo
de calităi evidente, agentul de informaii
este om și se lasă stăpânit de o trăsătură
temperamentală periculoasă, dragostea de
femei. De aici vine și titlul cării.
Oricum, viaa de spion este o aventură, se
poate compara cu mersul pe o gheaă subire,
care necesită o atenie perpetuă, o
concentrare de simuri, alegerea cu
discernământ a oportunităilor, a căilor celor
mai potrivite care să-l ducă victorios la malul
salvator și la succesul demersurilor sale.
Din destule motive, cartea domnului
Ghinea Mitrea este o lectură agreabilă, fără
suspansuri căutate, fără comentarii falspsihologice ori ﬁlosoﬁce, cu dialog
permanent și antrenant, cu structură epică
ascendentă, bine echilibrată. Cartea se aﬂă la
sala de lectură a Bibliotecii Judeene „Panait
Istrati” și la biblioteca As. C.A.R.P. „Ana
Aslan” Brăila.
Domnului Ghinea Mitrea, autorul cării de
spionaj „Între două femei: Un spion în ara
turcă/ E iste și se descurcă./Face... „treabă”
cu temei/ „Între două (-trei) femei”.

Sacul cu pământ și vise
Lucia PĂTRAȘCU
Volumul de versuri „Sacul cu pământ și
vise”, semnat de Florin Bogdan Boitan,
tipărit la editura Lucas, Brăila, cuprinde în
cele 110 pagini un număr de 74 de titluri. Sunt
poezii scrise în prozodie clasică, pe care
cititorul le-a mai întâlnit pe pagina de

facebook a autorului sau în vreo antologie și
care, reunite în acest fel, constituie un debut
editorial absolut, sub un titlu neașteptat, o
metaforă ce adună în sacul cu pământ semine
de vise lirice, așezate intenionat astfel,
pentru a înﬂori și a rodi într-o primă carte de
poezie. Nici nu bănuiește cititorul ce taine
mai pot răsări în viitor din pământul rodnic al

trăirilor autorului!
Este interesant acest
debut editorial!
Spuneam mai demult că
Bogdan Florin Boitan
este un condeier aﬂat la
început de drum care,
fără a abdica de la o
minima moralia a eticii
lirice, combină noutăţi
lingvistice, ce se
revendică de la lecturile
sale (a se vedea referirile
la Euridice, Prometeu,
Odin cel Orb, Psyche, Hades, Sarmis,
Bendis, Tethis), pentru a se întoarce apoi
cuminte la un „soldat necunoscut” şi la atât de
românescul „cer cu Ane”, sub care își așază
creaia, asemănând-o cu „Egreta ce zboară
pe cerul cu Ane / Ești viaa din clipa ce-mi
curge prin palme.” (Cine ești, pag. 30) sau la
idilicul „plai cu Mării”.
Într-o prozodie curată, cu rimă încrucişată,
îmbrăișată sau împerecheată, cu metafore
uneori îndrăzneţe, datorate termenilor bogaţi
în detalii tehnice şi anatomice, alteori line și
gingașe: „Cu părul răvaș pe un nor rătăcit //
Aripă de înger culcată pe nor” (Pictează cu
frunze, cu toamna din noi, pag. 49), ori: „Din
seva dulce care se prelinge / Pe buzele-i
suave ca destinul / Aș crede c-am putut gusta
divinul / Cu dragoste pe trupul tău aș ninge”
(Femeia mea, a inimii vestală, pag. 16),
comparaii suave: „Un răsărit – surâsul tău –
senin” (Și ce frumoasă este această lume,
pag. 17) și pot ﬁ enumerate multe și
neașteptate exprimări (o basma de șoapte;
dintr-un cioc de ciocârlie / beau a trilului
culoare; bolta tălpii tale îi purta sărut de
rouă). Mijloace stilistice multiple și subtile,
ce îi vor demonstra cititorului calitatea
poeziei din acest volum, ca ﬁind o creaie cu o
aproape perfectă identitate între autor şi
posibilităţile sale spirituale, ca un balans
armonios între aparenţă şi esenţă, ce doreşte a
degaja existenţa unui parfum liric special,
acumulat în gândurile și trăirile sale, ce se
sublimează în metafore deosebite
împrumutând adesea nuane aforistice. Doar
uneori vocabularul poate părea simplu, însă
valenele semantice rămân întotdeauna
originale, încărcate de sentimentele proprii,
ce jonglează cu o nuană interesantă în jocul
alterităii, prin care poetul are intenia de a-și
apropia în mod empatic cititorii, cooptându-i
la o lectură aderentă și comprehensivă.
Acest poet, pentru care „darul cunoaşterii
jertfă primeşte”, îşi adună timpul, îşi trăieşte
iubirile, îşi admiră iluziile, le trece prin
matematica proprie trărilor sale și scrie, ca
într-o mărturisire: „Cu apă și cu foc să scriu
aceste rânduri.”
Arhitectura versiﬁcaiei joacă intar între
versuri lungi, foarte lungi, de 16 silabe
(uneori și peste!): „- Hai te-nduplecă, divino,
de frumoasa-mi poezie! / Bra la bra să mi tealături, să zburăm prin galaxie, / Vis de vis să
leg cu tine, Cronos să ne însoească, / Purtând
trenă după sine, toată oastea sa cerească...”
(Peste lacuri amuite, pag. 32) sau poezia „Sau întors acasă Magii în Grădina poeziei”
(pag.78): „Cei trei Magi grăbiră pasul, îngeri

mii le poartă trena, /
Purtând cușme frigiene
cum se poartă la
Ravenna, / Aur, smirnă și
tămâie în desagă ei au
pus, / Steaua le arată
drumul către ieslea Lui
Iisus.” și versuri scurte,
de patru-cinci silabe:
„Dormeai pe valul /
Tăcerii-albastre, /
Dormeai sub valul /
Iubirii noastre.” (Și cei
ce te iubeau, te așteptau
râzând, pag.20). Mai interesant, cititorul va
întâlni poezii cu numai o strofă, un catren, ce
exprimă chintesena gândului: „Și dacă scrii,
plătești un pre anume, / Căci rănile le-ngropi
printre cuvinte, / Iar dacă astăzi ești mai viu în
lume, / E... c-ai murit c-o zi mai înainte.” (Și
dacă scrii..., pag. 12), două strofe „Strîngând
la piept un ﬁr de veșnicie” (pag.40) sau un
șuvoi revărsat de 33 de strofe, ca în poemul ce
poartă titlul „La margine de vise” (pag. 60).
Dar și poezii așezate în strofe de trei, patru,
cinci, șase, opt versuri, după cum inspiraia a
dorit să comande condeierului în clipa de
graie a inspiraiei.
Iar faptul că autorul introduce în paginile
acestui volum câteva sonete, ﬁe genul de
sonet italian, petrarchist, ce cuprinde o octavă
cu două catrene și un sextet cu două terine,
ﬁe sonetul englez, shakesperean, cu trei
catrene și un cuplet de două versuri (Tu, biet
poet...,pag 11), este dovada că Florin Bogdan
Boitan a pornit hotărât pe drumul poeziei și
că în următoarele volume va încerca toate
formele de versiﬁcaie, până când
desăvârșirea îi va împlini căutările.
Nici tonalităile nu sunt uniforme sau
plictisitoare. Sigur că apar inﬂuene, ce
schimbă puin netezimea lirismului propriu,
fără a deranja și fără a induce ideea de
imitaie. Pur și simplu, este vorba de faptul că
autorul se simte cuprins de nostalgia versului
popular și atunci se desfășoară ca în iureșul
unei sârbe înfocate: „Arzi sub tălpi pământ,
Mărie, / Sub nojie, sub opincă, / Gleznele sub
broderie, / Sfarmă ritmuri pe tilincă.” (Mărie,
pag. 47). Sau, prins sub vraja ritmului
eminescian, autorul joacă dubitativul
grammatical, păstrând aceeași prozodie,
asemeni poetului nepereche: „Ce dacă stele
cad în vânt, / Se risipesc într-una? / E ca pe
tine să te cânt, / Ca tine, nu-i niciuna.” (Ce
dacă, pag. 55). Însă stilul versurilor sale au o
aură de mister, cu efecte poetice deosebite și
cu armonia bine structurată a versului.
Așa cum am mai arătat, maniera în care își
brodează versurile este tapetată cu ﬁguri de
stil special alese, în care epitetele și
metaforele strălucesc prin esătura strofelor
serioase, sobre, Dar și ale acelora cu nuane
ludice: „Soarele pe jumătate își puse pe nas
monoclu / Însă luna, ștrengăriă, după deal
făcea cu ochiu* / Iute-și trase demoazela ale
sale, ﬁne, dresuri, / Se topise printre gânduri
prin obscure înelesuri.” (Peste lacuri
amuite, pag.32), ce fac din poezia acestui
condeier o adevărată delectare pentru
cititorul aderent la trăirile sale.
Temele poeziilor sale sunt multiple, cu o

largă respiraie, deși condensate în acest
volum nu foarte voluminos. Poetul dorește să
atingă întregul corolar al sentimentelor, așa
cum îi dictează trăirile sale interioare.
Dragostea, cu toate valenele ei cunoscute și
recunoscute: de Dumnezeu, ca o stare
dătătoare de sperană; de patrie, în care
meleagurile dăinuirii noastre trebuie apărate;
de istorie, ca singura bogăie ce nu ne-o poate
lua nimeni; de femeia care întruchipează
mama, iubita, născătoarea de viaă și destine:
„O aripă în cer, un Prometeu, / Ce stă de strajă
peste zări senine.” (Mama, pag 87) ...,
respectul pentru tot ceea ce înseamnă datoria
de a păstra coeziunea neamului și gratitudine
pentru statornicia lui, dar și dezamăgirea
pentru ceea ce se întâmplă: „Unde-i este,
ară, zestrea strămoșească? / La fereastra
casei stau pândind vulpoii? Unde-i e
credina, poarta ta cerească? / Scumpă
Românie, unde-i sunt eroii?” (Pe Donul
liniștit, pag. 80)
Deși acest volum este un debut editorial,
versurile au o profunzime în care interrelaia
prietenoasă ﬁină – spaiu – timp denotă o
inﬂuenă continuă, ce se aﬂă la intersecia
între trăirile suﬂetești, evoluia gândirii
poetului și Creator. A rezultat o poezie a
harului ce i-a fost hărăzit pentru a crea versuri
scrise într-un un stil deosebit, personal, în
care frământările interioare ies ca un scut de
lumină, să limpezească prin cuvânt
perspectiva ﬁinială a autorului liric, cel care,
într-o permanentă căutare a sinelui, prin
versurile acestui volum, întreabă, cercetează
și dă răspunsuri, vibrează, contemplă,
deﬁnește și luminează, dorind să contureze
creaiei sale o caracteristică
pluridimensională.
Cităm pe poetul Ion Alexandru, cel care
spunea că: „Pentru a-și înelege suﬂetul,
omenirea are nevoie de poezie.” Felul în care
autorul acestui volum înelege arta poetică cu
itinerarul ei bine stabilit (emoie – creaie –
exprimare) determină un sim al poeziei deja
frumos conturat, în care talentul și
creativitatea își caută egalitatea de șanse.
Viitorul său literar va conﬁrma acest lucru în
scrierile acestui poet promiător.
Florin Bogdan Boitan, semnatarul
volumului „Sacul cu pământ și vise”, aduce
în faa cititorilor o creaie lirică specială, cu
o poezie bună, plină de sensibilitate,
armonios alcătuită și care îmbracă într-o
mantie de sinceritate toate trăirile suﬂetului
său, dorind să releve ceea ce spunea Zoe
Dumitrescu Bușulenga: „Poezia
echivalează aproape cu o rugăciune. În
poezie te cufunzi pentru a te întoarce cu
frumuseţe. În rugăciune intri pentru a te
integra absolutului".
Incitarea la lectura acestei cări, într-o
lume și un timp debusolant, este, de fapt, o
frumoasă invitaie la reîntâlnirea
emoionantă și modelatoare cu frumosul,
cu valorile și virtuile poeziei, încununată
c u f o r  a t r ă i r i l o r i n t e r i o a r e î n t r- u n
„moment magic, de o mare intensitate, (...),
când penia, încărcată cu gândurile
autorului, se pregătește să le însuﬂeească
prin cuvinte”, așa cum spune poetul
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ca o metaforă a gândului său.

Prezenţe brăilene
Între penel și poezie
Jenică CHIRIAC
Colega noastră de cenaclu, doamna Tincua
Gherghiceanu (foto jos), pe lângă harul
scrisului posedă și valoriﬁcă talentul picturii în
general și al picturii de icoane (gen al picturii de
șevalet).
În acest domeniu se dovedește urmașă a artei
bizantine, în care au excelat rușii Andrei
Rubliov și Teofan Grecul. În ara Românească,
în secolele 17-18, arta picturii de icoane
a cunoscut o bogată înﬂorire. Cei
mai vestii iconari din această
perioadă sunt cunoscui și
apreciai Grigore Zugravul și
Radu Zugravul.
În cartea „Reverie” pe care
a publicat-o nu demult,
Tincua Gherghiceanu ne
prezintă 14 reproduceri color
de bună calitate, ne încântă
privirea și suﬂetul, pe care le
nominalizează: Iisus Hristos,
Maica Domnului, Înger păzitor,
Sfântul Mare Mucenic Fanurie,

Sfântul Spiridon. Pictoria a realizat și un reușit
portret al Părintelui Arsenie Boca de care știm
că Sinodul Bisericii Ortodoxe Române
întreprinde un complex proces de canonizare.
O temă
predilectă As.
a autoarei
a descrie
Biblioteca
C.A.R.P.în„Ana
Aslan” Brăila
frumuseile naturii o constituie pictura ﬂorală.
Nu mai puin de 18 tablouri realizate în diferite
tehnici reprezintă - în vaze, ori nu - buchete
multicolore.
Peisajele și diferitele detalii ocupă un onorant
loc cu trei lucrări. Natura statică este
reprezentată de „Cartea încrederii”,
„La o cafea”, „În doi”, iar așazisele „detalii” neﬁind lucrări de
sine stătătoare artistică, sunt
mai degrabă studii ale
autoarei de îndemânare
artistică, de combinare pe
șevalet a culorilor
fundamentale pentru a obine dublului talent pus în slujba frumosului, a
efecte cromatice.
dragostei, a credinei creștine. În fapt este o
Îmbinarea dintre poezie și picătură din miracolul vindecării morale
p i c t u r ă d e c ă t r e Ti n c u  a aruncată în oceanul degradării calităilor umane
G h e rg h i c e a n u c o n s t i t u i e o pe care Dumnezeu le-a insuﬂat prin Duh Sfânt
abordare originală, făcând dovada Creaiei Sale, Omul!

Şi eu ]tiu
sã scriu
Lică BARBU

Dialog pe calea undelor

Brăila - Ismail (Ucraina)
Sâmbătă, 27 martie, de Ziua
Mondială a Poeziei, membri ai
Cenaclului „Casa Speranei” au
participat, online, la lansarea
cării „Strigătul Tăcerii” a
poetului bucovinean Ion Bâcu,
activitate organizată de Centrul de
Informare Românesc de la Ismail
– Ucraina, coordonată de prof.
univ. Natalia Ursu, în cadrul celei
de-a doua ediii a Festivalului
Internaional de Poezie „Să ne
cunoaștem poeii”. Alături
18 de aceștia, e vorba de poeii

brăileni Violeta Craiu, Marieta
Ion, Lazăr Bobi, Neculai
Băcanu, Rodica Gorgovan și de
profesorul de chitară Florin
Lazăr, s-a aﬂat și reputatul critic
gălăean Adrian Secară, care a
prezentat o recenzie la cartea
autorului. A fost un dialog util care
a unit suﬂetele frailor din
Basarabia, Bucovina de Nord și
Bugeacul Basarabiei istorice cu
cele ale noastre, trăitori la Dunăre,
prin graiul dulce românesc
exprimat în poezie și cânt. (V.M.)

Concursul Naţional de Creaţie Literară „Şi eu ştiu să
scriu”, iniţiat de Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” în
colaborare cu Asociaţia Culturală Leviathan, a fost adresat
elevilor de 7-10 şi respectiv 11-14 ani, are ca argument
descoperirea și sprijinirea copiilor talentai, cu sim estetic
și înclinaie spre scris, promovarea tinerelor talente în
reviste literare și presa locală, cât şi stimularea elevilor
pentru creaia literară, pentru lectură, iar obiectivul
acestuia este cultivarea talentului creator și al celui critic în
rândul copiilor.
Concursul s-a încheiat pe 1 martie 2021 şi s-au primit
peste 200 de lucrări din toată ţara. Asta este extraordinar!
Prin acest concurs am dorit să impulsionăm copiii cu
talent la scris, să prindă curajul de a participa la orice
competiţie, indiferent dacă este bine pregătit sau mai puţin
pregătit. Important este să participe. E tot ce contează,
chiar dacă nu vor câştiga vreun premiu. Aceasta este o
lecţie pe care copiii şi-o vor însuşi pe mai departe pentru a
reuşi să atingă succesul mult dorit.
Totodată, am intenţionat ca acest concurs de creaţie
literară să ﬁe constructiv şi am invitat copiii să trimită
lucrările pe o adresă mail special pregătită pentru un
atelier de creaţie. Surprinzător, foarte multe lucrări au
ajuns pe această adresă, ceea ce ne demonstrează
pasiunea copiilor pentru scris.
Important este să ﬁm alături de ei şi să-i provocăm tot
timpul prin acest gen de concursuri. Îi apropiem mai mult
de cultură şi cunoaştere.
Vă mulţumim, dragi copii! Succes!

Experiment de succes

Dance 60+
În toamna anului 2019, la
Biblioteca Judeeană „Panait
Istati” Brăila a luat ﬁină trupa
DANCE 60+. Activităile fac
parte din proiectul Erasmus,
managerul și coordonatorul

acestuia ﬁind dr. Eduard
Claudiu Brăileanu, șef
serviciu „Relaii cu publicul”
în cadrul instituiei (foto sus).
Scopul acestui proiect
este unul caritabil. Prin
spectacolele de dans ce le
vom prezenta, împreună cu
publicul ne-am propus să
ajutăm oameni aﬂai în

Exprimări de valoare
Stela Șerbu
RĂDUCAN

Primenire
Toti, prin case, -am scuturat,
Am s ters prafu, -am mă turat
Larg, ferestrele-am deschis
Ce de raze! E un vis!
S ifonierul l-am mutat Că era prea lâ ngă pat Noptiera am mai tras-o:
- Mai spre dreapta! Gata, laso!
Ne-am uitat s i prin vitrină :
- Renuntăm la "balerină ",
Nu vreau niciun bibelou!
(Nu mai s tiu... era cadou?!)
Am mai periat mocheta,
Am mai lustruit chiuveta,
Am turnat dezinfectant
Am pus s i deodorant.
Am schimbat s i lenjeria,
Că ne-atacă pandemia!
Rufele-am ı̂mpă turit,
Becul l-am ı̂nlocuit.
Cozonacul a dospit,
Ouă le le-am ı̂nros it,
Mmm, miroase a friptură ...
Mamă , mamă -mi plouă -n
gură !
Mai apoi, ne-am ı̂mbă iat,
Ne-am scobit, ne-am
pieptă nat,
C-un parfum am pufă it,
Oameni buni, ne-am
primenit!
Bunicuta să tră iască ,
Ce s-a chinuit la pască !
Stră luces te-ntreg oras ul,
Doar să vină Iepuras ul!
Eh, gră tarele vă cheamă ,
Să vă sfâ râ ie-o pastramă .
Vă stă gâ ndu-acum la miel?!
La cules de sparanghel!!

EPIGRAME
Pretenii intime
În martie, a așteptat,
Să-i dea cadoul mult visat.
Iubitul ei - băiat mai "copt":
- i-l dau, iubito, dar pe... opt!
Dar neasteptat
Fata, tot cu drag și dor,
Aștepta un mărișor
În decorul magic, pur
Dar s-a căpătat c-un „șnur”...

Prezenă la I Umor
După consacrarea în
lumea epigramei românești,
doamna Stela Șerbu
Răducan, membră a
cenaclului nostru, o prezenă
de top în tot ce înseamnă
acest gen de cultură, și-a
depășit aria de exprimare,
dându-se în spectacol! Este
vorba despre participarea
acesteia la o emisiune de
divertisment realizată de
postul de televiziune Antena
1, I Umor, în care i-am putut
admira veleităile artistice
cu care și-a încântat
asistena. (V.M.)

Valeria Ursan,
pe calea undelor

diﬁcultate, să încercăm să le
readucem pofta de viaă, să-i
scoatem din angoasa zilei.
Un lucru demn de remarcat
este acela că din trupă fac
parte și membri ai As.
C.A.R.P „Ana Aslan” Brăila
și, totodată, membri ai
Cenaclului „Casa
Speranei”.
În imaginea de mai sus am
surprins la lucru pe o parte
din membrii trupei
coordonată de dl. Brăileanu,
căruia i s-au alăturat Violeta
și Paul Mocanu, Victoria și
Gabriel Morjan, Iuliana
Balaban, Dobria Cârlan,
Doina Vos, Anișoara Sârbu,
Tudoria Ghelase, Jenica
Mircioiu, Ileana Bălănescu,
Simona Ion, Neonila
Catrinescu, Petrica Micu,
Doina Focșa.
Foto: Vergil MATEI

Poate s tiat i , poate nu: celebrul
serial de televiziune „Toate pâ nzele
sus ” ı̂n scenariul reputatului scriitor
Radu Tudoran a fost s i ră mâ ne un ilm
emblematic pentru cinematograia
româ nească . Cu atâ t mai mult cu câ t
numele lui Radu Tudoran se asociază
cu Bră ila noastră . In anii 1960,
scriitorul, stabilit pentru o bună
bucată de vreme ı̂n oras ul cu salcâ mi,
a c o n s t r u i t s i d a t l a a p ă o
ambarcatiune cu care a stră bă tut ı̂n
lung s i-n lat apele bă trâ nului luviu.
Martoră la acest proiect a fost s i
colega noastră de cenaclu, doamna
Valeria Ursan, care ı̂ n amintirile
dumneaei, neatinse de patina
vremurilor, ı̂ s i amintes te cu drag
despre acele momente. Recent, la
Radio Româ nia Actualită t i , a fost
prezentat un interesant interviu cu
doamna Ursan, această doamnă de
poveste a Bră ilei, realizat de colega
noastră Gina Bahor, ı̂n care aducerile
aminte despre istoria punerii ı̂ n
operă a ı̂ndră znetului proiect naval
au trezit interesul ascultă torilor.
Felicită ri, doamnă Ursan!

Sosirea primăverii
cu poezie și acorduri lirice
La sediul Școlii Populare de Arte
„Vespasian Lungu”, instituie culturală
cu care cenaclul nostru desfășoară o
intensă colaborare, a avut loc o
manifestare online coordonată de
profesorul Florin Lazăr ocazionată de
sosirea primăverii.
Derulată sub semnul iubirii muzicii
folk, pe scenă au urcat soliști ai școlii,
alături de membri din cenaclul „Casa
Speranei”. Astfel, doamna profesoară

Angela Burtea a citit din creaia
proprie o povestioară de aprilie, ziaristul
Virgil Matei a susinut un eseu legat de
lirica lui Arghezi și Mărișor, iar duetul
Rodica Gorgovan - Florin Lazăr,
acompaniat de tânărul Rareș Boșneagu
(foto jos) a interpretat melodii în ton cu
tema propusă. O aciune încununată de
succes, premisă pentru o colaborare
între cele două instituii de cultură cât
mai bogată. (V. M.)
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PAGINI DE POVESTE
Hanul haiducului
(Fragment)

General (r) Ion MĂGEANU
Când soarele își răspândea văpaia
răsăritului, uruit de cărue a tulburat liniștea
dimineii și cei din han au privit uimii cum
șatra, în loc să vină la cerșit, cum era obiceiul
șătrarilor, pleca grăbită spre răsărit. Chirigiii
lui Firea se roteau în jurul chervanelor, lovind
plictisii obezile, strângând încă odată
legăturile coviltirelor, schimbând vorbe la
întâmplare și așteptând ca stăpânul lor să iasă
din odaia sa. Doar Petrache părea a nu se
sinchisi, liniștindu-i cu vorba cum că,
stăpânul hotărăște ce și cum, iar ei n-au decât
să aștepte, că de plecat, tot la ora hotărâtă de
el vor pleca. Străinul rămas cu ochii pe
caravană, pândea și el clipa când va trebui să
plece spre a duce vestea urnirii chervanelor
spre locul unde pândea ceata luiAhmet.
Vadul Ialomiei era un loc de trecere
rânduit de Isprăvnicie, cu fund pietros, căci
acolo se aruncau primăvara care întregi de
piatră adusă de la munte. În acele zile ale
anului apa scădea atât de mult, încât abia
ajungea la câpăăna roilor, iar râul se mișca
domol prin albie, asemenea unui balaur
amorit. De o parte și de alta a apei, lunca lată
de câiva stânjeni, aducea în aerul dimineii
răcoarea din adierea arinișului de pe mal, aﬂat
acolo ca o strajă a bunei rânduieli a locului.
Dincolo de lunca joasă din apropierea apei,
smârcuri și băli cu sălcii și stufăriș se
întindeau haotic și însoeau râul ca o dantelă
zdrenuită. Primăvara devreme, odată cu
topirea zăpezilor de la munte, zona era un
luciu de apă fără a ști unde este albia,
dispărând treptat spre vară și lăsând locul
smârcurilor și bălilor amintite, printre care
drumul către vad șerpuia anapoda, obligând
drumeii și carele să-l urmeze și
împiedicându-i să se abată într-o parte sau
alta, dacă voiau să nu rămână împotmolii.
Era un loc numai bun de pândă, aﬂat la un
ceas de mers de Hanul Sineștilor.
Soarele se ridicase de o palmă pe cer când,
sub ochii iscoditori ai celor pitulai printre
sălcii, a apărut o căruă având pe capră doi
rumâni cu căciulile date pe ceafă, inându-se
îmbrăișai, cântând sau mai degrabă
zbierând și trecându-și unul altuia o butelcă
din care sorbeau atât de lacom, încât vinul li
se scurgea mai mult în bărbi și de acolo pe
piept. Păreau a nu avea grijă pe unde merg și
unde ajung, iar caii, nestrunii, se abăteau spre
margine, atrași de iarba proaspătă, până când
unul dintre căruași îi îndemna ușor cu
hamurile și cu vorba: ,,Dii talanilor, mânca-var ciorile!” De parcă n-ar ﬁ fost de
că erau o piedică în calea celor
20 ajuns
care i-ar ﬁ urmat, la nici zece stânjeni

de vad, o roată a carului s-a desprins, iar cei
doi au venit de-a berbeleacul și după ce s-au
ridicat cu greu, au început să se rotească
besmetic, întrebându-se unde sunt, aruncând
vina unul pe altul și sfârșind a se încăiera ,
tăvălindu-se și încercând să se sugrume.
Ahmet, mai furios ca niciodată în așteptarea
clipei răzbunării, pândind din ascunzișul său
sosirea omului rămas la han, cu vestea
apropierii lui Firea și temător că cei doi beivi
îi vor încurca socotelile, s-a apropiat lovindui cu picioarele și obligându-i să se târască
printre tufe spre a scăpa de furia sa. La
poruncă, oamenii săi au ieșit din locurile de
pândă spre a urni din drum cărua. Tocmai
când terminaseră, la marginea smârcurilor a
apărut,într-un nor de praf, șatra de lăiei,
apropiindu-se în goana cailor. Surprinși,
Ahmet și oamenii lui au rămas descumpănii
în drum. Cand șatra a ajuns în dreptul lor, de
pe capra primei cărue, un zdrenăros s-a
aruncat peste Ahmet, doborându-l sub
izbitura trupului său, în timp ce, din celelalte
cărue, s-au prelins ca niște umbre, ali trei
bărbai care, fără să stea pe gânduri, s-au
repezit asupra celor surprinși alături de carul
într-o rână. Beivanii, ca împinși de un resort,
s-au înviorat brusc și cu agilitatea unora care
știu rostul bătăii, i-au pus la pământ pe cei
mai apropiai, sucindu-le mâinile la spate și
pregătind sforile pentru a-i lega. Unul dintre
atacatorii în zdrene de lăiei, un uriaș despre
care cunoscuii mărturiseau că face dâră prin
oasele celui care i-ar sta împotrivă, l-a lovit pe
primul turc ieșit în cale. Un pârâit de oase
rupte a însoit căderea nefericitului, rămas în
nesimire. Uriașul se grăbi să-și ajute un
tovarăș încolit de doi vrăjmași și cu o
lovitură de pumn în moalele capului, îl făcu
pe unul să se scurgă la pământ ca o zdreană.
Speriat, celălalt a încercat să scape cu fuga,
însă o piedică pusă de unul dintre beivi, l-a
culcat la pământ. Ultimul rămas în picioare,
Yuzul, sprinten ca o pisică, apucase să scoată
jungherul și sărea dintr-o parte în alta,
încercând să-l împlânte în cel din faa lui,
nimeni altul decât Onilă. Ușor le-ar ﬁ fost să-l
răpună, însă aveau poruncă de la Firea să nu-i
vatăme pe cei doi frai.
- Spune-i să lepede jungherul, înainte să ﬁe
omorât , îi ceru Firea lui Ahmet. Văzându-și
fratele înconjurat de cinci oameni, Ahmet i-a
spus ceva îneles doar de Firea. Yuzul a lăsat
braele pe lângă corp și a aruncat jungherul,
scuipând cu dispre spre cei din faa sa. Onilă
i-a smuls pistolul din brâu și când se pregătea
să-l lege, a auzit glasul lui Firea:
- Lasă-l slobod! Ridică genunchiul de pe
grumazul luiAhmet și-i ceru să se ridice.
Când s-a văzut liber, Ahmet, ca ieșit din

mini, s-a repezit cu pumnii la vrăjmașul său
și cu ură în glas rostea:
- Câine!... Câine de ghiaur!...
Firea s-a tras înapoi ca să scape de
loviturile turcului, apoi, fulgerător, l-a trimis
la pământ cu un pumn în piept. S-a aplecat
deasupra-i zicându-i:
- Ahmet, ascultă la mine! S-a terminat! Azi
nu va muri nimeni, ai priceput? Mâine vei aﬂa
adevărul de la sora ta și dacă, după asta, mai
vrei să mă omori, vom sta faă-n faă cu
jungherele în mâini. Eu n-o să te aștept pitit
într-un tuﬁș ca să-i iau viaa, cum ai făcut tu.
Între timp, uruitul căruelor șatrei nu se mai
auzea. După ce au trecut ca vântul prin vad, sau îndepărtat la fel de vijelios. Doar praful
ridicat de trecerea căruelor se zărea ca o dâră
la orizont, semn că șatra se îndepărta
mâncând pământul, neștiind cine a ieșit
biruitor în lupta de la vad. Aveau mâncare
pentru multe zile și argini cât să trăiască, fără
griji, o lună, iar în gâlceava rumânilor nu
voiau să ﬁe parte.
Ahmet a tăcut rușinat de ultimele vorbe ale
dușmanului său. Cel din urmă dădu porunci
ca doi oameni să plece degrabă, unul spre
Sinești, pentru ca cei rămași acolo să se pună
la drum, iar pe iscoada turcă să-l lege și să-l ia
cu ei. Cel de-al doilea a plecat către Mălureni,
ducând Azalei carte din partea lui, prin care o
ruga să vină la Vama Silistrei spre a-și întâlni
fraii care se se aﬂă alături de el. Să vină
împreună cu chervanele cu grâne și să ia în
plus carne uscată și pâini pentru întreaga
caravană, cât să le ajungă până la întoarcerea
din călătorie. Și să nu uite cât îi este de dragă,
ﬁind nerăbdător să-i sărute ochii și gura, i-a
spus el la sfârșit.
S-au așternut la drum după amiază, cu
turcii legai fedeleș împării pe care. Cei doi
frai au fost lăsai liberi, în șa.
- Dai-mi cuvântul vostru că nu vei fugi, lea cerut Firea și cei doi s-au jurat că n-o vor
face.
Cu faa suptă de nesomn, Firea a
întâmpinat-o pe Hazal într-un zăvoi, la
oarecare depărtare de furnicarul de oameni și
care din vamă. Le spusese înainte frailor că îi
va lăsa să vorbească în liniște cu sora lor. ,,Cel
ce-i va clinti un singur ﬁr de păr, de mâna mea
va muri!” i-a avertizat privindu-i în ochi.
Când și-a zărit fraii, Hazal, neștiind nimic
din cele petrecute, a simit cum un val de
bucurie o cuprinde, făcând-o să respire greu.
Șiroaie de lacrimi însoite de hohote de plâns
au făcut-o să alerge spre ei cu braele întinse.
Yuzul, mezinul, întinse braele și făcu pasul
spre a o întâmpina. Ahmet îl apucă de bra și
îi puse surorii palma în piept, oprind-o și
privind-o dușmănos. Îi vorbea cu voce
aspră, iar ea si-a ridicat, rugător, braele spre
el. Firea a văzut-o îngenunchind în faa lor,
vorbind agitat, implorând parcă iertare, cu
braele întinse. Fulgerător, a scos un pumnal
și când a dat să și-l împlânte în piept, Ahmet
i-a prins braul…

Am stat ceva timp pe gânduri
până să scriu ceea ce urmează,
pentru că întâmplările relatate,
adevărate de altfel, nu prea au acel neobişnuit în ele sau ceva
fabulos prin care să-mi ţin cititorii captivaţi de povestirea mea.
Totuşi, aducerile-aminte și imaginile copilăriei mele nu mi-au
dat pace şi nu aveam cum să nu scriu despre un om, nici ciudat,
dar nici normal pe care lumea l-a botezat Senioru'.
Lică BARBU
Aproape toată Bră ila, mai ales cei
de vâ rsta mea, ı̂l ştiau pe Senioru' sau
cel puţin au auzit de el. Nu aveai cum
să -l nu ı̂l remarci pe stradă , prin
autobuze sau prin pieţe. Era o
imagine hazlie ı̂n tabloul citadin al
bră ilenilor. Ieşea ı̂n evidenţă atâ t
prin felul cum se ı̂mbră ca câ t şi prin
comportamentul lui original.
Senioru', pe numele lui adevă rat,
Gheorghe şi nu mai ştiu cum, era un
om dus cu imaginaţia. Se ı̂mbră ca
altfel decâ t toată lumea. Pe cap avea o
pă lă rie de cowboy cu boruri mari de
culoare deschisă la care ataşa o pană
de cocoş multicoloră . O vestă din
piele cu franjuri ı̂i acoperea că maşa,
alb-imaculat, dantelată la guler şi la
mâ neci. Pantalonii mulaţi erau
cuprinşi de o curea lată din piele cu o
cataramă aurie, iar ı̂n picioare purta
nişte cizme din piele cu ciocurile
ı̂ntoarse. Pinteni nu mai ştiu dacă
avea. Purta pă rul lung şi perciuni
mari care stră juiau o mustaţă
stufoasă cu vâ rfurile ră sucite.
Nu ştiai unde să -l ı̂ncadrezi. Nu era
nici cowboy, nici mexican, nici altă
naţie. Nu avea ghitară , dar câ nta la
acordeon şi câ nta bine. Toată lumea
ı̂l aplauda.
Cum era sau nu era, acest om
prezent ı̂n viaţa bră ilenilor a primit
numele de Senioru'. Iiplă cea porecla.
Era un titlu nobil pentru el.
Tată l lui, un negustor vestit ı̂n
cartierul nostru, care ţinea o bă că nie
cu de toate, că uta să -l stă pâ nească ,
să -l aducă la normal. Nici chip.
Senioru' se mâ ndrea că este cum este
şi se fă lea peste tot cu aspectul lui
diferit de al celorlalţi.
Cu toate acestea, tată l lui, pe care
nu avea cine să -l ajute, a proitat de
,,celebritatea” lui, trimit ându-l pe
stră zi să vâ ndă acadele, covrigei,
ı̂ n gheţată , limonadă , de toate ce
putea vinde un negustor ambulant.

Senioru' era un om bun la sulet.
Fă cea curte tuturor domnişoarelor
pe care le ı̂ n tâ lnea, dă ruindu-le
gratis câ te ceva din marfa lui,
ı̂ n soţindu-le cu vorbe frumoase.
Spunea el că aşa e galant.
Iubea copiii şi de câ te ori venea pe
s t r a d a n o a s t r ă c u b i c i c l e t a
transformată ı̂n magazin ambulant,
un alai de copii se ţinea după el
hă rţuindu-l cu vorbe jignitoare. Nu
se supă ra. Ba le mai dă dea şi câ te o
bombonică ca să scape de ei,
deoarece avea treabă cu vâ nzarea.
Câ nd venea pe strada noastră ,
lă trau toţi câ inii de prin curţi, dar nu
cu ră utate. Era ca un salut. Trecea
Senioru'. Nici nu era nevoie să -şi
strige marfa cum fă ceau vâ nză torii
din că ruţele cu coviltir „Ia la mere, ia
la pere!”, că ci ştia toată sularea că
Senioru' este prezent pe stradă .
Zburlita era prima care ı̂i ieşea ı̂n
cale pentru că Senioru' dă ruia
tuturor fetiţelor câ te o acadea, mai
ales ei. O numea „ideluţa” lui.
Zburlita era topită toată .
La colţul stră zii noastre cu strada
care dă dea ı̂n câ mp, locuia o doamnă
singuratică , pensionară , fostă
ı̂ nvă ţ ă to a re p e c a re ve c i n i i o
considerau ca pe un om dus cu duhul.
Toată lumea ı̂ i cunoştea toată
biograia. Şi ştiută , şi neştiută .
Avea o droaie de pisici şi era mereu
ı̂n gâ lceavă cu toţi cei care treceau pe
lâ ngă gardul ei. Dar nu fă ră motiv.
Doamna Linica, iindcă aşa o chema
şi mă mir de ce nu avea poreclă ,
poate că dumneaei era o doamnă şi
merita respectată , avea ı̂n curte şi ı̂n
faţa porţii gră diniţe cu lori, un
adevă rat Rai, iar unii vecini, chiar şi
copiii, din ră utate ı̂i rupeau lorile
sau i le furau.
S i ı̂ntr-o zi, câ nd Senioru' fă cea
comerţ pe strada noastră , doamna
Linica i-a ieşit ı̂ n ı̂ n tâ mpinare.
Probabil poftea la ceva dulce.
C u m s i t u a ţ i a p ă re a i n e d i t ă ,

deoarece doamna Linica nu ieşea cu
una, cu două , din curte, noi, copiii,
ne-am adunat repede lâ ngă Senioru'.
Ca să vedem ce? Orice. Aşa era pe
stradă . Tot ce s-ar i ı̂ntâ mplat, era
subiect de discuţie pentru cel puţin
două să ptă mâ ni. Şi nimeni nu voia să
rateze astfel de momente.
‒ Vă rog frumos, domnule Senioru'!
Aveţi napolitane cu vanilie?, i-am
auzit cu toţii vocea, plă cută acum, a
doamnei Linica, altfel decâ t o
auzeam zilnic ţipâ nd la toată lumea.
‒ Pentru dumneavoastră avem de
toate felurile, stimată doamnă ! Şi cu
vanilie, şi cu cacao, şi glazurate. Vă
ofer orice sortiment doriţi!
‒ Mie ı̂ m i plac cele cu vanilie.
Doresc una, dacă se poate! Câ t costă ?
‒ 25 de bani bucata, stimabilă
doamnă . Dar eu vă ofer două la preţ
de una. Azi e cu ofertă pentru toate
domnele frumoase.
Tanti Linica a ı̂nceput să tremure şi
emoţionată se că uta ı̂n buzunarul
şorţului după bă nuţi.
Senioru' se aplecă spre gră diniţa cu
lori din faţa curţii doamnei Linica şi
rupse cu tandreţe un bujor roşu,
proaspă t ı̂nlorit.
‒ In p l u s , s p e c i a l p e n t r u
dumneavoastră , doresc să vă ofer
această loare din respect pentru
acest minunat moment. Această
l o a r e r u p t ă d i n R a i , s ă v ă
că lă uzească paşii spre că suţa
dumneavoastră ı̂nă lţată din basme,
a c o l o u n d e t ră i e ş t e p r i n ţ e s a
gâ ndurilor bune. Vă mulţumesc!
Doamna Linica era roşie toată şi na mai ţinut cont că cineva i-a rupt o
loare din gră dină . Nu mai conta.
Cineva i-a oferit loarea cu dragoste
aşa cum de mulţi ani nu a mai simţit
atâ ta emoţie şi că ldură . Această
dă ruire o copleşea.
Cu mâ inile tremurâ nd, voia să
plă tească napolitanele, dar bă nuţii iau că zut din palme. Senioru' ı̂i culese
de pe jos şi-i strecură la loc ı̂ n
buzunarul şorţului.
Doamna Linica pă şi spre casa ei
mai mult plutind, iar Senioru' ı̂şi
vă zu de drumul lui.
Toată asistenţa prezentă privea ca
la un ilm romantic, iar Zburlita mi-a
leşinat ı̂n braţe.
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Amintiri despre poetul
martir Andrei Ciurunga
MOTTO:
„Pe morii noștri cine-o să-i primească?
Nu-i sfânt în cer acolo să rămână,
Căci pentru ara asta românească
S-a dus și Dumnezeu cu arma-n mână”.
(Andrei CIURUNGA)
Consemnări de
Doina FOCȘA
Despre Robert Cahuleanu (pseudonimul
literar Andrei Ciurunga) - numele adevă rat
Robert Eisenbraun, prima dată am auzit ı̂n
casa profesorului meu Constantin Reabtov,
pe câ nd eram elevă la Colegiul Pedagogic
din Cahul, Basarabia.
Robert Cahuleanu s-a nă scut la 28
octombrie 1920 la Cahul ı̂ntr-o familie
mixtă : tată l german pe nume Herman
Eisenbraun, profesor de limba germană , a
decedat pe câ nd Robert avea 4 ani, iar
mama româ ncă din Bră ila pe nume Maris
Margareta, care câ nta foarte frumos la pian.
Robert a ı̂nvă ta t la Liceul „Ioan Vodă ” din
Cahul, doar ultima clasă a absolvit-o la
Bolgrad (azi Ucraina), deoarece Liceul din
Cahul se desiintase din motive inanciare.
Prietenul lui ,,la cataramă ” din liceu era
Costică Reabtov. Debutul literar a fost la
vâ rsta de 11 ani cu o poezie, avâ nd ca temă
Unirea Principatelor, publicată în
primul număr al revistei „Tinerimea
Moldovei”. Din motive patriotice semna
Robert Cahuleanu. Debutul editorial s-a
produs ı̂n anul 1936 cu placheta de versuri
,,Melancolie”.
După absolvirea liceului, Robert
Cahuleanu a lucrat ca ı̂ n vă t ă tor ı̂ n
localitatea Tartaul de Salcie, judetul Cahul.
In chiriase o cameră la o familie de
gospodari, care mai tâ rziu povesteau că „era
un tânăr foarte cumsecade, vesel, omenos.
Nopi la rând scria poezii la lumina lămpii”.
Apoi s-a angajat la redact i a ziarului
„Basarabia” ı̂n Chis ină u. Continua să scrie
poezie. Insă după acel fatidic august 1940
era urmă rit s i atentionat mereu ı̂n legă tura
cu poezia scrisă . As a că , ı̂n primă vara lui
1944 s-a refugiat la Bră ila ı̂mpreună cu
mama sa ı̂n casa bunicii. Poetul continuă să
scrie clandestin versuri cu caracter
anticomunist timp de cinci ani câ t a stat ı̂n
oras ul de pe Dună re. A fost arestat ı̂ntr-un
timp, ı̂nsă după 30 de zile a fost eliberat,
pentru că mama sa a avut grijă să distrugă
urmele poeziilor anticomuniste
22 ı̂nainte de a i perchezitionată casa lor.

In arest l-a revă zut pe
prietenul să u Marcel
Gafton.
Incă din primele zile
ale sosirii la Bră ila,
Robert Cahuleanu a
că utat să cerceteze viata
literară s i activitatea
gazetă rească din urbe.
In t r - o b u n ă z i a
descoperit pe strada Polonă irma foii
„Expresul”, pe care o cunos tea de la
Chis ină u s i pe care o primea regulat la
redactia ziarului „Basarabia”. Acolo l-a
cunoscut pe directorul Sotir
Constantinescu, „un bătrânel amărât și
prăpăstios, căruia îi tot ningea și ploua ori de
câte ori venea la ziar” (sursa cartea
„Memorii optimiste”).
Robert Cahuleanu s-a oferit să -l ajute pe
redactorul Sotir Constantinescu „absolut
dezinteresat, din elan tineresc, fără nicio
pretenie materială” (după spusele
redactorului), deoarece dispunea de o
experientă ı̂n domeniul respectiv s i dorea
mult să -s i mentină uzul gazetă resc. A
ı̂ncercat chiar să aducă unele noută ti : a
introdus pagina literară s i a ı̂nceput să
publice versuri.
Pâ nă ı̂n 1946 semna Robert Cahuleanu.
La 30 aprilie 1944 pe prima pagină a
„Expresului” apar materialele „Felicitări...
americane” s i „Ne-a părăsit un condeier - Ion
Minulescu” , iar ı̂n pagina a doua, poezia
„Luptăm de mult”. Acesta a fost debutul lui
Robert Cahuleanu la „Expresul”. A mai

colaborat cu ziarele
„Ancheta”, „Înainte”,
„ Fa c l a” . L a z i a r u l
„Ancheta” a fost
redactor, angajat de S.
Pă storesu. La Bră ila l-a
cunoscut pe Mihu
D ra g o m i r, p e
romancierul Radu
Tu d o ra n , p e Pe t re
Malanca, pe Jaques
Davidescu, pe Mihail
Crama, pe Oscar
Lemnaru s .a. Mai tâ rziu
a fost „rugat” să -s i
schimbe numele, Cahul
nemaifă câ nd parte din
Regatul Româ niei, lesne
de ı̂nteles. S i-a ales un nume după o carte de
telefoane - Andrei Ciurunga, nume care l-a
fă cut cunoscut nu numai ı̂n Republica
Moldova, Româ nia, ci s i ı̂n afara granitelor
T ării. Zic asta după ce am vă zut ı̂n imensa-i
bibliotecă zeci s i zeci de că rti cu autograf a
multor scriitori din SUA, Canada, Germania,
China etc.
L-am cunoscut, l-am ascultat, am discutat,
am râ s, am plâ ns, ne-am bucurat ı̂mpreună
ı̂n acele zile de mă rtis or (prima vizită ) s i de
gustar al aceluias i an, 1992. Am purces la
drum cu familia profesorului Reabtov-Daria
s i Constantin, la volan iind regretatul meu
sot, Nicu. De aproape o jumă tate de secol nu
se mai vă zuseră cei doi prieteni - Costică s i
Robert - colegi de bancă s i de liceu. A fost o
ı̂ntâ lnire de nedescris: cu lacrimi de bucurie
s i dor, cu amintiri frumoase, multe dintre
ele dureroase. Nenea Robert (as a ı̂i plă cea
să -i spunem noi, cei tineri) povestea despre
anii grei de pus că rie de la Gherla, Jilava,
Vă că res ti, a fă cut 4 ani de Canal, a lucrat la
Coasta-Gales u. Printre povestiri mai
strecura câ te o glumă s i câ te o epigramă . A
fost un om foarte vesel s i plin de optimism.

Poetul martir Andrei Ciurunga a fost eliberat odată cu toi
deinuii politici în iunie 1964. A continuat să scrie și să publice
atât cât i-a permis cenzura. În 1967 a fost reprimit în rândurile
Uniunii Scriitorilor din România. Poezia lui Andrei Ciurunga
este introdusă în Antologia Poeziei Carcerale, ediie îngrijită de
Ioana Cistelecan, apărută la Cluj în 2006, alături de poezia altor
poei deinui, cum ar ﬁ Radu Gyr, Ion Caraion, Dumitru Paciag,
Sergiu Mandinescu ș.a. Poezia carcerală a lui Andrei Ciurunga
este o poezie a suferinei umane, care a făcut și mai mult
apropierea de Dumnezeu și care a fost pentru deinuii politici o
soluie de rezistenă, o mare sperană în acele zile amare de iad.
Poetul îi dedică o poezie lui Radu Gyr (foto alăturat): Prietene
de temniă dușmană/Și frate bun de pâine fără grâu/Ne doare peamândoi aceeași rană.../Când noaptea mă prindea de
caraulă,/Însângerat de-al gândurilor șir/Iisus venea la mine în
celulă/Adus de mucenicul Radu Gyr.

Poeziile lui Andrei Ciurunga au fost
introduse într-o altă antologie cu titlul
semniﬁcativ ACEȘTI MARI POEI MICI,
antologie alcătuită de Mihai Rădulescu.
Una dintre poeziile poetului din această
antologie e „De ce uităm?”.../Istoria
noastră cea din lacrimi stoarsă/ Va ine
minte și-ntre foi va strânge/ Acest
cumplit Danubiu care varsă/ Pe trei guri
apă, iar pe-a patra sânge/.
În palmaresul literar al poetului sunt 80

de lucrări în 62 de publicaii. Eu dispun
de 5 cări ale autorului: Memorii
optimiste (cu autograf din acel an
1992), Poeme cu umbre de gratii,
Lacrimi pentru Basarabia, Versuri
pentru Ina (Ina ﬁind soia sa, o
basarabeancă din Ismail) și Vinovat
pentru aceste cuvinte (care mi-a fost
dăruită recent de ziaristul și scriitorul
Vergil Matei, redactor la revista „Casa
Speranei” din Brăila).

Poetul martir Andrei Ciurunga a fost un fenomen, a fost ca o cămașă de zale cu
ajutorul căreia a apărat identitatea românească în vremuri de restriște. A decedat
pe 6 august 2004. În toamna anului 2017 am vizitat mormântul poetului din
Cimitirul Bellu Catolic din București. Închinăciune, Maestre!
Anul trecut, an pandemic, în ziua de 28 octombrie 2020 a fost organizată la
Cahul omagierea celor o sută de ani ai poetului de către Biblioteca Publică ce-i
poartă numele, printr-o conferină internaională video, online, cu reprezentani
din Frana - poetul cahulean Petru Botezatu; prof. universitar, poetul Gheorghe
Reabov din Chișinău; scriitorul român Ion Lazu din București (a instalat pe
blocul unde a locuit Andrei Ciurunga o placă comemorativă); poeta Lidia Lazu;
oameni de cultură din Cahul și subsemnata. Reprezentantul Consulatului
General de la Cahul, dl Consul Ionel Novac, a scris despre corespondena (o
sută de scrisori) dintre cei doi ﬁi ai Cahulului, poetul Andrei Ciurunga și ilustrul
profesor Constantin Reabov în revista LUCEAFĂRUL din Botoșani.

Muli, foarte muli oameni cunosc
Poetul Andrei Ciurunga a scris s i
melodia în interpretarea lui Tudor epigrame, care au fost adă ugate de că tre
Gheorghe „NU-S VINOVAT FAĂ DE Gheorghe Culicovschi ı̂ n Antologia
ARA MEA”, însă puini cunosc că epigramei românești, 2007
autorul acestor versuri este poetul
Unei colege
martir Andrei Ciurunga:
Scrii frumos, cu versul ne ı̂mbii.
S i ne-mbeti cu ochii tă i stelari,
La ora câ nd cobor, legat ı̂n iare,
Versurile
sunt pentru copii,
să -mi ispă s esc osâ nda cea mai grea,
Autoarea,
pentru oameni mari.
cu fruntea-n slavă strig din ı̂nchisoare:
- Nu-s vinovat fată de tara mea!
Mie însumi
Nu-s vinovat că i-am iubit lumina
Cunosc o fată , parcă -i zori de zi,
curată cum ı̂n sulet mi-a pă truns,
E rumenă s i caldă cum e chila,
nici că vră jmas ii i-au pră dat gră dina
Sunt prea bă trâ n ca s-o mai pot iubi,
s i că sutas ii coasta i-au stră puns.
Dar mult prea tâ nă r ca să -i dau cu tila.
Nu-s vinovat că -mi place să se prindă
rotundă ca o tară hora-n prag,
Unui confrate
sau c-am primit colindă tori ı̂n tindă ,
Cartea ta e un tezaur,
cum din bunic ı̂n tată mi-a fost drag.
Unde alu, pas cu pas,
Nu-s vinovat că toamnele mi-s pline
Un ilon curat de aur
... ea mediocritas.
cu tot bels ugul, de la vin la grâ u,
nici c-am poftit la praznic pe oricine
Unor amatori de ideile altora
câ t m-am s tiut cu cheile la brâ u.
In jurul vostru caraula
Dac-am strigat că haitele ne fură
Cred că zadarnic s-ar posta...
adâ ncul, codrii, cerul-stea cu stea,
Furat
i-vă câ t vreti că ciula
s i sfâ nta noastră pâ ine de la gură ,
Dar nu furati s i de sub ea!
nu-s vinovat fată de tara mea.
Câ nd, tras i la zar, că mas a ne-o câ s tigă
Populară
mai marii lumii, pe-un dolar s i-un zlot,
Vocea-n „hâ rr” câ nd i se pierde,
nu-s vinovat că Prutul vremii strigă
Mă gâ ndesc as a, deodată :
să -l dă m la câ ini , cu granită cu tot.
- Ce folos de „frunză verde”
De-aceea, câ nd cobor legat ı̂n iare,
Dară ramura-i uscată !?
ı̂mpovă rat de vina cea mai grea,
cu fruntea-n slavă strig din ı̂nchisoare:
Unei mirese
- Nu-s vinovat fată de tara mea!
Iartă -mă că -ti ies ı̂n cale
C-un cuvâ nt s tiut de toti:
La etatea dumitale
(Din ciclul „Poeme din închisoare” 1958Ai să nas ti direct nepoti!
1964)

ATITUDINI
Valeriu Ion GĂGIULESCU

Când umorul
e un lucru trist
Vi se pare paradoxal cumva?!Vă înșelai!
Pentru că dacă UMORUL nu este „de
calitate”... riști să te faci de râs! Ca, de exemplu,
o „producie”, chipurile, „umoristică”, difuzată
pe 10 martie 2021, începând cu orele 20,30, la
un anume post de televiziune privat din
România. Personal nu obișnuiesc să urmăresc
emisiunile respectivului post TV. Am făcut-o
azi-noapte doar din dorina de a urmări prestaia
unei cunoștine din Brăila, care se înscrisese
pentru a participa la acel concurs. Persoana în
cauză este o epigramistă redutabilă și o
umoristă apreciată în cercurile culturale
brăilene, stimată de colegii de Cenacluri,
oameni care, la rândul lor, sunt autori de opere
literare de gen.
Ei, bine, după ce am suferit cam două ore, în
ﬁne, a venit și rândul doamnei în discuie să
compară în faa „Juriului”! Rezultatul: nu a
trecut în faza următoare! Nu m-am mirat!
Pentru că acolo, în acea incintă, populată cu
acele specimene umane, NU își au loc
ELEGANA, BUNUL SIM, MĂSURA ȘI
MAI ALES, SPIRITUL! NU! Acolo, pentru a
trece în faza următoare, trebuie să ﬁi grobian, să
ai un limbaj suburban, să te scălâmbi dizgraios,
să faci gesturi obscene, să-i cari la ghionturi și
picioare în spate sau să rostești un fel de așazise glume, de fapt propoziii stoarse de orice
urmă de umor. Iar cei ce urmau să cenzureze
prestaiile concurenilor erau pe măsura
majorităii acestora.
„Doamna” din juriu, așezată pe scaun, cu un
picior sub bărbie, într-o atitudine provocatoare,
potrivită mai curând în fostele taverne portuare,
emitea, din când în când, câte un râs copios
vulgar în deplină cârdășie cu colegii să,i dintre
care unul trebuia să facă pe „băiatul rău”! Și
aceștia absolut lipsii de maniere, pornind de la
inuta vestimentară până la atitudine, unul cu
picioarele pe masă iar altul tot timpul cu
„căpăâna” acoperită. Oribil! Și atunci,
remarcând și faptul că spectatorii din sală
păreau să se amuze copios de tot ce se petrecea,
m-am întrebat: „Oare ce ai căutat tu, dragă
prietenă și colegă de Cenaclu, aici?! Cine te-a
pus să vii în această junglă... în această
mocirlă... tu, care asemeni confrailor tăi, ai citit
și ai asimilat operele lui Bacalbașa, Băieșu,
Brăescu, Creangă, Caragiale, Cazimir, Dan
Mihăescu, Minulescu, T. Mușatescu, D.D.
Pătrășcanu, G. Ranetti, S. Roll, O. Sava, Th.
Sperania, V. Silvestru, D. Stănoiu C-tin
Tănase, Nic. Tănase, Păstorel Teodoreanu, G.
Topârceanu, Urmuz, V. Vasilache, pentru a-i
aminti, aleatoriu dar alfabetic doar pe români,
tu, care asemeni confrailor, ai citit pe K.
Capek, Jaroslav Hașek, Mark Twain, Jerome K.
Jerome sau O. Henry, ca să-i pomenim doar pe
o parte din celebrii umoriști străini... Tu, dragă
prietenă, mai tânără cu trei ani decât propria-mi
ﬁică, tu care l-ai urmărit „la lucru” pe Arșinel,
Bănică, P. Călinescu, Fl. Călinescu, Caragiu, J.
Constantin, N. Constantin, M. Crișan, Stela
Popescu, Dem. Rădulescu, V. Tomazian, G.
Vasiliu-Birlic... și aceștia pomenii așa cum miau venit în minte (tot alfabetic!)... te întreb:
„Ce-ai căutat STELA, acolo?!”. Și iată de
ce mi-a venit să spun... „Umorul e un
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lucru trist!”

Un test util
Păun CONDRU
Cezărel este șomer. Trăiește de azipe mâine, supărat pe viaă și pe
parlamentari din cauză că nu a primit
salarii compensatorii în baza unei
ordonane guvernamentale, așa cum
au beneﬁciat alte grupe de angajai. E
tăcut, morocănos, mai citește câte un
ziar și doarme foarte mult ca să uite de
sărăcie.
Într-una din zile s-a trezit cu
Salvarea la scară. A refuzat demn
cămașa groasă cu mânecile lungi de
un metru, înelegând din capul locului
că nu este cazul să devină impulsiv. În
drum spre spital a stat foarte liniștit,
fără să scoată un cuvânt, bucurânduse că la ora 10, după ce a făcut ochi și a
coborât din pat nu a mai simit acea
tainică chemare spre cafe-barul din
apropiere.
Cei doi inﬁrmieri l-au condus direct
în cabinetul domnului doctor Dârvală,
cel mai tare psihoterapeut din tot
orașul. După ce a luat loc pe scaun, iar
soia sa i-a șoptit la ureche să-și tragă
fermoarul de la pantaloni, medicul îi
pune prima întrebare:
- Unde lucrezi?
- Nu mai lucrez! - vine răspunsul.

- De ce?
- Pentru că am fost scos din foile de
pontaj de către... guvernanii noștri
care se cred mai pontoși în materie de
umor industrial.
- Ești băiat tânăr! - îi zice medicul cu
blândee. Ar trebui să muncești la
această vârstă.
- Muncește soia în locul meu.
Fabricile de confecii încă n-au murit
în orașul nostru.Dar se aude că și
terenul Baraiconfului, în scurtă vreme
va deveni un loc numai bun pentru o
multinaională.
- Păi, dumneaei, aici de faă, se
plânge că ești agitat și vorbești prea
mult în somn. Așa este?
- Nu pot răspunde la această
întrebare pentru că dorm foarte bine,
însă, dacă mai vorbesc în somn,
înseamnă că instinctul meu de
conservare lucrează minunat. În
acest fel îmi mai scot și eu pârleala
ﬁindcă tot timpul numai ea vorbește...
- De câteva nopi vrei să spargi o
bancă. Cine te ajută? Ai vreun unchi
parlamentar?
- Domnule doctor, generos cum
sunt, vă trec cu vederea faptul că din
nou îmi punei o întrebare fără sens. E
la mintea... alegătorului că, dacă aș ﬁ

Petre STROE
Bucuros, nevoie-mare, Costică dă sfoară printre colegi că
sindicatul ı̂l trimite optsprezece zile la tratament ı̂n renumita
statiune unde „face tata-armata”.
Felicită ri, mă i, Costică , es ti bun de cinste, ne vedem la
Mustăea-n Bră ilita, ia-o ı̂nainte, dar pâ nă venim noi comandă
trei s oricioaice.
După ce gas ca se adună , colegii ı̂ncepură să -l tachineze,
aruncâ ndu-i aluzii la faptul că el merge singur ı̂n statiune,
lă sâ ndu-s i sotioara acasă singurică -singurică .
Imbufnat, Costică pă ră si ı̂n grabă „corabia” ı̂ndreptâ ndu-se
pas-ı̂ntins că tre casă , că ci s tia că de ı̂ntâ rzie, Marioara ı̂l as tepta
pe după poartă cu sucitorul:
- Costică , iar l-ai salutat pe Mustăea, miros i a s oricioaică de la
o pos tă !
- Marioară , mamă , se apă ră Costică , dâ ndu-se după poartă , am
fost s i eu cu colegii la una mică , ce atâ ta tevatură ? Iaca, sindicatul
mi-a dat bilet pentru statiune, am fă cut s i eu cinste.
- Aha, se repezi cu vorba Marioara, s i mie nu mi-ai zis nimic, eu
ră mâ n acasă ca o sclavă , să -ti fac toată ziua mâ ncare s i să te port
curat.
- Iartă -mă , Mariorico, ce era să fac, s eful de la sindicat mi-a
spus că are disponibil doar un bilet.
24 - Bine, hai treci ı̂n casă că acum te ı̂ncing cu sucitorul ă sta.

avut, soia mea nu ar ﬁ apelat la
dumneavoastră. În ﬁecare seară mi-ar
ﬁ oferit câte un tratament înainte de
culcare, fără să mai apeleze la
Salvare...
- Totuși, insist. Referitor la planurile
de spărgător pe care vrei să le pui în
aplicare, ce ai de zis?
- Cred că ar trebui perfecionate.
- Când ai de gând să acionezi? întreabă medicul, plin de importană,
privind la decolteul foarte pronunat al
soiei pacientului său..
- Voi aciona ziua în amiaza-mare.
- Și nu-i este teamă? - întreabă
medicul puin neîncrezător.
- Deloc! - răspunde Cezărel. Mi-am
pus într-o pungă de la TUG toporul cu
coadă scurtă, pe care îl folosim de
Crăciun când facem borș de oase. Voi
aciona de unul singur. În Grădina
Publică nu sunt gardieni în timpul zilei.
- Văd că ai logică în răspunsuri –
precizează medicul. Nu ai nevoie de
niciun tratament medical. Totuși, soia
dumitale este îngrijorată. De trei nopi
nu o lași să se odihnească, vorbind în
somn.
Începând de diseară o voi lăsa să
doarmă. În mod voit m-am comportat
anormal, punând la cale spargerea
unei bănci. Eram convins că va anuna
pe poliistul de proximitate, dar acum
sunt foarte fericit. Văd că ea mă
iubește ﬁindcă în loc să anune Poliia,
a chemat Salvarea.

A doua zi, colegii ce s-au gâ ndit:
„Hai, să i-o facem lu Costică, că tot
pleacă de unul singur”. Unul dintre
colegi aruncă ı̂n curtea Mă rioarei,
chipurile, as a, la vedere, o carte
pos tală ı̂n care o „amică ” de-a lui
Costică ı̂i spunea că abia as teaptă să plece cu el la statiune.
- Aha! De asta-mi es ti, Costelus , se aprinse Mă rioara. Las că vii
tu acasă , pun eu sucitorul pe tine.
Câ nd sosi acasă , Costică gă si ză vorul tras la poartă . După gard,
Marioara, cu sucitorul ı̂n mâ nă , ı̂l luă la trei-pă zes te:
- Cum ı̂ndră znes ti să mai calci pe bă tă tura mea? Ia-ti amanta,
hai s terge-o cu ea la statiune, acasă să nu mai tragi.
In timp ce alerga cu sucitorul după el, printre două scatoalce,
Costică , cu greu o lă muri pe Marioara lui, spunâ ndu-i despre
farsa pe care i-o fă cuseră colegii.
Pe dată , Marioara se ı̂mbună :
- Hai, mă , Costelus u mamii, am glumit s i eu, ce Doamne-iartă mă , tu nu mai s tii de glumă ? Hai, că n-o i foc, hai, trage us a după
tine să nu ne vadă vecinii s i vino să te pupe scumpa ta nevastă .
După care aruncă sucitorul care o ı̂mpiedica să -l strâ ngă mai
bine ı̂n brate pe Costică . Atunci a sunat telefonul, iar Marioara sa repezit s i a luat receptorul. O voce feminină , fă ră a as tepta
cunoscutul ră spuns da, spuse pe neră sulate:
- Sunt eu, Vasilica, secretara. S eful mi-a dat s i mie un bilet.
Mergem ı̂mpreună !
Marioara trâ nti receptorul s i luâ nd sucitorul ı̂l abă tu asupra
lui Costică pe unde se nimeri, ı̂ncâ t acesta n-a mai ajuns la
Sovata, ci la spital, cu plă gi datorate... unei că ză turi de pe scară
câ nd repara acoperis ul...

Partaj
Mircea CONSTANDA
Astă zi, dragă Lily, câ nd ne despă rtim
S i-mpreună n-o să mai convietuim,
Vreau să ne-ntelegem cu privire la
Din ce-avem ı̂n casă , cine, ce va lua!
Nu vreau deznă dejde, nici ı̂ncurajare
Nu vreau judecată , nu vreau partajare
Fiindcă avocatul, de l-as angaja,
De-o să pierd, câ s tigă de pe urma mea.
Iti dau tot din casă : mobilă , covoare,
Lustre, bibelouri, vaze s i pahare,
Linguri furculite s i ces ti de cafea
Cratitile toate, sparte-n urma mea,
Bunurile noastre, sus-mentionate
Fă ce vrei cu ele, ia-le tu pe toate!
De un singur lucru, ı̂nsă , nu uita:
Să o iei cu tine s i pe... soacră -mea!

Consiliul Judetean Suceava, Centrul de Creatie Populară Suceava,
Centrul Cultural "Bucovina", Clubul Umoris tilor Bucovineni au organizat
a 29-a editie a concursului „Salonul de Umor" Suceava 2020, care s-a
desfă surat online din cauza pandemiei de Coronavirus. Concursul s-a
desfă surat pe două sectiuni: caricatură s i epigramă cu tema „COVID
18,99". La sectiunea caricatură la care s-au ı̂nscris 35 de caricaturis ti din
toată tara, Ruxanda Ciupercă-Ruxy s i Dumitru Ștefănescu-ȘTEF,
membri ai Cenaclului „Casa Sperantei” au primit Mentiune.

Cucul și pupăza
(fabulă umoristică)
Nicolae MATEI
Trece vâ ntu-n adiere, freamă tă bă trâ nul nuc,
Sus pe-o creangă , ı̂n frunzis , la ră coare stă un cuc,
Pupă za ı̂l vede-ndată s i se-apropie de el
Cu gâ ndul să -l ischitească s i să -l provoace nitel.
-Vecino, n-am să te laud, nu prea te vă d serioasă ,
Umbli brambura prin pomi, nu te-ntorci devremeacasă ,
Nu es ti pasă re de tâ rlă , intri des ı̂n combinatii,
Iti place la tă vă leală , te-arunci ı̂n brate la altii.
- Ce să fac s i eu, vecine, trebuie să mă descurc,
Să câ stig s i eu o pâ ine trebuie să mă ı̂ncurc.,
E normal ceea ce fac, e o meserie veche,
Nu-mi pasă că -mi faci morală , asta-i loare la ureche.
La margine de ră zoare clientii m-as teaptă -n s ir,
Multi veniti din depă rtare ı̂n cuibar cu covilTIR,
Am gă sit ofertă bună , nu duc lipsă de fazani,
Cum ı̂ncep să dau din gură , cum ı̂i ră coresc de bani,
- Nu te-ai gâ ndit niciodată că -ntr-o zi ai s-o pă te s ti?
Vin sticleti să te-amendeze, bani nu ai să le plă tes ti,
Iti iau fulgii de pe tine s i atunci precum se s tie
Te apucă de-o aripă s i te-aruncă -n colivie.
- Eu nu-mi fac deloc probleme, ba, s tiu cum să mă feresc,
Iiı̂nvâ rt pe după deget pâ nă câ nd ı̂i ametesc,
Tac din gură , stau cuminte, de vor folosi bastonul
Imi expun copanu-ndată s i le cres te neuronul..
De le-ară t s i altceva parcă -i vă d cum se ı̂nmoaie,
Nu mis că , nu mai vorbesc, stau cuminti ca o potaie,
Se uită cu jind la mine, m-ar trâ nti s i la pă mâ nt,
Pe toti am să -i bag ı̂n boală , nu mai s tiu ai cui mai sunt.
- Vezi un lac ı̂n depă rtare, ı̂nspre marginea de sat?
Stă pâ nul lui e un pes te, un afacerist versat,
De lucru ı̂ti va gă si, viitor ı̂ti va as terne,
Te trimite-n alte tări să lucrezi s i la externe.
- Habar n-ai, nu s tii nimic, situatia e gravă ,
Dac-am să mă duc la el, sigur am s-ajung o sclavă ,
Să iu liberă , să zbor, cu greu gă sesc o portită,
Mă munces te de-mi merg fulgii, vai s i-amar de-a mea
tâ rtită.
S-a ı̂ntors la cuibul ei pupă za aproape goală ,
N-o mai că utati niciunde că morala-i imorală .

CONFESIUNI

Martor printre
...martori
Vergil MATEI
Până atunci nu știam ce-i acela un
martor din sticlă. Alături de Costel
Drăgan, arhitectul-șef al judeului și
de o colegă de-a lui, de la
„Sistematizare” am pătruns, să ﬁ
trecut de-atunci mai bine de 30 de ani,
nu cu sﬁală, ci, cu reinere, în clădirea
actualului local al Facultăii de
Inginerie și Agronomie, de pe Calea
Călărașilor. Părăsită de ani de zile,
invadată de cohorte de șobolani și
lilieci, măcinată din temelii de igrasie
și inﬁltraii de apă, cu ferestrele uriașe,
hâde în bătaia vântului ce scutura
perdelele esute de păianjeni, clădirea
abia mai răsuﬂa. Un bobârnac,
asemenea jocului de domino, atât îi
mai lipsea pentru ca zidurile să se
prăbușească. Rostul meu, acolo,
aveam să aﬂu ceva mai târziu, era
unul... strategic. Fusesem inclus în
această comisie ad-hoc, pentru a
imortaliza cu aparatul-foto, dezastrul
de aici, pozele prelucrate de colegul de
redacie Costel Darie urmând să
completeze „dosarul” de reabilitare a

clădirii, ce trebuia să ﬁe înaintat către
un anume resort dintr-un anume
minister, drept „dovadă”. M-am pus
pe treabă, pășind cu grijă pe culoarele,
care, ici-colo, se „unduiau” ca puntea
unui vas în derivă. Pereii erau plini
de... martori. Sunt fâșii din sticlă,
asemenea celor din hârtie pe care le
utilizează poliia la sigilarea unui
perimetru infracional, încastrate cu
ciment, ca o mică punte, peste
crăpăturile zidurilor. E o modalitate de
a constata, în timp, evoluia degradării
unui perete. În caz că peretele o ia la
sănătoasa, martorul din sticlă se
sparge, determinând, cu exactitate
matematică, cum aminteam, stadiul de
degradare al acestuia.
Constat acum că „dosarul” astfel
înaintat forurilor competente, spre
dreaptă soluionare, a avut câștig de
cauză. Zilele trecute, am intrat în
incinta acestei clădiri. Nu mai pășisem
pe holurile ei, de-atunci, din perioada
„doveditoare”. I-am privit pe studenii
ce se buluciseră în aula facultăii,
întrebându-i, în gând, dacă-și
imaginează cum arăta această clădire
înainte de primenirea ei. Muli n-ar ﬁ
știut cum să răspundă, bănuiesc, însă
eu, ca martor al acelor vremuri aș ﬁ
știut ce să le zic.
…Aș ﬁ început cu... martorii
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din sticlă.

De Ziua Mondialã a Poeziei
La 21 MARTIE, în iecare an se sărbătorește Ziua Mondială a
Poeziei. Are ca scop principal susinerea creaiei poetice,
stabilirea unui dialog între poezie și alte genuri ale creaiei,
editarea și promovarea poeziei ca artă a sensibilităii și
frumosului interior. Poezia trebuie promovată în mass-media
astfel încât această formă de artă să nu mai ie considerată
învechită, ci să ie văzută ca mijloc de îmbogăire spirituală a
societăii.
În acest sens, redacia revistei „Casa Speranei”, continuă
aciunea, de-acum încetăenită, de a promova valorile poeziei, a
poeziei românești de calitate, cu precădere, prin organizarea,
dată iind criza sanitară globală, a unor întâlniri în format
online cu poeii noștri români de peste Prut. Cu această ocazie,
salutăm și publicăm în revistă apariia primului volum de
versuri al poetului basarabean Ion Bâcu, președintele
Cenaclului Literar „Ecoul Bugeacului” din Ismail – Ucraina,
alături de creaii ale poeilor brăileni.
De subliniat este faptul că, dovadă a preuirii de care dă
conducerea Asociaiei noastre faă de acest gen de cultură,
poetului Ion Bâcu, președintele Cenaclului „Ecoul Bugeacului” și
doamnei Natalia Ursu, administratorul Centrului de Informare
Românesc din Ismail le-au fost înmânate diplome de excelenă,
pentru prodigioasa activitate desfășurată, urmărind păstrarea
și promovarea limbii române în zonele istorice din regiunea
Odessa, Ucraina. (Aurel HÂRJOGHE)

„ F r u m o a s ă s i
emot ionantă această
reı̂ n tâ lnire cu Ion Bâ cu, simbol al
tră iniciei s i al tră irilor tensionate ı̂ntr-o
vreme ı̂n care post-umanismul, dar s i
vechi relicve s i curente ı̂ n cep să -s i
(re)arate latura ı̂ntunecată .

In tre tă cere s i vorbire, a i sau a
ră mâ ne româ n este o stare de spirit
complementară universalită t i i. La
marginea latinită tii, la capă tul unei lumi,
Ion Bâ cu ră mâ ne un reper valoric, un
stră jer la port ile unui purgatoriu al
Istoriei”. (Adi G. Secară-Halil)

(lui Grigore Vieru)

Adriana SITARU

Verdele din verb

Limba română

Verdele din verb clipește din
secundele desfrunzite
aplaudă absolventul tainei
basarabene
îndurerată ești metaforă în ziua fatală
pe raftul ceresc ultimul volum de
lacrimi
culese din lacul durerii bugeacului
în cocioaba verbului din verb
se-ascunde dragostea dăngănitului
de litere cu miros de busuioc
bei apă din peștera ochiului de cuvinte
în care sihaștrii spală lumina torelor
verbale
adânc tot mai adânc
suﬂă stana de singurătate
ziua rănită de verdele din verb
se zbate în plasa istoriei
s t r ă l u c e s c d u re r i p e b o l t a
Basarabiei
26 și mi se pare că ele te-au chemat

M-am îngemănat cu limba română
De la facerea ei,
Am rotunjit apa-n fântână
Cu pași de femei.
M-am îngemănat cu nisipul ﬁerbinte
Al clepsidrelor antice,
Am fost copilul cel mai cuminte
Al celor mai stranii valuri romantice.
M-am îngemănat cu limba română
de la facerea ei,
Am sorbit în vis orice cumpănă
A străbunilor mei
Și uitai-vă la mine,
Fac parte din neamul
Celor mai măree scântei,
Pot incendia Polul Nord
Cu istoria neamului meu
Și cu o stranie ninsoare de tei.

Dragi prieteni,
1 Martie este prima zi de primăvară, o zi plină
de sperană, o zi în care ne prindem simbolic la
rever tradiionalul mărișor și ne încărcăm cu
emoia unui nou anotimp.
Chiar dacă ultima perioadă a fost plină de
provocări și de renunări pentru ﬁecare dintre noi,
vă doresc ca soarele primăverii să vă readucă
bucurie și dragoste de viaă, împliniri și sănătate
alături de cei dragi.
Vă mulumim pentru încredere, susinere și
implicare.
Cu toată preuirea, Natalia URSU,
Centrul de Informare al României
din Ismail, Ucraina

Religie ortodoxã

Tudoria TARNIĂ

Aproape

Buna Vestire

Aproape sunt de Dunărea-nnoptată
În lotca mirosind a primăvară De ﬂoarea de salcâm nescuturată,
De ﬂuturii din lanul de secară.

Și în acest an, cu toate vicisitudinile
provocate de pandemie, respectându-se
distanarea socială, zeci de credincioși s-au
adunat, joi, 25 martie, la Biserica „Buna
vestire” din Brăila, oﬁciată de preoii acestui
lăcaș de cult, cu ocazia sărbătorii „Buna
Vestire”.Am remarcat civismul enoriașilor
care respectau cu strictee regulile impuse
pentru prevenirea contaminării cu virusul
ucigaș, o atitudine pozitivă care ne
îndreptăește să aﬁrmăm că sărbătorile
pascale se pot desfășura în condiii normale.

Mă-nvăluie o șoaptă de lumină,
Tăcerea cântă-n ﬂorile de soc,
Doar puful păpădiei se înclină
Când mpul tremură-n ghioc.
Aproape sunt de sâmburul de apă
Spuzit de curcubeu,
De verbul care se adapă
Din ochii unui zeu.

Izvor cu apă considerată
ca făcătoare de minuni
Pe 7 mai să rbă torim Izvorul Tă mă duirii..
Legat de acest aspect, se cunoas te faptul că
odată cu ı̂nceperea lucră rilor de construire
a Bisericii Greces ti din municipiu a fost
descoperit un izvor a că rui apă , se spune că
face minuni. De atunci, an de an, credincios ii
vin la lă cas ul de cult pentru a-s i gă si
tă mă duirea trupească s i suletească .
Planul bisericii a fost fă cut de arhitectul
Avram Ioanidis, din Asia Mică s i tot el a fost
ı̂ n să rcinat cu supravegherea lucră rilor.
Constructia a fost realizată ı̂n stil bizantin,
cu inluente de factură antică elenă , gotică ,
bizantină s i renascentistă . Ină ltată ı̂n formă
de cruce, cu două turle, biserica are trei
sinte s i trei hramuri ("Buna Vestire" - 25
martie, "Sf. Gherasim - 20 octombrie s i "Sf.
Nicolae" - 6 decembrie). Sintirea sfâ ntului
locas s-a fă cut la 29 octombrie 1872, de
că tre Episcopul Melchisedec al Dună rii de

Jos. Pictura a fost realizată ı̂n trei etape.
P r i m a a f o s t t e r m i n a t ă ı̂ n 1 8 8 0 ,
reprezentâ ndu-i pe Sintii Apostoli s i cei
p a t r u s i n t i e v a n g h e l i s t i , p u r t â n d
semnă tura lui Gheorghe Tă ttă rescu. Intre
1900 - 1902, pictorul grec C. Liochis a pictat
Sfâ ntul Altar s i arcadele mari dinspre
ră să rit, nord s i sud. In cea de a treia etapă , a
fost executată partea inală a naosului, ı̂ntre
1945 - 1946, de că tre pictorul Belizarie.
Biserica se mai bucură s i de cele trei
candelabre urias e care au fost comandate s i
fă cute din cristale de Boemia. De asemenea,
s i catapeteasma este lucrată ı̂n foită de aur
iind opera mes terilor din Constantinopol.
Cu ocazia să pă turilor fundatiei, pe vremea
constructiei, ı̂n partea stâ ngă a Sfâ ntului
Altar, cu intrarea din curte, a fost descoperit
un izvor, a că rui apă este considerată
fă că toare de minuni. (V. MATEI)

De dorul statuii
Liliana TOMA
Nu-mi ı̂ncape dorul statuii,
că l-as dura ı̂n piatră s i l-as
priveghea cu ochii Maicii
Domnului, să ie curat s i blâ nd
s i tâ nă r fecior, să plâ ngă -n
lacrimile ploii, să ude tot i
scaietii vă ii, să râ dă soarelui,
rugului. Scară de mă tase i-as
face, pâ nă dincolo de cer, saprindă focul lui prier s i
oglindă fermecată i-as anina la poartă , să -s i
scuture-n vâ nt pletele, mâ ndrele. I-as
cumpă ra strai de să rbă toare, cu pana-n
pă lă rie, mâ ndretea fetelor să ie s i i-as coase
opinci să spintece apele, colb ı̂n urmă să
ridice...De s apte ori s apte, i-as ı̂nnoda, ı̂n
noapte, s oapte de leac s i ros u mac de
semă nat i-as desena pe buze s i l-as as tepta
ı̂n prag, să -mi zică de drag! S i i-as câ nta din

luier fermecat, să dă ntuiască n zori s i lacul zâ nelor l-as
fereca, să nu poată intra,
numai mie semn să -mi dea. Cu
iarba iarelor i-as descuia
lacă te grele, cu care-l tin legate
iele s i odolean ı̂n pă r mi-as
pune s i loare de busuioc, să -l
tin de mijloc. Pe ı̂nserat, i-as
n i n g e p o v e s t i c u t a i n e
ı̂mbră cate-n umbra visului s i
cu fă clii i-as lumina drumul pe
care-mi umblă , nebune, gâ nduri, aleanuri s i
lujer de mirt i-as pune stră jer la poarta
cuvâ ntului, să vestească vâ ntului că
zgripturoi fac cunună de spâ nz s i dră gaice
se-adună -n drum s i descâ ntă de scrum.
Nu-mi ı̂ncape dorul ı̂n statui s i l-am lă sat
de capul lui, hai-hui, să calce vă mi s tiute,
nes tiute, la mine să nu se uite, ca să mor de
dorul lui, dor de dorul dorului...

...De cupa de nufăr m-apropii De-aroma de ploaie și lut.
Aproape-s de câmpul cu dropii
Dar eu încă nu m-am născut.

EPIGRAME
de Ionel JECU
APARATUL DE RADIO
Nu-l deschid, c-ascult frecvent
Fără să plătesc curent
Două posturi: "hăis" și "cea":
Nevasta și soacră-mea!
UNUI CROITOR
De la el ce aș ﬁ vrut
Mi-a spus că nu se mai poartă
Fiindcă eu lui i-am cerut
Să-mi croiască altă soartă
SOACRA
Spunem mereu că e rea
Însă am uitat de ea
Când era odinioară
O frumoasă domnișoară !

Tincua GHERGHICEANU

Legea ﬁrii
Mă privesc azi în oglindă,
Răsfoiesc în calendar,
Viaa toată-i o colindă,
Mai întorc o ﬁlă iar.
Și zăresc, dar cu uimire,
Tâmplele-mi sunt deja ninse,
Cad într-o nedumerire,
M-apasă doruri aprinse.
Simt că timpu-i ca o boare,
Văd că faa mi-e brăzdată,
Chiar de par mai zâmbitoare,
Nu mai sunt ca altădată.
Dar asta e legea ﬁrii,
Vin și anii-ncărunirii.
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Doar câinii ne mai pot ierta
(Fragment din volumul în pregătire „Strigătul tăcerii”
- trilogia „Din umbra timpului”)
Lazăr BOBI
La bordei, ouă le tuturor dă duseră ı̂n
iert. Coită le adusese vestea că fostul lor
coleg, Lut ă , o mierlise ı̂ n pus că rie.
Aceasta a că zut ca un tră snet ı̂n haita
hingherilor, Filizonul preluâ nd initiativa
organiză rii parastasului. Lut ă dă duse
coltul de două luni, iar ei, abia alâ nd
nenorocirea, au hotă râ t ı̂ndeplinirea unei
datorii cres tines ti ı̂n memoria lui. Cele
două cotigi cu care sosiseră , ı̂n care se
zbă teau treizeci de câ ini, le-au lă sat ı̂n
plata-domnului, ei punâ ndu-se pe jelit.
In ghesuite s i ı̂ n fometate, animalele
chelă lă iau, ı̂nnebunite s i se mis cau ı̂ntre
ele ı̂n spatiile strâ mte ale cotigilor.
Ies ind din ghetărie s i constatâ nd starea
ı̂ n care se alau javrele capturate,
Canibalul a aruncat peste ele câ teva gă leti
cu apă , chipurile, să le linis tească . In alte
ı̂ m prejură ri, de-abia as tepta sosirea
prizonierilor pentru a trece la mă cel.
Acum privea printre gratiile de metal la
un dulă u câ t un urs, care ı̂i ı̂ntorcea
privirea la râ ndu-i linis tit, cu demnitatea
unui rege ajuns pe es afod, ră scolindu-i
suletul.
- Trică ă ă ! Trică ! - să nu se atingă nimeni
de niciun câ ine că , pe dumnezeul meu, ı̂i
iau beregata! Cheamă -i pe toti să le facem
un t arc unde să -i t inem pâ nă câ nd o
lă murim cu Lută. Tu, Coită, fă rost de
câ teva teici s i toarnă ı̂n ele câ teva gă leti cu
apă . După aia ı̂ti iei picioarele la spinare s i
le aduci de mâ ncare. Tai din hoiturile
cailor beliti la groapă . Iar tabloul cu Lută
ı̂l prinzi peste mutra lui Dej. Pâ nă câ nd o
să -l ia ı̂napoi acasă , o să stea de vorbă
ı̂ntre ei ca ı̂ntre criminali. Acum dă -i
drumul s i fă ce ti-am spus, să nu te aud
mâ râ ind. Ai ı̂n vedere că mă mă nâ ncă
coltii, pederastule.
Ajungâ nd la bordei, după ceva timp s i
constatâ nd schimbarea apă rută ı̂n decor,
Codos ul a vrut să ale ce se ı̂ntâ mplă ,
luâ ndu-l la ı̂ntrebă ri pe Filizonu:
- Trică , ce-i cu Pis cot, ori s-a dilit?
- Ne-a amenintat să nu ne atingem de
câ inii lui că altfel ne ia gâ tul.
Animalele din cele două cotigi stă teau
ı̂ n gră mă dite ı̂ n tr-un colt , cu privirile
ı̂ n grozite de frică . As ezat ı̂ n mijlocul
t a rcului, Canibalu udase pă mâ ntul
plâ ngâ nd. Avea fata ı̂ngropată ı̂n palme,
iar umerii i se mis cau convulsiv. Lâ ngă el,
as ezat pe labele din spate, dulă ul din
cotigă i se ală tură tă cut.
- Probabil are mustră ri de cons tiintă s i
zic să -l lă sati ı̂n pace câ t stă linis tit.
28 Dacă ı̂l apucă damblalele, turnati ı̂n

el pâ nă ı̂i iese pe nas s i urechi dar nu-l
zgâ ndă riti. Ocupă -te de ce-am stabilit, ca
pâ nă mâ ine, câ nd vin cu popa, să ie totul
gata.
A doua zi, preotul S tefan a fost adus cu
tră sura pâ nă ı̂n apropierea bordeiului.
Coborı̂ privirea intrigat, nevă zâ nd nicio
clă dire ı̂ n care să intre ce-i care-l
as teptau. Câ nd a ajuns ı̂n dreptul us ii a
crezut că este invitat să coboare ı̂ntr-un
beci Vă zâ nd masa pregă tită , s i-a dat
seama că dască lul nu-i spusese tot. In
interior, Filizonul cu Mă rgica ı̂ntindeau
pă turi pe canapelele s ubrede. Le
aduseseră de la vechea locuint ă a
Codos ului. Simtindu-se stâ njenit de locul
s i asistenta prezentă , preotul a ı̂nceput
s ovă ind pregă tirea pentru slujbă . Is i
că ută ı̂n geantă patrairul s i cartea pe care
nu le mai gă sea. In acest timp, Mă rgica
punea ı̂n mâ na iecă ruia câ te o lumâ nare
aprinsă , ı̂nsotită de un mă r s i un covrig.
Vă zâ nd că preotul o bă lmă jes te cu
echiparea, Codos ul a considerat că este
momentul să -l ajute, prezentâ ndu-l
participantilor.
- Să s titi că pă rintele S tefan a fost numit
paroh la biserică după moartea preotului
Ră dut . Ca s i el, preotul S tefan ne as teaptă
să mergem la biserică cu familiile, dar
este mai bine să -l ascultă m pe pă rinte.
- Iubiti credincios i! Ne-am reunit astă zi
să ne rugă m tată lui ceresc pentru
suletul adormitului să u, Lut ă . Ca
rugă ciunea noastră să ie ascultată s i
primită , vom rosti ı̂mpreună rugă ciunea
de că pă tâ i „Tată l Nostru”. Fiindcă am alat
că unii din cei prezenti nu s-au ı̂nvrednicit
să o ı̂nvete, o veti repeta după mine:
„ T a t ă l n o s t r u c a r e e s t i ı̂ n
ceruri/Sintească numele tă u..”
Câ t timp a durat rugă ciunea, preotul
privea pe râ nd la cei prezenti, dintre care
unii plâ ngeau. Cititul pomelnicului,
as ezarea acestora la dreapta tată lui s i
ı̂nă lt area colivei au pus capă t slujbei,
preotul ı̂ncheind: „Dumnezeu să -l ierte!”,
asistenta repetâ nd ı̂n cor. Masa a ı̂nceput,
servind cu tot i i din coliva adusă de
vă dană . Aduseseră cu Trică tot ce
ı̂ n că rcase Codos ul cu o zi ı̂ n ainte ı̂ n
tră sură .
Dâ ndu-i cu „Dumnezeu să -l ierte” câ t a
fost preotul la masă , după plecarea lui,
Coman a fost solicitat să -l veselească pe
Lut ă , trecut ı̂n lumea celor drept i. Il
c u n o s c u s e b i n e s i - i p re gă t i s e u n
repertoriu pe mă sură :
- Alooo! S i-acum prietenul nostru, lută:
Iartă -l , Doamne pe Ostreată,
Că nu-l mai vedem ı̂n viată

Să jupoaie zece piei
De pe oameni s i că tei.
Fă -l-ă i Doamne, cotigar
Sau mai bine mă celar,
Că fă ră cutit ı̂n mâ ns
Moare ı̂ntr-o să ptă mâ nă .
Să ı̂l tii ı̂n cer legat
Poate dormi fă ră patrairul
Iar atunci câ nd e pilit
Nu-i da pe mâ nă cutit.
Pune-il, Doamne, sub pernă
Dar nu-i da viată eternă
Să revină pe pă mâ nt
Că ne bagă ı̂n mormâ nt.
De vrei să ne scapi de drac
Fă -l-ă i Doamne, un arac
S i plantează -l ı̂n gră dină ,
Pe pă mâ nt să nu mai vină .
Folosea vioara drept mandolină sau
chitară , avâ nd ı̂n loc de pană pentru corzi
un dinte rupt dintr-un pieptene, Din câ nd
ı̂n câ nd strâ ngea palma pumn dâ nd pe
râ nd drumul degetelor, să lovească cutia
de rezonantă a viorii. „Dumnezeu să -l
ierte!” dispă ruse de mult, trecerea la „Hai,
noroc!” fă câ ndu-se ı̂n mod iresc.
După ce a lă sat pe preot la biserică ,
tră sura a revenit pentru a-l lua pe Codus
s i pe protejata lui vă dană .
- Să -i lă să m, Mă rgico, s i să mergem Au
ce discuta pâ nă câ nd vor adormi cu capul
pe masă , visâ ndu-l pe bă rbat-tu.
După miezul nopt i i, ı̂ n s atra din
apropiere s-a dat alarma. Flă că rile din
preajma bordeiului luminau cerul cu
vâ lvă tă i imense. Sosit i la vecinii lor
pentru a vedea ce se ı̂ntâ mplă , tiganii au
ră mas cruciti. Printre cele trei focare, o
fantomă ı̂n pielea goală se ı̂nvâ rtea cu un
furcoi ı̂n mâ nă , ră scolind jarul. Scâ nteile
urcau spre cer ca un roi de insecte, focul
iind scă pat de sub control. Canibalu
dă duse foc cotigilor s i tarcului ı̂n care
tinuse câ inii. Le dă duse drumul după ce
pe ceilalti ı̂i furase somnul. Avâ nd grijă să
nu mai ră mâ nă nimic ı̂ntreg, trecea de la
un foc la altu, ră scolindu-le. Transformati
ı̂n haită , câ inii au plecat spre aerodromul
din coasta mahalalei Lacu Dulce, privind
de la distantă spectacolul luminos. Erau
dezorientati s i stă teau grupati pe câ mp,
as teptâ nd să se facă ziuă . Câ nd au vă zut
dimineată noul decor, petrecă retilor nu
le venea să creadă ceea ce vă d: la
jumă tatea distantei dintre bordei s i haita
de câ ini, Canibalu dormea pe câ mp
ală turi de dulă ul haitei. Urmă rind focul
pâ nă s-a stins, Pis cot s-a ı̂ndreptat spre ea
pentru a o izgoni câ t mai departe. Vă zâ nd
că spre haită se ı̂ndreaptă cel care o
eliberase, dulă ul i-a venit ı̂n ı̂ntâ mpinare.
Stă teau tolă niti pe câ mp unul lâ ngă altul
sub privirile contradictorii ale celor
trezit i din bet i e, Coit ă limpezindu-le
mintea.
- Nu vă mai holbati la ei ca boii. Astă zi
doar câ inii ne mai pot ierta!

La Petra
Lazăr BOBI
Se mai aud ciocanele la Petra,
Nabateenii au pierit demult
A-mpărtășit aceeași soartă Hedra,
Cetăi fremătau de-al lor tumult.
Pereii goi, cioplii adânc în piatră
Vibrau cândva de viaă și huzur.
Au mai rămas câiva tăciuni pe vatră
Care s-au stins sub cerul de azur.
Se simte prin palat o adiere,
Un foșnet de petale diafan
Tr a n s p a r e î n d e c o r f a n t o m ă
trecătoare,
Ah-Huza călărind pe cal bălan.
Regina își așteaptă beduinii
Și caravanele – corăbii în deșert
Ce-i aduceau mătase și echinii
Dintr-un pustiu care părea inert.
Cândva Ea mai crede în veșnicie
Supușii o slăveau neîncetat.
Le slobozise viaa din sclavie
Primind ofrandă marele palat.
A mai rămas din el o amintire
Tăria celor de regină ridicai
Iar timpul e sﬁdat a nemurire
De beduinii ce trăiesc nengenunchiai
O bântuie și-acum coroana ei căzută
Stă ca fantomă veghe la palat
Și-o mai revăd din lumea lor tăcută
Cămilele care își văd de rumegat.

Alexandru ENE

Când treceau cocorii
Când treceau cocorii lin, în zbor,
Iar printre ramuri se zărea cum vine
O primăvară plină de amor
Oprindu-se la tine.
Și din primăvăratecul amor
Ce-n taină îl sorbim
Să ne-așezăm pe un covor
Și fericii să im.
Treceau cocorii pe-nserat,
Spre locuri mai ascunse,
Când liniștea se-așterne peste sat,
Și focurile-n vetre sunt aprinse.
Vin cocorii lin, în zbor
Ca un torent minune
Cu ei aducând mult amor
Ce către noi tot vine.

Neculai BĂCANU

Vasile MANDRIC

Amăgește-mă,
primăvară

SONET

Amăgește-mă, primăvară,
Cum nu știu
Dacă dragostea
Este surâsul mugurilor
Sau ploaia de ﬂuturi
Sau pătimașul gând
Care începe să doară.
Amăgește-mă, primăvară,
Cum brazda,
Nădușită de păcat
Își deapănă aburindă
Răsuﬂarea,
Lumină-nierbată
Sau viaă, aprinsă, sprinară.
Amăgește-mă, primăvară,
Cum vie nebunie
Mi-e clipa
Și zborul păsărilor
Și zâmbetul pruncului
Și suspinul mamei,
Amăgește-mă, primăvară!
A câta oare, Doamne,
A câta oară?

Adrian MATEI

Poem de Iubire
Cu evadare în iubire,
Parfumu-i dezvelit mă cheamă
Să-l dau la graniă, în vamă,
Ca pașaport spre fericire,
Să trecem goi în altă lume
Fără de trena-i de mireasă,
În paturi moi să-mi ﬁi aleasă,
Dorind s-avem același nume,
Să-i umplu pântecul cu viaă,
Rodul iubirii să apară
Sub faptele în prag de seară
Ca într-un basm c-un so și-o soaă.
Parfumul tău e o iubire...
Un pașaport spre fericire...

Tânăr iind, eu n-am știut ce-i frica
Și priceput am fost la toate cele,
Dar zilele-îmi pare rău de ele,
C-am risipit viaa pe nimica.
Și am momente când m-apucă dorul
De-acel Trecut cu bucurii pierdute,
Însă instinctul zice într-una: -Du-te!
Și ca un câine, mușcă-i Viitorul !
Dar ce folos că-n faă-i o oglindă,
Iar o Enigmă e ascunsă-n ea
Mă uit cu nostalgie-n urma mea
Și văd uimit cum intru într-o ghindă!
Destinul poate știe ce-o să ie,
Dacă rămâne„după”, ce voi scrie?!

Fănica TĂNASE

Frânturi din cerul
meu primăvăratic
Am adunat din vremea cu jerac,
Când macii-mi colorau duios obrajii,
Tunsoarea mi-o împrumutase pajii,
Frânturi din cerul meu primăvărac.
Le-am ﬂuturat pe arcul de lumină,
Ca o năframă în ﬁr de borangic,
Din ele, albi porumbei, cu dor în plic,
Mi-au rezidit Sionul din ruină.
Trifoiul a crescut sub roua de iertări,
Atât de mult, că și rărunchii-mi sunt poieni,
Toi îngerii apteri, căzui printre licheni,
S-au ridicat să suie-n portav cântări.
În simfonii sunt dirijai de raze-n sus,
Aripi de vise au început să crească,
S-au înălat pe bolta lor cerească,
Torcând iubirea pe ﬁrul unui fus.

Sub pridvoare de lemn
Geanina BÂRLĂDEANU

Ochii lor din portret, pe albite s tergare.
S i ı̂n satul de ieri cu ră chite de fum,
Sub pridvoare de lemn cu miresme de
Cos
uri pline de pâ ini care ning peste
pruni,
drum,
Dorul sfâ s ie mut umbre sinte de Buni,
Duc ı̂ n ceruri tă ceri, colt u l prispei Isi coboară prin cruci ı̂ntr-o rugă ce
doare,
bă trâ ne,
S i ogră zi cu fâ neti s i hambare cu grâ ne! Mistuind sub genunchi, liturghia cea
Din oftatul că prui ce se pierde sub nuci, mare.
Atipit este câ ntul unui leagă n de prunci, Sub pridvoare de lemn cu miresme de
pruni,
Vatra veche de lut turte lenes e ceartă ,
Dorul sfâ sie mut umbre sinte de Buni,
Rogojini de uită ri le sintesc s i le iartă !
Pe-o potecă de cer viscolesc parastase,
Strigă clopot de ceas a secunde de bir,
Varul sapă pereti prin icoane s i mir,
Lumâ nă ri se aprind, Lor, ı̂n noile
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Ca o pată de frig se ascund ı̂n sertare,
case...

Îmbrăţișând natura

Apariţii editoriale

Mioara MANOILĂ
Strângea în brae vântul, îl săruta, iar vântul îi mângâia
obrajii, devenea dulce, înelegător. Picături de rouă
începeau să strălucească - nişte ﬂori abia răsărite. Totul
părea că âşneşte din bastonul lui - o baghetă magică.
Bătrânul părea o carte vrăjită unde iubirea desena
pagini de o frumusee nebănuită. Natura era pentru el un
prieten ce îi dorea binele. Trăia un vis splendid,
transformând primăvara într-un înger. Un înger pe care
ﬁecare îl cheamă când are nevoie să ﬁe iubit şi protejat.
Era mulumit să admire natura, cea mai mare bogăie
ce avea. Era ca un copil... Fragil... Era lucrul cel mai bun
pe care îl avea - nemaipomenita lui fragilitate...
Aştepta mereu ceva. Nu ştiu ce, dar trăia arta de a şti
aşteptare...
Acum îneleg, în această aşteptare parcă iarba îşi
schimbă culoarea, chiar viaa îşi schimbă parfumul,
ﬂorile au mai mult curaj... o strălucire ce trebuie
împrumutată, căci natura dăruieşte...chiar aşteptarea
dăruieşte...
Am împrumutat această iubire, sau poate, bătrânul mia lăsat-o moştenire, atunci când mă lua de mână şi îmi
vorbea despre zbor şi despre renaştere. Despre cum
respiră copacii şi despre legătura noastră cu Dumnezeu.
O poveste pe care niciodată nu am scris-o, pentru care nu
am găsit niciodată cuvinte...

Talent

Desenele Mirunei Gabriela Matei,
elevă în clasa I la Școala Gimnazială
„Ècaterina Teodoroiu”, cel mai tânăr
membru al cenaclului, atrag atenia
privitorului prin originalitatea unei
graﬁci deosebite. Linia impresionistă
c a d e î n t r- u n i u r e ş d e n e o p r i t .
Mobilitatea personajelor sau conturul
unor fenomene sunt pentru Miruna
simple desene, întrebându-ne de unde
acest misterios talent la o fetiţă de 8 ani?
Fiecare desen al ei e o poveste. (L.B.)

Tudoria TARNIĂ

Orizontul ierbii
Păstrez mirosul ierbii
În coaja cuvintelor
Încă nescrise
Dar pustii
Încep să îmi strâng verbele
Ca un șarpe încolăcit
În jurul inimi.
Alerg printre frunze
Deshumate
De timp
Și mâinile mele miros a mir…
Mirul copilăriei
Și al câmpiei
Care zămislește
Orizontul ierbii.
Târziu
Îmi înﬁg rădăcinile
În piatră
Și desprind
Lumina zdrobită
30 De scoara uitării.

Arpegii lirice privind renașterea naturii
Cezar STOG
(Miercurea Ciuc)

Mare

Prin ne mă scald

Ne scăldăm în lumină, culoare,
Primăvara sărută pământul,
Ne e foame și sete de soare,
De pădurea ce - și schimbă veșmântul !
Fermecai de dorina străbună,
Evadăm dintre neguri spre zări,
Calde triluri între ramuri răsună,
Ne iubim pe covoare din ﬂori !
Îi ofer prospeimea câmpiei,
Frezii crude, parfumate de dor,
Pe dantela ﬁravă a iei,
Un suav și plăpând mărișor !

Prin tine trăiesc, prin timpuri te strig,
Iubirea frământă tăcerea...
Prin tine respir, e noapte, mi - e frig,
Mă scurg peste tine, ca mierea...
Prin tine mă scald, cu tine visez,
Parfumul din muni se strecoară...
Prin tine eu plâng, cu tine valsez,
Sunt lacrimi de dor, primăvară...

RESTITUIRI În urmă cu o sută de ani

Rivalitate sportivă: Brăila-Galai
Mircea CĂRBUNARU
Cu toate că sunt apropiate geograﬁc și istoric,
cele două orașe vecine au fost împinse într-o
rivalitate deloc constructivă, speculată de regimul
communist prin subordonarea neﬁrească a Brăilei
la regiunea Galai. Repararea acestei nedreptăi, în
1968 nu a șters resentimentele populaiei, din cauza
dezvoltării asimetrice, din punct de vedere
economic în favoarea
Galaiului și care a continuat
și după 1990.
Lucrurile nu au stat însă la
fel și în perioada interbelică.
Având interese comune, de
porturi înﬂoritoare la Dunăre,
Brăila și Galaiul și-au
transferat exemplar rivalitatea
pe plan sportiv, materializată
prin întreceri nautice și de
nataie, competiii de atletism,
ciclism, motociclism sau fotbal organizate între
cele două orașe. Ca exemplu, vă putem oferi un
interesant aricol primit de la domnul Andrei
Andriev, extras din săptămânalul „Ecoul Sportiv”
din data de 6 noiembrie 1921, publicaie oﬁcială a
Federaiei Societăilor Sportive din România.
Articolul înglobează o corespondenă semnată
de Hary Mușatescu, unde se prezintă minuios un
festival sportiv organizat pe platoul Grupului III de
Aviaie din Galai în data de 30 octombrie 1921, la
care au fost invitai „rivalii” din Brăila. Astfel,
reprezentativele neoﬁciale ale celor două orașe au
participat la întreceri sportive de atletism
(2.100m), motociclism și fotbal, urmărite de peste
4 . 000 de spectatori și premiate generos de
organizatori (o motocicletă, bijuterii, cupă de
argint și trofeul „Ecoul Sportiv” al F.S.S.R.).
Autorul articolului lăuda organizarea, dar și

atmosfera excepională care s-a materializat cu
întâmpinarea brăilenilor la debarcader (evident,
sosii pe Dunăre, cu vaporul), urmată de o paradă
pe strada Domnească, plină ochi de oameni
entuziasmai).
Serbarea sportivă a debutat cu întrecerea de
atletism (având startul din Grădina Publică a
orașului vecin) iar primele două locuri au fost
ocupate de un gălăean (n.r. Valienatos), urmat
strâns de un brăilean (n.r.
Apostolescu), ambii premiai
de către organizatori.
A urmat competiia de
motociclism (pe un traseu de
156 kilometri între Galai și
Tecuci, dus-întors), cursa
ﬁind monitorizată permanent
cu ajutorul unui avion pilotat
de căpitanul Jienescu. Poate
cea mai uluitoare constatare,
pentru cei care citesc aceste
rânduri, o reprezintă calitatea motoarelor intrate în
competiie, majoritatea ﬁind americane (Harley
Davidson, Indian) și britanice (Premier, Triumph,
și B.S.A.). Aceasta arată încă odată potenialul
economic al celor două porturi la Dunăre. Cursa a
fost câștigată de motorul Indian (n.r. , condusă de
un motociclist Baer, dar nu se spune din ce oraș
provine) și a fost extrem de intensă, ducând la
abandonul tehnic al multor participani.
În ﬁne, meciul de fotbal dintre reprezentativele
celor două orașe s-a terminat la egalitate (n.r. 1-1).
Echipa Brăilei a fost antrenată de locotenentul I.
Brezeanu, un împătimit al sportului, pe care îl
regăsim mai târziu ca membru fondator al
Societăii de Educaie Fizică din Brăila.
Concluziile vin singure ﬁindcă articolul oferă un
exemplu copleșitor de normalitate într-o lume
prezentă care cu greu își mai regăsește luciditatea.

EPIGRAME
de Ionel NEGRU|
ETERNUL CARAGIALE
Ceartă multă în campanii,
Zic că sunt corupi și hoi
Însă, cum râvnesc doar banii
În ﬁnal se pupă toi.
POSTURI
Multe posturi, spre popor
Vin cu propaganda
După cum patronii lor
Dau tele-comanda.
VIZIUNI ASTRALE
După ce-au băut vârtos
Din coniacul cel mai tare
Zise unul de pe jos:
Astea-s stele căzătoare.
DUBLĂ UȘURARE
După ce un pumn i-a dat
Unuia, vecin din sat,
Avocatului – 8 ani
I-a mai dat un pumn de bani.
ȘI UNA ȘI ALTA
L-a luat cu nasul mare
Ca mai des să o seducă,
Dar vedea și-o ușurare:
Mai ușor de nas să-l ducă!
VĂDUVA CERNITĂ
Deznădejdea o cuprinde,
Dar constată după șoc
Că și negrul bine-o prinde
De mijloc.

Pericolul este în continuare iminent
PREVENII CONTAMINAREA CU VIRUSUL
SARS-COV-2 ÎN SPAII ÎNCHISE,
SPAII COMNERCIALE, MIJLOACE
DE TRANSPORT ÎN COMUN
ȘI LA LOCUL DE MUNCĂ!
• Purtai corect masca în orice spaiu public închis, spaii
comerciale, mijloace de transport în comun și la locul de
muncă pe toată durata prezenei dvs. în aceste spaii;
• Igienizai-vă mâinile cu soluie pe bază de alcool sau cu
apă și săpun înainte de a pune masca. Masca trebuie să
acopere atât gura cât și nasul;
• Schimbai masca o dată la 4 ore și ori de câte ori masca
s-a umezit sau deteriorat;
• Nu atingei masca în timpul purtării. În cazul atingerii
măștii, mâinile trebuie igienizate înainte cu soluie pe
bază de alcool sau cu apă și săpun;;
• Aruncai masca după folosire într-un coș de gunoi,
preferabil cu capac și apoi igienizai-vă mâinile;
• Nu reutilizai măștile medicale, în măsura în care acest

lucru este posibil;
• Purtai masca și în spaiile deschise și la domiciliu în
cazul apariiei febrei, tusei și strănutului;
• Participai la efectuarea triajului epidemiologic la
intrarea în incinta clădirilor instituiilor, autorităilor
publice și a operatorilor economici și dezinfectai-vă
mâinile;
• Triajul nu implică înregistrarea datelor cu caracter
personal și constă în:
• Măsurarea temperaturii prin termometru noncontact
(temperatura nu trebuie să depășească 37,3 grade
Celsius) la care se poate adăuga marja de eroare
prevăzută în prospectul dispozitivului;
• Observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de
tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală
modiﬁcat);
• În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3
grade Celsius, se recomandă repetarea măsurii
temperaturii după o perioadă de 2-5 minute de repaus;
• Dacă se constată meninerea unei temperaturi de peste
37,3 grade Celsius, sau/și prezena altor simptome
respiratorii, persoana este trimisă pentru consult la
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medicul de familie.

File din calendarul creștin ortodox pe anul 2021
APRILIE (30 zile)
ziua 13 ore, noaptea 11 ore

MAI (31 zile)
ziua 14 ore, noaptea 10 ore

IUNIE (30 zile)
ziua 15 ore, noaptea 9 ore

1 J Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Mc. Gherontie
(Post. Nu se fac nuni)
2 V Sf. Cuv. Tit, fă că torul de minuni; Sf. Mc.
Amian s i Edesie (Post. Nu se fac nuni)
3 S Sf. Cuv. Nichita Mă rt. s i Ilirie (Sâmbăta a III-a
din Post - Pomenirea morilor) (Dezlegare la ulei și
vin. Nu se fac nuni)
4 D Sf. Cuv. Iosif Imnograful, Gheorghe din
Maleon și Zosima (Dezlegare la ulei și vin. Nu se
fac nuni). Duminica a III-a din Post (a Sf.
Cruci); Ap. Evrei IV, 14-16; V, 1-6; Ev. Marcu VIII,
34-38; IX, 1; glas 2, voscr. 10
5 L Sf. Mc. Teodul s i Agatopod; Sf. Mc. Victorin s i
cei ı̂mpreună cu el (Post. Nu se fac nuni)
6 M † Sf. Sintit Mc. Irineu, ep. de Sirmium; Sf. Ier.
Eutihie, patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Grigorie
Sinaitul s i Platonida (Post. Nu se fac nuni)
7 M Sf. Mc. Caliopie; Sf. Ier. Gheorghe Mă rt., ep.
Mitilenei (Post. Nu se fac nuni)
8 J Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit s i
Ermis; Sf. Ier. Celestin, ep. Romei (Post. Nu se fac
nuni)
9 V Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea Capadociei; Sf.
Cuv. Vadim (Post. Nu se fac nuni)
10 S Sf. Mc. Terentie, Pompei, African, Maxim s i
Dima (Sâmbăta a IV-a din Post - Pomenirea
morilor) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nuni)
11 D †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep.
Râmnicului; Sf. Sinit Mc. Antipa, ep.
Pergamului Asiei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se
fac nuni). Duminica a IV-a din Post (a Sf. Ioan
Scărarul; Vindecarea iului lunatic; Predica de
pe munte - Fericirile); Ap. Evrei VI, 13-20;
Efeseni V, 8-19; Ev. Marcu IX, 17-32
12 L †) Sf. Mc. Sava de la Buză u; Sf. Ier. Vasile
Mă rt., ep. Pariei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac
nuni)
13 M Sf. Sintit Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie
Persul (Post. Nu se fac nuni)
14 M †) Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, ep.
Romanului; Sf. Ier. Martin Mă rt., ep. Romei; Sf. Mc.
Tomaida (Denia Canonului cel Mare) (Dezlegare la
ulei și vin. Nu se fac nuni)
15 J Sf. Ap. Aristarh, Pud s i Troim; Sf. Mc.
Crescent (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nuni)
16 V Sf. Mc. fecioare Agapia, Irina s i Hionia
(Denia Acatistului Bunei Vestiri) (Post. Nu se fac
nuni)
17 S Sf. Sintit Mc. Simeon, ep. Persiei (Sâmbăta
a V-a din Post - Pomenirea morilor) (Dezlegare la
ulei și vin. Nu se fac nuni)
18 D Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie
Decapolitul (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac
nuni). Duminica a V-a din Post (a Cuv. Maria
Egipteanca); Ap. Evrei IX, 11-14; Galateni III,
23-29; Ev. Marcu X, 32-45
19 L Sf. Cuv. Ioan de la Lavra Veche; Sf. Sintit Mc.
Pafnutie (Post. Nu se fac nuni)
20 M † Sf. Ier. Teotim, ep. Tomisului; Sf. Cuv.
Teodor Trihina (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac
nuni)
21 M Sf. Sintit Mc. Ianuarie, ep. de Benevent; Sf.
Mc. Teodor din Perga; Sf. Mc. Alexandra, ı̂mp. (Post.
Nu se fac nuni)
22 J Sf. Ier. Teodor Sicheotul, ep. Anastasiopolei
(Post. Nu se fac nuni)
23 V †) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de
biruină; Sf. Mc. Valerie (Dezlegare la ulei și vin.
Nu se fac nuni)
24 S †) Sf. Ier. Mă rt. Ilie Iorest, Sava Brancovici s i
Simion S tefan, mitr. Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif
Mă rt. din Maramures ; Sf. Mc. Pasicrat s i Valentin;
Sf. Cuv. Elisabeta (Sâmbăta lui Lazăr - Pomenirea
morilor) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nuni)
25 D (Denia Sf. și Marii Luni) (Dezlegare la
pește. Nu se fac nuni). (†) Intrarea Domnului în
Ierusalim (Duminica a VI-a din Post - a
Floriilor); Ap. Filipeni IV, 4-9; Ev. Ioan XII, 1-18
26 L Sf. s i Marea Luni; Sf. Sintit Mc. Vasilevs, ep.
Amasiei; Sf. Cuv. Glaira; Sf. Mc. Chiril, Chindeu s i
Tasie din Axiopolis (Cernavodă ) (Denia Sf. și Marii
Mari) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nuni)
27 M Sf. s i Marea Marti; Sf. Sintit Mc. Simeon,
ruda Domnului, ep. Ierusalimului; Sf. Ap. Zinon,
Marcu s i Aristarh (Denia Sf. și Marii Miercuri)
(Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nuni)
28 M Sf. s i Marea Miercuri; Sf. Ap. Iason s i
Sosipatru; Sf. Mc. Maxim, Cvintilian s i Dadas din
Ozovia (Denia Sf. și Marii Joi) (Numai seara, pâine și
apă. Nu se fac nuni)
29 J Sf. s i Marea Joi; Sf. 9 Mc. din Cizic; Sf. Cuv.
Memnon, fă că torul de minuni (Pomenirea morilor
- Denia celor 12 Evanghelii, a Sf. și Marii Vineri)
(Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nuni)
30 V Sf. s i Marea Vineri - Scoaterea Sf. Aer; Sf. Ap.
Iacob al lui Zevedeu, fratele Sf. Ap. s i Ev. Ioan; Sf.
Ier. Donat, ep. Evriei (Denia Prohodului Domnului,
a Sf. și Marii Sâmbete) (Zi aliturgică) (Post negru.
Nu se fac nuni)

1 S Sf. s i Marea Sâ mbă tă ; Sf. Prooroc Ieremia; Sf.
Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie s i Acachie (Dezlegare la
ulei și vin. Nu se fac nuni)
2 D (†) Învierea Domnului (Sintele Paști);
Ap. Fapte I, 1-8; Ev. Ioan I, 1-17 (Nu se fac nuni)
3 L (†) A doua zi de Paști (Mărturia lui Ioan
Botezătorul); †) Sf. Cuv. Irodion de la Lainici; Sf.
Mc. Timotei și soia sa, Mavra (Nu se fac nuni)
4 M (†) A treia zi de Paști (Drumul spre
Emaus); †) Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie),
patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc.
Pelaghia; Sf. Cuv. Monica, mama Fer. Augustin
(Nu se fac nuni)
5 M Sf. M. Mc. Irina; Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou
(Hari. Nu se fac nuni)
6 J Sf. s i Dreptul Iov, mult ră bdă torul; Sf. Mc.
Varvar (Nu se fac nuni)
7 V †) Izvorul Tămăduirii; †) Cinstirea Ic. M.
D. Siriaca de la M. Ghighiu; Arătarea pe cer a
semnului Sf. Cruci în Ierusalim; Sf. Mc. Acachie
și Codrat (Hari. Nu se fac nuni)
8 S †) Sf. Ap. s i Ev. Ioan Teologul; Sf. Cuv. Arsenie
cel Mare (Nu se fac nuni)
9 D Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor;
Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nicolae la Bari.
Duminica a II-a după Paști (a Sf. Ap. Toma); Ap.
Fapte V, 12-20; Ev. Ioan XX, 19-31; glas 1, voscr.
1
10 L Sf. Ap. Simon Zilotul
11 M Sf. Sintit Mc. Mochie pr.;Sf. Ier. Metodie s i
Sf. Cuv. Chiril, lumină torii slavilor
12 M †) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Ier. Epifanie,
a rh i e p . C i p r u l u i s i G h e r m a n , p a t r i a rh u l
Constantinopolului (Dezlegare la pește. Nu se fac
nuni)
13 J Sf. Mc. Glicheria; Sf. Cuv. Serghie Mă rt.
14 V Sf. Mc. Isidor din Hios; Sf. Sint it Mc.
Terapont, ep. Ciprului; (Dezlegare la pește. Nu se
fac nuni)
15 S Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; †) Sf. Ier. Iacob
Putneanul, mitr. Moldovei
16 D Sf. Cuv. Teodor cel Sinit; †) Sf. Cuv. Sila,
Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei. Duminica
a III-a după Paști (a Mironosielor); Ap. Fapte
VI, 1-7; Ev. Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8; glas 2,
voscr. 4
17 L Sf. Ap. Andronic s i sotia sa, Iunia; Sf. Cuv.
Nectarie s i Teofan
18 M Sf. Mc. Petru, Dionisie s i Paulin
19 M Sf. Mc. Patrichie, ep. Prusei (Dezlegare la
pește. Nu se fac nuni)
20 J Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Lidia din
Filipi
21 V †) Sf. Împ., întocmai cu ap., Constantin și
mama sa, Elena (Dezlegare la pește. Nu se fac
nuni)
22 S Sf. Mc. Vasilisc s i Marcel; Sf. Pă rinti de la
Sinodul al II-lea Ecumenic
23 D Sf. Ier. Mihail Mărt., ep. Sinadei; Sf.
Mironosiă Maria lui Cleopa. Duminica a IV-a
după Paști (a slăbănogului de la Vitezda); Ap.
Fapte IX, 32-42; Ev. Ioan V, 1-15; glas 3, voscr. 5
24 L Sf. Cuv. Simeon cel din Muntele Minunat
25 M † A treia alare a capului Sf. Ioan,
Inaintemergă torul s i Boteză torul Domnului
26 M Injumă tă tirea praznicului Cincizecimii; Sf.
Ap. Carp s i Alfeu; Sf. Mc. Averchie s i Elena
(Dezlegare la pește. Nu se fac nuni)
27 J Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sintiti Mc. Eladie
s i Terapont, ep. Sardei; Sf. Mă rt. Ioan Rusul
28 V Sf. Ier. Eutihiei, ep. Melitinei s i Nichita, ep.
Calcedonului (Dezlegare la pește. Nu se fac nuni)
29 S Sf. Mc. Teodosia, fecioara; Sf. Sintit Mc.
Olivian
30 D Sf. Cuv. Isaachie Mărt. și Varlaam.
Duminica a V-a după Paști (a Samarinencii);
Ap. Fapte XI, 19-30; Ev. Ioan IV, 5-42; glas 4,
voscr. 7
31 L Sf. Mc. Ermie, Eusebiu s i Haralambie

1 M Sf. Iustin Martirul s i Filosoful s i cei
impreună cu ei
2 M Odovania Injumă tă t irii praznicului
Cincizecimii; †) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la
Suceava; Sf. Ier. Nichifor, patr. Constantinopolului
(Dezlegare la pește. Nu se fac nuni)
3 J Sf. Mc. Luchilian, Ipatie s i Paula fecioara
4 V †) Sf. Mc. Zotic, Atal, Camasie s i Filip de la
N i c u l i t e l ; S f . I e r . M i t r o f a n , p a t r .
Constantinopolului; Sf. Mironosite Maria s i Marta,
surorile Dreptului Lază r (Dezlegare la pește. Nu se
fac nuni)
5 S Sf. Sintit Mc. Dorotei, ep. Tirului; Sf. Mc.
Apolon s i Leonid
6 D Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, eg. M. Dalmailor;
Sf. Cuv. Visarion. Duminica a VI-a după Paști (a
orbului din naștere); Ap. Fapte XVI, 16-34; Ev.
Ioan IX, 1-38; glas 5, voscr. 8
7 L Sf. Sintit Mc. Teodot, ep. Ancirei; Sf. Mc.
Zenaida
8 M † Sf. Mc. Nicandru s i Marcian; Aducerea
moas telor Sf. M. Mc. Teodor Stratilat
9 M Odovania praznicului Invierii Domnului; Sf.
Ier. Chiril, arhiep. Alexandriei (Dezlegare la pește.
Nu se fac nuni)
10 J (†) Înălarea Domnului (Ispasul); Ziua
Eroilor; Sf. Mc. Alexandru și Antonina; Sf.
Sinit Mc. Timotei, ep. Prusiei (Nu se fac nuni)
11 V Sf. Ap. Bartolomeu s i Barnaba; Sf. Ier. Luca,
arhiep. Crimeei (Dezlegare la pește. Nu se fac nuni)
12 S Sf. Cuv. Onufrie cel Mare s i Petru Atonitul
13 D Sf. Mc. Achilina; Sf. Ier. Triilie, ep.
Lefcosiei din Cipru. Duminica a VII-a după
Paști (a Sf. Părini de la Sinodul I Ecumenic); Ap.
Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan XVII, 1-13; glas
6, voscr. 10
14 L Sf. Prooroc Elisei; Sf. Ier. Metodie
Mă rturisitorul, patriarhul Constantinopolului
15 M Sf. Prooroc Amos; † Sf. Mc. Isihie; Fer.
Augustin s i Ieronim
16 M Sf. Ier. Tihon, ep. Amatundei; Sf. Sintit Mc.
Marcu, ep. Apoloniadei (Dezlegare la pește. Nu se
fac nuni)
17 J Sf. Mc. Manuil, Savel, Ismail, Inochentie s i
Felix
18 V Odovania praznicului Ină ltării Domnului;
Sf. Mc. Leontie, Ipatie s i Teodul; Sf. Cuv. Erasm
(Dezlegare la pește. Nu se fac nuni)
19 S Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv. Paisie
cel Mare (Pomenirea morilor - Moșii de vară) (Nu
se fac nuni)
20 D (†) Pogorârea Sf. Duh (Cincizecimea sau
Rusaliile); Ap. Fapte II, 1-11; Ev. Ioan VII, 37-53;
VIII, 12 (Nu se fac nuni)
21 L (†) Sf. Treime (Nu se fac nuni)
22 M †) Sf. Ier. Grigorie Dască lul, mitr. T ării
Româ nes ti; Sf. Sintit Mc. Eusebiu, ep. Samosatei
(Începutul postului Sf. Ap. Petru si Pavel)
(Dezlegare la pește. Nu se fac nuni)
23 M Sf. Mc. Agripina; Sf. Sintit Mc. Aristocleu,
pr. (Hari)
24 J (†) Nașterea Sf. Proroc Ioan Botezătorul
(Sânzienele); † Aducerea moaștelor Sf. M. Mc.
Ioan cel Nou de la Suceava; † Sf. Ier. Niceta de
Remesiana; (Dezlegare la pește. Nu se fac
nuni)
25 V Sf. M. Mc. Fevronia; Sf. Mc. Orentie s i fratii
să i; Sf. Mc. Livia (Hari)
26 S Odovania praznicului Pogorâ rii Sf. Duh; Sf.
Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ier. Ioan, ep. Gotiei
(Dezlegare la pește. Nu se fac nuni)
27 D Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini;
Sf. Mironosiă Ioana (Lăsatul secului pentru
Postul Sf. Ap. Petru și Pavel). Duminica I după
Rusalii (a Tuturor Sinilor); Ap. Evrei XI, 3340; XII, 1-2; Ev. Matei X, 32-35; 37-38; XIX, 2730; glas 8, voscr. 1
28 L Aducerea moas telor Sf. Mc. Doctori fă ră de
argint i Chir s i Ioan; Sf. Mc. Papias (Începutul
Postului Sf. Ap. Petru și Pavel) (Post. Nu se fac nuni)
29 M (†) Sf. Ap. Petru și Pavel
30 M † Soborul Sf. 12 Ap.; †) Sf. Ier. Ghelasie de la
Râ met (Dezlegare la pește. Nu se fac nuni)
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