
Revist trimestrial editat de Casa de Ajutoră ă ă Asocia�ia
Reciproc a Pensionarilor Ana Aslan” Br ila„ ă

Anul - Nr. ( ) - 209 2 32 iunie 21
Se distribuie gratuit

“Nu conteaz t tr ie ti, conteaz cum tr ie ti!”ă câ ă ș ă ă ș (Ana Aslan)

Casa Speran\ei

Consiliul Director a întocmit
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membrilor asocia�i în
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Cu toate restric�iile impuse de pandemie, activitatea pe
anul 2020 s-a încheiat cu rezultate relativ bune, care au
fost cuprinse în Raportul întocmit de Consiliul Director al
asocia�iei. Acestea se vor prezenta adunării generale ce
se va organiza, dacă măsurile de relaxare pandemică vor
permite. Reamintim că nici adunarea generală prevăzută
a se �ine în trimestrul întâi a anului trecut n-a avut loc, tot
din aceeași cauză - a pandemiei.

Pentru a informa membrii asocia�i cu realizările din anul
trecut, în continuare, în paginile 2-7 ale revistei
prezentăm păr�i din raportul întocmit de Consiliul Director.

De mai bine de 15 luni, începând cu luna
martie 2020, activitatea la sediul asocia�iei
n o a s t r e s e d e s f ă ș o a r ă în c o n d i � i i
deosebite, impuse de măsurile restrictive
pentru combaterea răspândirii virusului ce
ne-a afectat via�a tuturor. Respectând
prevederile de protec�ie, la ghișeele
asocia�iei s-a continuat acordarea de
împrumuturi rambursabile cu dobânzi mici
și ajutoare nerambursabile ceea ce a
satisfăcut pe deplin solicitările membrilor

Asocia�iei C.A.R.P. „AnaAslan” Brăila.
De pu�in timp, ca urmare a scăderilor

cazurilor de infectare s-a trecut la o relativă
relaxare pandemică, ceea ce a permis
reluarea și altor activită�i prevăzute în
statutul asocia�iei, întrerupte la momentul
instituirii stării de urgen�ă. Activitatea
continuă cu men�inerea unor asidue
măsuri de preven�ie, îndeosebi la ghișeele
asocia�iei, prin distan�are socială, purtarea
măștii și igienizarea mâinilor.

EMINESCU

RESTITUIRI

Noile spa�ii create
la C.A.R.P. „Ana Aslan”

Brăila

Și în condi�iile
de relaxare

pandemică se respectă
normele de

protec�ie
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Din Raportul Consiliului Director
în perspectiva �inerii adunării generale

Mandatul actualului Consiliului director se încheie odată cu
noile alegeri. Bilan�ul este grăitor, chiar dacă am avea în vedere
doar eforturile uriașe pentru realizarea ini�iativei aprobate de
Adunarea generală privind construirea noului sediu, dar și
punerea în valoare a acestuia ca fiind un Centru al vie�ii sociale al
persoanelor de vârsta a treia o …a doua casă a membrilor,
asocia�iei și a familiilor acestora… o Casă a noastră care,
demonstrează că bătrâne�ea nu �ine de vârstă, ci de starea de
spirit a omului…, așa cum, reluăm, cu mult har a descris-o într-un
articol publicat în revista profesorul IoanCasa Speran�ei
Munteanu, cetă�ean de onoare al Municipiului Brăila, membru al
asocia�iei noastre, zugrăvind o realitate care intră tot mai mult în
conștiin�a comunită�ii brăilene...

Precizăm că atunci când ne referim la „continuitate”, avem

desigur atât în�elesul său literar – continuu, neîntrerupt,în vedere
neîncetat, dat mai ales avem în vedere principiul de bază ce trebuie
avut în vedere în aprecierile cu privire la exerci�iul financiar anual,
respectiv la necesitatea asigurării resurselor financiare necesare
pentru îndeplinirea scopului pentru care este înfiin�ată o asocia�ie
fără scop patrimonial, dar și generarea unor capitaluri proprii,
esen�iale ,pentru a asigura func�ionarea administrativ-institu�ională
prin derularea unor activită�i cu caracter permanent, specifice
obiectului de activitate, producătoare de venituri.

Realizarea acestei condi�ii, asigurarea acestei continuită�i,
insistăm, și, raportându-ne laeste o reușită cu adevărat remarcabilă
realită�ile momentului, am putea-o aprecia generic ca fiind cea
mai importantă realizare în activitatea Consiliului director,
determinantă pentru func�ionalitatea asocia�iei.

As. C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila

În referire la dinamica numărului de membri ai
asocia�iei, în perioada anului 2020 ne-am confruntat, ca
în fiecare altă perioadă similară, cu situa�ii nedorite cum
ar fi dintre ei pentru nerespectarearadierea unora
obliga�iilor statutare, precumpănitoare fiind neplata timp
îndelungat a cotiza�iei și a contribu�iilor (456 cazuri) sau
retragerea altora din asocia�ie (794 cazuri), diminuarea
accentuându-se urmare a înregistrării altor 1818 cazuri în
care membrii asocia�iei ne-au părăsit biologic. O
subliniere aparte, în referire la cei de care ne-am despăr�it
pe cale naturală - numărul nu trebuie să surprindă, el
înscriindu-se în marja limitelor cu care statistic ne-am
obișnuit an de an și ne folosim de acest prilej pentru a le
aduce un ultim omagiu celor trecu�i în nefiin�ă.

Revenind la partea optimistă a dinamicii, în acord cu
dumneavoastră, salutăm intrarea în rândurile asocia�ilor
în cursul perioadei analizate a unui număr de 1581 de
pensionari, la care se adaugă alte 653 de persoane
înscrise ca „membri simpatizan�i”, numărul total
reconsolidându-se la un total de 42.995 de membri
activi, cifră care situează asocia�ia noastră între primele 3-4
din �ară, dintre cele 126 entită�i afiliate la Federa�ia
Na�ională „Omenia” a C.A.R.P.-urilor din România, media
fiind de 7.348 membri.

Această dinamică, bine reliefată, este fără îndoială o
dovadă a încrederii pe care Consiliul director a propagat-o în
rândul pensionarilor brăileni, a comunită�ii locale și zonale în
general, atât cu privire la reprezentarea intereselor membrilor
săi, dar și în ceea ce privește capacitatea acestuia de a asigura,
chiar în condi�ii deosebit de vitrege, însăși existen�a asocia�iei
și continuitatea activită�ii, de a lua măsurile necesare pentru o
dezvoltare durabilă și o direc�ionare tot mai controlată în
derularea unor programe sociale de natură să contribuie la
îmbunătă�irea calită�ii vie�ii persoanelor vârstnice, a tuturor
membrilor asocia�iei noastre, la promovarea principiului
îmbătrânirii active și solidarită�ii între genera�ii.

Precizăm, în subsidiar, că este depășit demult momentul
dificil al anilor 2012-2013, când fusese grav afectată
imaginea asocia�iei cu privire la garantarea integrită�ii
patrimoniului, urmare a faptelor deosebit de grave săvârșite
de fostul contabil-șef Lipan Georgeta și contabila Ionescu
Lenu�a, a căror cercetare a fost finalizată abia la începutul
acestui an, rechizitoriul fiind la acest moment pe rolul
instan�ei de judecată.

M ă s u r i l e i m e d i a t e , e n e r g i c e ,
ment�inute cu hotărâre, s�i chiar impuse
pe alocuri ın̂ lupta cu noul coronavirus,
a u f o s t i m p u s e d ei m p e r i o s
obligativitatea asigurării condit�iilor
pentru reluarea ın̂ cadrul programului
normal de lucru s�i derularea ın̂ sigurant�ă
a multiplelor activităt� i, inclusiv a
prestărilor de servicii – frizerie, coafură,
cizmărie, a activităt� ilor culturale,
realizarea unor investit�ii etc.

I�ntr-o prezentare telegra�ică, aceste
măsuri, esen�iale pentru asigurarea
desfășurării activită�ii în condi�ii de
maximă securitate sanitară, s-au
materializat în:

- la sediulinformarea prin a�is� aj
asociat�iei cu privire la recomandările
autorităt�ilor publice implicate;
- instalarea de dozatoare pentru
dezinfectare, ı̂nsot�ite de informări
vizibile privind modul de ın̂trebuint�are
(dispenserelor cu biocid instalate pe
traseele frecventate);

- organizarea s� i dirijarea accesului
gradual ın̂ sediu, ın̂ condit�iile distant�ării
�izice traseele separat marcate, pe –
pentru timpii de as�teptare când este
cazul, de deplasare spre zonele de
interes s�i de părăsire a incintei;
- supravegherea modului de respectare a
o b l i g a t i v i t ă t� i i p o r t u l u i m ă s� t i i
(corespunzătoare) la locul de muncă s�i
de către cei care se prezintă la punctele
de control – acces ın̂ incintă;

- constând ı̂ntriajul epidemiologic
controlul temperaturii personalului
propriu s�i vizitatorilor, coordonat de un
cadru medical;
- dezinfectarea obligatorie a mâinilor s�i a
suprafet�elor expuse.

Program normal de lucru,
în condi�ii de pandemie Pe locurile 3-4 între

cele 126 asocia�ii
de acest fel din �arã

Pentru a completa tabloul, mai
aminti decizia Consiliului director de am
investi ı̂n modi�ic ri constructiv-ă
func ionale la ghi eele de ın̂casări pentrut� s�
asigurarea unei protect�ii sporite, legate
de manipularea la mică distant�ă a actelor
s�i banilor (sertare s�i geamuri glisante), ın̂
achizit�ionarea s�i utilizarea unor lămpi
bactericide cu dublă sterilizare pentru
dezinfectarea completă a aerului s� i a
suprafet�elor din ın̂căperi ,s�i a unui nou
dar performant (camerătermoscaner
termoviziune pentru măsurare s� i
alertare ın̂ caz de febră).

I�ntret�inerea igienico-sanitară curentă
s�i igienizarea periodică de către �irme
specializate a tuturor spat�iilor din
incintă, ı̂ntregesc s� i ele imaginea ı̂n
ansamblul ei.

Măsurile au fost con�irmate ın̂ mod
repetat de Serviciul de control în
sănătate publică din cadrul Direc�iei
de Sănătate Publică a Jude�ului Brăila,
dar , prinși de organele de poli�ie
constatările făcute cu ocazia inspect�iilor
sanitare sau a controalelor tematice
consemnate ı̂n procesele-verbale
ın̂cheiate.

I�ncheiem această prezentare cu
ment�iunea că, nu ın̂tâmplător, Primăria
Brăila a desemnat s�i utilizat pentru o
perioadă sediul asociat�iei ca centru
pentru distribuirea gratuită a măs�tilor
de protect�ie sanitară seniorilor brăileni
cu cele mai mici venituri din pensie.

Subliniem că toate acestea au generat
eforturi �inanciare suplimentare, dar
măsurile au fost s�i se impun cu necesitate
a �i ment�inute, existând un �lux de
persoane marcat de zecile de mii de
persoane, membre active ale asociat�iei.
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Împrumuturi fără dobândă
pentru membrii asocia�i

cu venituri modeste

În anul 2020, valoarea împrumuturilor acordate a însumat
45.580.770 lei, numărul persoanelor care au beneficiat de
împrumuturi cu dobândă redusă a fost de , între10.192 persoane
acestea numărându-se și beneficiarii celor 55 de contracte în care s-
au acordat împrumuturi fără dobândă, dat fiind valoarea redusă a
acestora, precum și nivelul mic al veniturilor individuale ale
solicitan�ilor, totalizând 25.576 lei. Aceste din urmă cazuri nu
reflectă altceva decât existen�a unor persoane care se află mult sub
pragul sărăciei, motiv pentru care Consiliul director a și men�inut
măsura acordării acestui gen de împrumuturi. Mai mult, Consiliul
director a decis mărirea și men�inerea pe parcursul anului 2020 a
plafonului împrumuturilor fără dobândă la 650 lei, beneficiari fiind
membrii asocia�iei ale căror venituri nu depășeau 700 lei, cu
condi�ia rambursării în termen de 12 luni.

Cu toată circumspec�ia manifestată în ceea ce privește scăderea

înregistrată de acești indicatori, pozi�ie a noastră care trebuie privită
ca o măsură de prevedere în raport cu realizările record cu care ne-
am obișnuit, constatăm că totuși,cifrele înregistrate sunt
neîndoielnic, cea mai bună dovadă a realizării scopului principal
al activită�ii noastre, respectiv incluziunea financiară ca o
componentă a întrajutorării sociale, respectiv facilitarea
accesului la finan�are a unor categorii de persoane care, în
imensa lor majoritate, nu pot îndeplini criteriile pentru
accesarea unui credit bancar.

Este momentul să informăm la acest capitol că, nu numai că în
ultimii ani s-au impus la nivel legislativ condi�ii procedurale mai
greoaie pentru conducerea asocia�iei și mai costisitoare pentru
membrii asocia�iei, în procesul de executare silită pentru
recuperarea restan�elor la împrumuturile contractate, măsură la care
suntem obliga�i în unele cazuri să apelăm, aplicând legea în
interesul general al membrilor, dar în anul 2020 procedura la care ne
referim s-a înăsprit și mai mult, adăugându-se taxe și alte costuri
suplimentare celor anterioare, suportate desigur tot de membri afla�i
într-o astfel de situa�ie.

Realizând desigur că rambursarea deficitară a unora dintre
creditele acordate este generată în special de greută�ile familiale ale
unora dintre cei care au beneficiat de împrumuturi, în special de
problemele de sănătate ori de gradul excesiv de îndatorare la alte
institu�ii financiare bancare și nebancare care practică dobânzi
extrem de mari etc., și mai pu�in de alte cauze, între care includem
desigur pe cei delăsători sau „rău platnici”, Consiliul director a
manifestat o în�elegere necondi�ionată în stabilirea măsurilor care se
impuneau. Indiferent de împrejurările invocate, pentru recuperarea
sumelor de bani restante am ac�ionat gradual, analizând fiecare caz
în parte pentru identificarea unor măsuri reale de sprijinire
relansând împrumuturile prin acordarea unor termene de gra�ie,
reeșalonarea par�ială a restan�elor, aprobarea unor compensări din
fondul social și chiar suspendări motivate a executărilor silite deja
declanșate, refinan�area celor în derulare etc. Simpla notificare a
datornicilor/giran�ilor, de către compartimentul urmărire debite, a
rezolvat de cele mai multe ori cazurile înregistrate.

Incluziunea financiară, ca scop principal al activită�ii
asocia�iei este o certitudine, o coordonată esen�ială cu
caracter de permanen�ă a întregii noastre activită�i, așa
cum am demonstrat. O problemă care se men�ine în
actualitate și care trebuie să rămână însă permanent în
aten�ia Consiliului director o reprezintă analizarea
condi�iilor de acordare a împrumuturilor și identificarea
cauzelor scăderii numărului de beneficiari, respectiv a
numărului de contracte încheiate și a valorii lor totale,
cauze reale, altele decât restric�iile impuse de criza
sanitară și sărăcirea popula�iei.

Pentru protec�ie socială

Ajutoare băneşti
nerambursabile
Un alt reper semnificativ, care dă măsura

activită�ii noastre, îl reprezintă acordarea
ajutoarelor nerambursabile, capitol la care
punctăm rezultatele ob�inute în 2020, astfel:
� Valoarea ajutoarelor nerambursabile

pentru deces acordate în 2020 este de 1.765.815
lei. Suma este un record în întreaga existen�ă a
asocia�iei, marcând o creștere de 385.715 lei fa�ă
de valoarea ajutoarelor de deces acordate în anul
2019, în condi�iile în care numărul cazurilor de
acest gen s-a men�inut relativ constant în ultimul
deceniu, cu o creștere relativă în 2020. Această
situa�ie este cu siguran�ă și consecin�a aplicării,
începând cu data de 01.01.2020, a unei grile
cuprinzând creșteri importante ale
ajutoarelor de deces, potrivit unui algoritm
aplicat în raport cu vechimea în asocia�ie,
ini�iativa apar�inând Consiliului director,
aprobată fiind de Adunarea generală încă din
anul anterior.
� În ceea ce privește ajutoarele bănești

sociale, care se acordă la cerere acelor membri ai
asocia�iei care se află în situa�ii materiale și de
sănătate dificilă, numărul acestora a totalizat 732
cazuri, cu o valoare de . Esen�ial în94.440 lei

aceste cazuri este nivelul
mediu al veniturilor pe
membru de familie care a fost
ridicat în 2020 de Consiliul
director la 800 lei urmărindu-
se creșterea bazei de aplicare,
respectiv sporirea numărului
de ajutoare și desigur, a valorii
totale a ajutoarelor sociale în bani. Adăugăm
faptul că au fost exceptate de la aceste criterii
unele cazuri legate de starea deosebită a sănătă�ii
și depășirea nesemnificativă a plafonului
stabilit.

Pentru îmbunătă�irea activită�ii de protec�ie
socială prin acordarea de ajutoare bănești
nerambursabile, nivelul acestor ajutoare a
crescut de la 60 lei la valoarea de 80 lei.
Subliniem, pentru o bună reprezentare a măsurii,
că un singur astfel de ajutor depășește nivelul
obliga�iei de a depune contribu�ia lunară ca
membru asociat pentru întregul an.

Notă: În cadrul acestui gen de activită�i
subliniem o altă ac�iune pe care am derulat-o și
în acest an. În aplicarea prevederilor statutare s-a
acordat unui număr important de membri ai

asocia�iei o recompensă bănească pentru
fidelitate. Oportunitatea pentru această ac�iune a
fost sărbătorirea zilei de 1 Octombrie – Ziua
Interna�ională a Persoanelor Vârstnice, sens în
care au fost selecta�i seniorii ale căror venituri nu
depășeau 1000 lei și care au împlinit vârsta de 90
ani.

Au mai beneficiat de alte ajutoare
nerambursabile în bani, totalizând suma de
120.000 lei 1.519, un număr de membri asocia�i,
ajutoare constând în plata unei sume fixe din
costul tratamentelor și lucrărilor dentare,
biletelor de tratament balnear, costul protezelor
etc. Și în cazul acestor ajutoare, s-a înregistrat
în anul 2020 o creștere de la 60 lei la 80
lei, în aceste cazuri nemai�inându-se
seama de nivelul veniturilor.
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Rezultate financiare semnificative
În continuare Consiliul director

raportează care este pozi�ia financiară a
asocia�iei și care sunt elementele

reflectate prin bilan� legate de aceasta,
respectiv activele, datoriile și capitalurile
asocia�iei la 31.12.2020.

Din analiza datelor de mai sus rezultă:
La grupa activ

Activele au crescut cu 5.347.707 lei, ca urmare a
disponibilităt�ilor ın̂ conturi la bănci, astfel:
1. Imobilizările corporale au scăzut cu 592.438 lei.

2. Creant�ele au fat�ă de anul precedent cu suma descăzut
6.221.171 lei ca urmare a scăderii restant�elor la ım̂prumuturile
acordate s� i a scăderii numărului de contracte.
3. Disponibilităt�ile ın̂ conturi la bănci au crescut cu suma de
12.155.772 lei, soldul contului casă + bănci �iind la 31.12.2020
de lei.61.298.817

La grupa pasiv
Capitalurile pe total cresc cu suma de 5.875.706 lei, ca

urmare a:
1. Fondul social al membrilor Asociat�iei C.A.R.P. „Ana Aslan”

Brăila a crescut cu suma de 5.861.237 lei, fat�ă de anul
precedent;
2. Celelalte fonduri au scăzut cu suma de 19.855 lei fat�ă de anul
precedent.

3. Capitaluri proprii – au crescut cu 178.762 lei.
Cu privire la activitatea de investi�ii vă informăm:

La data de 17.04.2013 Adunarea generală a aprobat 2 (două)
mari obiective de investit�ii, s� i anume:
1. Refunc ionalizare spat�ii aferente C.A.R.P. Brăila print�
consolidare/reabilitare s� i extindere clădiri corpul B+C – Centru
Prestări Servicii

Nr.
crt.

Denumirea indicatorilor Sold la: Diferen?e
+ / -01.01.2020 31.12.2020

I. ACTIVE TOTAL 105.517.248 110.864.955 5.347.707

A. Active imobilizate
I+II+III

10.207.505 9.615.067 -592.438

I Imobilizări necorporale 0

II Imobilizări corporale 10.207.505 9.615.067 -592.438

III Imobilizări financiare 0

B Active circulante 95.309.743 101.249.888 5.940.145

I Stocuri 30.034 35.578 5.544

II Crean?e 46.136.664 39.915.493 -6.221.171

III Investi?ii financiare pe termen scurt 0

IV Casa si conturi la bănci 49.143.045 61.298.817 12.155.772

C Cheltuieli in avans 0

II. PASIVE TOTAL A+B+C+D+E 105.517.248 110.864.955 5.347.707

A Capitaluri total, din care: 101.413.210 107.288.916 5.875.706

- Capitaluri proprii 923.639 1.102.401 178.762

- Fond pentru împrumuturi (fond
social) 89.324.258 95.185.495 5.861.237

- Fond pentru ajutor în caz de deces
al membrilor 953.548 809.110 -144.438

- Alte fonduri privind activită?i fără
scop patrimonial 10.211.765 10.191.910 -19.855

B Datorii (cumulat de până la 1 an +
peste 1 an) 809.747 865.272 55.525

C Venituri anticipate 3.271.944 2.688.420 -583.524

D Alte pasive 0

E Provizioane 22.347 22.347 0

Diferen�e
+ / -

Sold (lei) la:

activită�i

Investi�ii
Crean�e
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2. Refunct�ionalizare spat�ii aferente C.A.R.P. Brăila prin
consolidare/reabilitare s� i extindere clădiri corpul A+D –
Centru Social Multifunc�ional
Cu privire la primul obiectiv, dacă ın̂ ianuarie 2017 s-a dat ın̂
folosint�ă construct�ia, as�a cum v-am informat la momentul
potrivit, ın̂ data de 02.10.2019 a avut loc recept�ia �inală.

Imobilul, un spat�iu generos cu o suprafat�ă construită de 1.649
mp (598 mp la sol), a fost realizat la cele mai ın̂alte cote de
calitate impuse de normele europene pentru spat�iile ın̂ care se

Se conturează reușita unui proiect social ambi�ios

lucrează cu publicul, având sisteme de ın̂călzire centralizată,
instalat�ii de climatizare, de aer condit�ionat s� i tratare pentru
spat�ii aglomerate, căi de acces (platforme) s� i spat�ii igienico-
sanitare pentru persoanele cu dizabilităt�i, condit�ii de spat�iu la
ghis�ee, precum s�i ın̂ zonele de as�teptare, inclusiv la locurile de
muncă ale salariat�ilor ori ın̂ cele prevăzute pentru prestarea
unor servicii precum frizerie, coafură etc.
Valoarea investit�iei, ın̂registrată la data de 31.12.2020, este de
6.636.787 lei cu TVA.

Facilităţi la asistenţă medicală
În perspectiva deschiderii

cabinetelor medicale prevăzute
în proiectul privind construirea
noului sediu, Consiliul director
a căutat și caută permanent
modalită�i de diversificare și
creștere a eficien�ei serviciilor
medicale pe care să le ofere sau
la care să faciliteze accesul
membrilor asocia�iei noastre.
Astfel , este de notorietate
practica acordării de asisten�ă
medicală gratuită, constând în
controlul tensiunii arteriale, al
g l i c e m i e i , t r a t a m e n t e d e
u rg e n � ă ș i i n j e c t a b i l e o r i
acordarea asisten�ei medicale
de prim-ajutor tuturor celor care s-au
adresat cadrului medical de specialitate de
l a c a b i n e t u l m e d i c a l î n t i m p u l
programului de lucru, cabinet reutilat cu
aparatură și mobilier specific cerin�elor.
Cabinetul medical a coordonat permanent
în aceas tă per ioadă cr i t i că t r i a ju l
ep idemio log ic , măsură prezen ta tă
anterior.

Revenind la punerea în valoare a
spa�iilor destinate activită�ilor în plan
medical, așa cum apreciam, după recep�ia
finală a Centrului Social Multifunc�ional,

realizarea dezideratului s-a dovedit a fi o
încercare deosebită pentru Consiliul
director și trebuie să recunoaștem că
viziunea noastră optimistă s-a confruntat
cu dificultă�i majore impunându-ne o
intensificare a eforturilor și o coordonare
punctuală a măsurilor ce se impun,
condi�ionările privind spa�iul în care se
pot furniza servicii medicale în regim
a m b u l a t o r i u m o d i fi c â n d u - s e ,
multiplicându-se, amplificându-se și mai
mult pe măsura instalării și acutizării
crizei sanitare.

Cu toate acestea, informăm pe to�i
membri asocia�iei că la acest moment
avem garan�ia că în anul 2021 ne vom
bucura împreună de reușita unui proiect
care va încununa eforturile noastre
urmare a încheierii în luna decembrie
2020 a unui Protocol de parteneriat al
cărui obiect îl constituie colaborarea cu
A s o c i a � i a „ R e s p e c t a b i l i i ” p e n t r u
sus�inerea proiectului „Din grijă și respect
pentru o via�ă liniștită”. În ședin�ă de
Consiliu s-au aprobat specializările pe
care le vom dezvolta în parteneriat pentru
a s i g u r a r e a a s i s t e n � e i m e d i c a l e
ambulatorie, în condi�iile și pe baza unor
criterii, gratuită�i și reduceri suplimentare
a tarifelor, în afara celor general convenite
cu până la 25% din pre�urile medii
existente pe pia�ă, utilizarea spa�iului
făcându-se în baza unui contract de
comodat.

Aceasta presupune însă modificări ale
i m o b i l u l u i , c o m p a r t i m e n t ă r i ș i
reamenajări interioare impunând eforturi
financiare importante, pentru respectarea
e x i g e n � e l o r ș i a i n t r a n s i g e n � e i
autorită�ilor. După ob�inerea avizului de
la Colegiul Medicilor și Direc�ia de
Sănătate Publică a jude�ului Brăila,
asocia�ia parteneră s-a angajat să asigure
dotările de ultimă genera�ie necesare
cabinetelor medicale vizând în mare parte
medicina recuperatorie (kinetoterapie,
o s t e o p a t i e , e l o n g a � i i s i m a s a j e
terapeutice), dar și de ,stomatologie
medicină generală etc.

La Centrul social-cultural
se înfăptuiește recep�ia �inală



Clubul pensionarilor
- loc de recreere

și agrement
În planul activită�ilor cultural-artistice și de agrement,

am asigurat în continuare editarea și distribuirea gratuită a
revistei „ ”Casa Speran�ei , pe care am încercat și credem că
am reușit să o facem tot mai atractivă și elaborată, o adevărată
tribună pentru activitatea asocia�iei și un catalizator în plan
literar-artistic pentru întreaga urbe. Valoarea informativă și
cul turală a acesteia , aceasta din urmă asigurată prin
contribu�ia esen�ială a membrilor cenaclului asocia�iei, a
impus în comunitate această publica�ie solicitată și așteptată
cu nerăbdare de ci t i tor i . Consemnăm pe același plan
numeroasele lansări de carte, participarea la festivaluri și
expozi�ii na�ionale și interna�ionale a membrilor cenaclului,
contribu�ia asocia�iei la Proiectul cultural dedicat copiilor
materializată prin asigurarea editării unuia dintre numerele
revistei „Pre�ul Cuvintelor”, dedicată elevilor, în fapt
nepo�ii noștri, urmărindu-se identificarea celor cu poten�ial
creativ, impulsionarea și sus�inerea acestora în valorificarea
talentului literar.

Un moment plin de semnifica�ie l-a reprezentat sărbătorirea
Zilei Românilor de Pretutindeni, prin
organizarea unei întâlniri online cu
r e p r e z e n t a n � i a i r o m â n i l o r d i n
Republica Moldova și Ucraina, ca
răspuns la vizita pe care, în februarie
2020, membri ai cenaclului nostru au
efec tua t -o în orașu l I smai l d in
Ucraina cu pri le jul Fest ivalului
In te rna � iona l de Poez ie „Să ne
cunoaștem poe�ii” - Edi�ia I, care a și
coincis cu Ziua Interna�ională a
S c r i i t o r u l u i . P e n t r u p r e s t a � i a
colegilor noștri,Asocia�iei noastre i s-
a acordat o diplomă de excelen�ă,
u rmare a con t r i bu � i e i aduse l a
dezvoltarea limbii și a valorilor
tradi�ionale, cât și pentru promovarea
culturii românești în spa�iul istoric
d i n r e g i u n e a I s m a i l , U c r a i n a .

Men�ionăm, doar pentru eviden�ierea permanentizări i
legăturilor în zonă, că și anul acesta, în cadrul celei de a II-a
edi�ii, atât As. C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila, cât și Revista
„Casa Speran�ei” au fost onorate cu diplome de excelen�ă de
către Centrul de Informare Românesc din Ismail și Cenaclul
literar „Ecoul Bugeacului”, fiind apreciată în acest mod
„contribu�ia importantă a acestora la promovarea crea�iilor
literare ale persoanelor de cultură din comunită�ile istorice din

sudul Basarabiei, Ucraina pentru
păstrarea și promovarea identită�ii
na�ionale și a valorilor culturale
românești”. În context, conducerea
Centrului transmite asocia�iei noastre
„sen t imente p l ine de respec t ș i
gratitudine pentru dona�ia de reviste
care a ajuns deja în comunită�ile
is torice de români din regiunea
Odessa, Ucraina…” men�ionând că
„prin intermediul revistei urmărim cu
interes activitatea Cenaclului literar
Casa Speran�ei a As. C.A.R.P. Ana
Aslan Brăila, de care ne leagă o
frumoasă prietenie”.

P a n d e m i a a m a i p r o d u s o
dezamăgire. Condi�iile optime create
membrilor asocia�iei pentru a petrece
timpul socializând, cit ind presa,
j u c â n d r u m m y o r i u r m ă r i n d
p r o g r a m e l e T V e t c . , p e n t r u
organizarea întrecerilor de șah și
table concursurilor, aprig disputate, a
d e a n v e r g u r ă , c u p a r t i c i p a r e
numeroasă, copii, unii înso�i�i de
bunici, tineri și vârstnici, și chiar a unei
semifinale a campionatului na�ional de
șah, condi�ii care au entuziasmat
participan�ii, au fost golite de con�inut,
iar întâlnirile o amintire.

Încheiem prezentarea acestui punct
cu regretul că pandemia a lovi t
necru�ător și în activită�ile Clubului
Pensionarilor, care se dezvoltaseră
într-un mod admirabil după data de
01.07.2019, când s-au mutat în spa�iul
special construit și dotat, dar în noile
condi�ii, după declararea stării de
urgen�ă și în continuare, au încetat
spre regretul nostru, dar mai ales al
participan�ilor.6



Între vârsta
de pensionare

și speranţa de viaţă

Am tot amânat să scriu despre un subiect fierbinte, cum
ar fi vârsta de pensionare, corelată cu speran�a de via�ă.
Într-o �ară în care unii muncesc pe brânci toată via�a și ies
la pensie cu câteva sute de lei, în timp ce al�ii beneficiază
de tot felul de pensii speciale sau, se pensionează în
floarea vârstei, cu ditamai onoruri militare și o sumă
impresionantă de bani, mi s-a părut că, a vorbi despre o
asemenea corelare, nu o po�i face decât cu o limbă de
lemn, așa cum o trâmbi�ează politicienii sau beneficiarii
de „pensii nesim�ite”. Nu știu de unde am împrumutat
expresia asta, de „pensii nesim�ite”, dar, cred că pensiile
nu sunt deloc nesim�ite, ci doar beneficiarii acestora, în
egală mâsură cu politicienii care le-au aprobat.

Dacă în prezent, mul�i dintre cei aproximativ cinci
milioane de pensionari din România trăiesc la limita
sărăciei, drămuindu-și banii de la o lună la alta între
medicamente și birurile din ce în ce mai mari sau
scumpirile de la o lună la alta, alte milioane de români
afla�i în prag de pensionare se întreabă ce se va întâmpla
cu această reformă a pensiilor, vehiculată în declara�ii
jenante și contradictorii de către politicienii noștri în
ultima perioadă. În opinia acestora, vârsta de pensionare
ar putea fi legată de speran�a de via�ă. Acea speran�ă care,
de la un an la altul, se șubrezește și se atrofiază în inimile
multor români. Nu vorbesc aici despre cei care își permit
vacan�e de lux în Zanzibar sau în alte �inuturi exotice, nu
vorbesc despre cei care, în doar câ�iva ani, și-au construit
imperii cât al�ii în zece genera�ii sau despre cei privilegia�i
de legi și pensii speciale. Vorbesc despre cei care, vlăgui�i
de muncă și de boli, așteaptă anii de pensionare ca pe
sfintele moaște, cei care încă mai speră să mai prindă
câ�iva ani de odihnă, de liniște și de relaxare, după ce au
îndurat o via�ă de calvar,

Ei bine, în România nu numai că nu se poate vorbi
despre o corelare a vârstei de pensionare cu speran�a de
via�ă, dar, chiar speran�a de via�ă nu mai este cea care a
fost înainte de pandemia de COVID -19. Este adevărat că,
în unele state membre ale Uniunii Europene, vârsta medie
de pensionare este de 65 de ani și că se dorește să se ridice
acest nivel, vârsta de pensionare fiind legată de speran�a
de via�ă. Dar, ne comparăm noi cu �ările civilizate? Mai
avem noi speran�ă de via�ă după pensionare?

Mai nou, ministresa Muncii, Raluca Turcan ne-a oferit
posibilitatea ca salaria�ii la stat sau privat ajunși la vârsta
de pensionare să aleagă dacă lucrează sau nu până la 70
de ani, acesta fiind un drept, nu o obliga�ie, după spusele
sale. În aceste condi�ii, chiar dacă nu este vorba despre
creșterea vârstei de pensionare, dar nici despre creșterea
amărâtelor alea de pensii mici, românul va munci până va
muri. În loc de o binemeritată sărbătoare de pensionare și
de câ�iva ani de odihnă, se va alege cu un sicriu și poate,
cu o coroană, dacă patronul chiar este cu frică de
Dumnezeu...

Ministrul Muncii ne oferă deci șansa de a lucra până la
70 de ani, dacă mai avem zile. Între timp, tinerii noștri
pribegesc prin Vestul Europei sau prin alte col�uri ale
lumii și spun, pe bună dreptate, că în �ară nu au un loc de
muncă din cauza celor vârstnici, care se încăpă�ânează să
muncească până mor. Între noi fie vorba-și unii și al�ii, au
dreptate. Și toate astea, dintr-o nefericită corelare a
vârstei de pensionare cu speran�a de via�ă!

Consiliul director, ı̂n deplin acord cu viziunea, principiile s� i
strategiile promovate de Federat�ia Nat�ională „Omenia” a C.A.R.P.-
urilor din România, , pe care o apreciem ca �iinds�i-a adus o contribut�ie
cali�icată, la nivelul relat�ionării la acest nivel prin promovarea unor
puncte de vedere cu privire la pre�igurarea viitorului unor entităt�i
precum asociat�ia noastră, pentru a preı̂ntâmpina modi�icările
preconizate ın̂ plan legislativ, de natură a aduce atingere dreptului la
asociere. Evident�iem pe acest plan pozit�ionarea noastră de respingere
a unor măsuri avansate spre analiză pe care le apreciem ca ın̂cercări de
ı̂ncălcare a principiilor mutualismului, totul pornind de la falsa
interpretare a sintagmei „institut�ii �inanciare nebancare” atribuită de
lege s� i C.A.R.P.-urilor, ajungându-se pe cale judecătorească chiar la
negarea regimului lor juridic conferit prin Legea nr. 540/2002 privind
casele de ajutor reciproc ale pensionarilor.

I�n subsidiar, vă precizăm că una dintre preocupările permanente la
toate nivelurile federat�iei s� i ale asociat�iilor a�iliate a constituit-o
preconizatele schimbările majore ı̂n legislat�ia speci�ică cu care
asociat�iile de acest tip se vor confrunta ı̂n perioada următoare,
anticipate de altfel s� i de o delegat�ie a BNR, condusă de un consilier al
guvernatorului băncii, care a făcut ın̂ anul 2018 o vizită de informare s�i
la sediul C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila. Schimbările preconizate, ce se
clamau a �i iminente s� i pentru care ne-am pregătit temeinic pentru a le
face fat�ă s� i a le pune ın̂ operă, nu au avut loc până ın̂ prezent, date �iind
probabil di�icultăt�ile de armonizare a speci�icului �iecărui tip de
institut�ie �inanciară nebancară, dar, s� i mai sigur, altele �iind priorităt�ile
legislativului s� i ale guvernat�ilor, dar mai ales ale BNR, ca promotor al
ideii, străine de promovarea intereselor pensionarilor din România.
Vă mai reamintim că, ın̂ urma unor directive europene, c.a.r.p.-urile au
fost scoase total din schema de garantare a depozitelor bancare
ı̂ncepând cu decembrie 2015, confruntându-ne ı̂n continuare cu
probleme legate de securizare a fondurilor bănes�ti det�inute, urmărind
cres�terea gradului de conservare ın̂ detrimentul cres�terii lor prin
dobânzi mai atractive, dar cu risc sporit ın̂ cazul concentrărilor ın̂tr-un
depozit total negarantat.

Mai precizăm la acest punct că, la nivelul federat�iei, cuvântul nostru
a fost s� i este promovat permanent prin vocea pres�edintelui asociat�iei,
ın̂ calitatea sa s� i de vicepres�edinte al Comitetului director al forumului
respectiv. Totodată, s� i ın̂ această perioadă aceasta a reprezentat s� i
liantul care a ı̂ntret�inut colaborarea tradit�ională cu multe dintre
celelalte asociat�ii prietene.

Sărbătorirea la 24.09.2020 a 30 de ani de la ın̂�iint�area Federat�iei
Nat�ionale „Omenia”, ne-a prilejuit ocazia să transmitem pe lângă
cuvintele de felicitare adresate organizat�iei s� i dorint�a noastră de
promovare a unei coeziuni bene�ice C.A.R.P.-urilor a�iliate.

Fragmente din raportul pe anul 2020
asumat de Consiliul Director

Rela�ii de colaborare
cu celelalte

C.A.R.P.-uri din �ară

O P I N I I

Tudori�a TARNI�Ă
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Oaspe�i în vizitã la Asocia�ia noastrã
Nicolae Mușat, președintele fondator ASCIOR

General (r) Cos�că Ivan

Colonel Doru Romulus Juncu

8

Un general al Armatei Române la
Palatul Pensionarilor din Brăila! Este
vorba despre general ı̂n rezervă
Costică Ivan, �iu al acestor meleaguri,
născut ın̂ satul Ibrianu, care, după ce a
activat la ın̂ceputul carierei o�it�eres�ti
ı̂ntr-o unitate de cercetare de pe
malul Dunării , a urcat treptele
consacrării militare până ın̂ structuri
de comandă ale Armatei Române.

D u p ă v i z i t a r e a P a l a t u l u i
Pensionarilor, profund impresionat de
cele văzute, a semnat ı̂n cartea de
Onoare a asociat�iei ,(foto dreapta)
felicitând pe tot�i membrii acesteia
pentru ı̂nălt�area acestui edi�iciu s� i
pentru condit�iile create ı̂n vederea
us�urării viet�ilor persoanelor vârstnice.
(În foto stânga, oaspetele și președintele
asocia�iei noastre, Ilie Dudulea)

Aflat în municipiul nostru într-o vizită
de lucru, domnul inginer ,Nicolae Mușat
președinte-fondator al Asocia�iei pentru
Civiliza�ia Ortodoxă ( ) dinASCIOR
România, cu sediul la Buzău a fost, recent,
oaspetele conducerii asocia�iei noastre,
prilej cu care s-au schimbat impresii
despre activitatea celor două asocia�ii,
menite să conducă la o colaborare
fructuoasă pe viitor. Domnul Nicolae
Mușat a �inut să precizeze că Asocia�ia
pentru Civiliza�ia Ortodoxă ce a luat fiin�ă
în anul 2017 este o societate de credin�ă,
cultură, atitudine creștină, care ca obiectiv
promovarea identită�ii culturale a istoriei �ării
noastre, a responsabilită�ii sociale, întrajutorării
persoanelor aflate în dificultate, stimulării
tinerilor - membri ai asocia�iei, editării unei
reviste proprii în care se publică lucrări
premiate la diverse concursuri etc, având filiale

în multe localită�i din �ară dar și din străinătate.
Cu această ocazie, domnul Nicolae Mușat,

după ce a semnat în „Cartea de Onoare”, a
înmânat conducerii As. C.A.R.P. „Ana Aslan”
Brăila Diploma și Placheta - Brevet „În semn
de recunoștin�ă pentru activită�ile desfășurate
în slujba credin�ei, propășirii și identită�ii
neamului românesc și activită�ilor ASCIOR” .

I�n �iecare an, la 23 Aprilie se sărbătores�te Ziua Fort�elor
Terestre - categorie de fort�e a Armatei Române al cărei patron
spiritual s� i ocrotitor este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe,
Purtătorul de Biruint�ă.

S� i ın̂ unităt�ile militare din Brăila au avut loc manifestări dedicate
acestei sărbători, ce au cuprins simpozioane, expozit�ii, prezentări
de tehnică, armament s�i echipamente militare, ceremonii militare
de depuneri de coroane s�i jerbe etc.

Cu acest prilej, asociat�ia noastră s-a bucurat de vizita domnului
locotenent-colonel , S� eful Sect�iei 110Doru Romulus Juncu
Mentenant�ă Echipamente Militare Brăila din cadrul Centrului 84
Mentenant�ă s�i Recept�ie Bucures�ti. I�n semn de respect s�i pret�uire
pentru pensionarii – membri C.A.R.P., mult�i dintre ei rezervis�ti,
care, de-a lungul anilor s� i-au satisfăcut serviciul militar
contribuind la apărarea independent�ei s�i suveranităt�ii patriei,
domnul locotenent-colonel Doru-Romulus Juncu a oferit asociat�iei
noastre un fanion sugestiv, s�i a semnat ın̂ Cartea de onoare.

Texte și fotogra�ii de Florin Lauren�iu BOȘNEAGU
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Bene�iciind de condi�iile relaxării pandemice

ACTIVITĂ�I RELUATE LA CLUB

Ioana CĂLIN

Gheorghe CATRINESCU

De pu�ină vreme, cu sfială, dar și cu măsuri sanitare de preven�ie pe
măsură, odată cu adoptarea unor măsuri de relaxare a anumitor reguli
impuse de pandemie, cu sprijinul direct al conducerii asocia�iei, activitatea
Centrului Social-multifunc�ional începe să se anime. Astfel, după aproape
un an și jumătate, perioadă în care Clubul și-a restric�ionat aproape
complet activitatea, s-au reluat întâlnirile ședin�elor Cenaclului „Casa
Speran�ei” . Acestea s-au desfășurat sub semnul emo�iilor(foto dreapta)
revederii, din care am desprins faptul că pe perioada pandemiei colegii
noștri de cenaclu, creatori, n-au stat cu mâinile în sân, mul�i dintre ei
bucurându-se de publicarea a numeroase volume de proză, poezie și
numere de revistă, pe care și le-au expus și prezentat cu aceste ocazii.

Biblioteca asocia�iei noastre este un
loc unde iubitorii de literatură vin să
citească, să se întâlnească cu cartea, cu
scriitorii, cu pictorii, cu umoriștii, cu
al�i semeni de-ai noștri ingenioși,
interesan�i și setoși de a valorifica
poten�ialul cunoașterii.

Chiar dacă internetul și al te
tehnologii informa�ionale concurează
cu biblioteca, totuși, credem că nimeni,
niciodată nu va reuși să înlocuiască o
carte cu alte inven�ii. Dispunând de un
spa�iu generos, amplasat în incinta
modernului și primitorului centru
social-multifunc�ional, biblioteca
beneficiază de un volum de căr�i
impresionant din multiple domenii ale

O imagine din Parcul Monument unde i-am
ın̂tâlnit pe mult�i dintre membrii echipei de s�ah
„Casa Sperant�ei” a asociat�iei noastre care se
destind la mesele de s�ah, petrecându-s� i timpul
liber cu folos. Printre aces�tia, am recunoscut pe
Constantin Căvescu Constantin Guzgulea, ,
Dragoș Valerică Antonel Stroe Șerban, ,
Dumitru Nicu Goleanu Neculai Lungu Dan, , ,
Pănescu pe care ı̂i as� teptăm, atunci când
vremea rea de afară ıî va determina să-s� i mute
activitatea, ın̂ primitorul nostru club.

Iată că s� i o parte din membrii
fanfarei „Casa Sperant�ei” -
Alexandru Gheorghi�ă s� i
Mitică Boroș Iontrompetă,
Mutulescu George, percut�ie,
Martin Ghi�ă, saxofon,
Tănăsuică Ianis, tubă,
Ianachis, trombon - au spart
tăcerea as�ternută atâta vreme
peste sala unde, ın̂ �iecare zi
de vineri repetau, inundând
din nou ın̂căperea cu acorduri
muzicale atât de
apreciate de publicul
ascultător.

Scriitoarea
Lucia Pătrașcu,
vorbind despre

noua carte
a colegei de cenaclu

Valentina Balaban

cunoașterii, rămânând mereu cu ușa
larg deschisă pentru to�i membrii
asocia�iei, și nu numai, dornici de a citi,
de a-și hrăni sufletul cu cele mai
diverse cunoștin�e. Oază de liniște și de
frumos al sufletului, biblioteca, prin
căr�ile de pe rafturi este oglindă și
popas al spiritului spre realizare. Și
într-adevăr, așa cum spunea și marele
în�elept Miron Costin: „Nu este alta,
mai frumoasă și mai de folos în toată
via�a omului zăbavă, decât cetitul
căr�ilor”. (În imaginile de mai jos
(stânga), două dintre
p e r s o a n e l e
pensionare care vin
mereu la bibliotecă)



EMINESCU

Eminescu s-a s t ins în
singurătate. În diminea�a de 16
iunie, cu 132 de ani în urmă,
fiind internat la Sanatoriul
Caritas din București, a fost

găsit mort, fără să fi avut pe
n i m e n i l a c ă p ă t â i . . . L a

înmormântare, presa vremii scria că o doamnă din
Moldova, îmbrăcată în negru, a aşezat pe pieptul poetului
un buchet de flori „nu mă uita”. Nu putea fi alta decât cea
care l-a iubit, l-a inspirat şi l-a ajutat în clipe grele,
Veronica Micle. El însuși a versuit și clipa plecării: „Şi
când se va întoarce pământul în pământ,/ Au cine o să ştie
de unde-s, cine sunt?/ Cântări tânguitoare prin zidurile
reci/ Cerşi-vor pentru mine repaosul de veci”. (I.I.B.)

Mai vino, poete, să vezi ce-i în �ară!
Cum fluturi năuci aleargă în zbor
Căutând, iar, lumina. Se tem să nu moară
To�i 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-nve�e, din nou, cuvântul iubire.
Mă iartă, poete, că-n ziua-însemnată,
Când spre posteritate plecai ca un sfânt
Înal� către tine noi jalbe, ce-așteaptă,
Și uit de lumina ce-ai pus-o-n cuvânt.

Ultima zi din via�a Luceafărului

JALBÃ
Lucia PĂTRAȘCU

Eminescu, în memoriile
Reginei Elisabeta
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În luna iunie poezia este în doliu. Acum
132 de ani, în noaptea dintre 15 şi 16 iunie,
Orfeul liricii româneşti, Mihai Eminescu, a
închis ochii pentru totdeauna în sanatoriul
Caritas din Bucureşti. Lucrătorii care au
demolat clădirea au găsit în camera unde a
fost găzduit poetul, la decojirea pereţilor,
versuri întregi scrise cu cărbune pe pereţi de
poet. Au fost ultimele pâlpâiri ale aripilor
unui geniu care s-a stins…

După autopsie şi întocmirea actului de
deces, corpul lui neînsufleţit a fost depus la
Biserica Sfântul Gheorghe cel Nou unde se
perindară pe rând primul ministru Lascăr
Catargiu, Mihail Kogălniceanu, Teodor
Rosetti, Nicolae Mandrea, generalul
Lahovari, Titu Maiorescu cu doamna sa,
Ştefan Mihăilescu, director în Ministerul
Învăţământului, colonelul Agiu, Steriade,
Cerchez, doamne şi domnişoare care-l
plângeau, profesori, artişti, ziarişti, studenţi,
elevi, oameni de rând…

Prohodirea a fost cântată de preotul
Bărcănescu. În glasul lui tragic se citea toată
durerea de pe feţele oamenilor. Mulţimea
toată, care se strânsese în curtea bisericii şi
pe străzile din jur, aşteptând carul mortuar,
plângea amarnic viaţa lui nenorocită.

Sicriul era depus pe o pânză neagră, peste
care erau presărate flori şi ramuri de tei; o
singură lumânare lumina catafalcul, iar
lângă ea, între crenguţe de tei, era depusă
cartea lui de poezii, Lumină de lună,
Convorbirile şi Fântâna Blanduziei.

După slujbă, corul metropolitan condus de
Bărcănescu cântă cu adâncă jale Mai am un
singur dor. Toată lumea rămase consternată,
cu lacrimi în ochi şi cu durere în inimi…

- Din partea familiei este cineva? - îl
întrebă curioasă doamna Maiorescu pe soţ.

- Nu-i nimeni! - remarcă Titu Maiorescu
rece.

Grigore Ventura, prim-redactor la
Adevărul îi ţinu necrologul.

După necrolog, sicriul a fost ridicat din
biserică de către câţiva membri de vază ai
Junimii şi depus într-un car funebru, tras de

doi cai. Carul funebru, simplu îmbrăcat tot în
negru era împodobit cu coroanele ziariştilor
de la Naţionalul, de la Constituţionalul şi de
la revista Fântâna Blanduziei, o mare
coroană a presei, o coroană a amicilor cu
panglicuţe negre şi inscripţii funerare, jerbe
de flori, florile pe care poetul le iubise atât de
mult în viaţă.

Cortegiul funebru, având în frunte un
singur preot se puse în mişcare pe strada
Colţei spre Universitate. În urma preotului
toată asistenţa păşea împietrită. În faţa
Universităţii, în dreptul statuilor lui Eliade şI
Mihai Viteazu, Eminescu fu elogiat de fostul
său prieten, Dimitrie August Laurian, care
venise între timp şi de studentul botoşenean,
Calmuschi.

Profund mişcat, Calmuschi se adresa
direct poetului cu un discurs lung cu o voce
care se tânguia, amintind de toate suferinţele
poetului. După frumoasa lui cuvântare, care-
i robiră pe toţi câteva minute, se stârni un
murmur de admiraţie în toată mulţimea.
Calmuschi vorbise întradevăr ca un mare
orator!

De la Universitate, carul mortuar, a luat-o
spre Bulevard, trecând în Calea Victoriei, a
coborât apoi Calea Rahovei, a urcat Câmpia
Filaretului şi Calea Şerban Vodă până la
Cimitirul Bellu.

Se făcuse aproape seară, picăturile de
ploaie încă mai cădeau; undeva spre apus,
soarele, printre nouri, îşi arunca ultimele lui
raze roşietice peste teiul din cimitir. Era un
semn că şi astrul zilei îşi lua la revedere de la
umbra poetului.

Studenţii Şcolii Normale, şase la număr,
luară pe umerii lor sicriul şi-l duseră lângă
groapa săpată proaspăt sub un tei; patru
dintre ei îl coborâră uşor în hăul
pământului… Maiorescu cu câţiva prieteni
aruncară primii bolovani care sunară straniu
peste cutia de brad, care-i purta rămăşiţele
pământeşti.

Aşa s-a stins cel mai mare geniu al poeziei
româneşti…

Ion Ionescu BUCOVU

Iată ce spune regina în jurnalul ei
despre unica întâlnire cu poetul:

„Eminescu ne apărea neliniștit și
răvășit, ca venit dintr-o altă lume;
tenebros, el îmi amintea de Manfred
și de Faust, de chipurile palide și
răvășite ale marilor romantici (…)
Avea pe chip acel vag surâs crispat
și copilăresc ce se zărește pe
portretul lui Shelley (…). Eminescu
se amuza deșirând fraze și sonorită�i
verbale. Mi-a sărutat grăbit mâna,
privindu-mă cu o privire potolită,
dar pătrunzătoare, ce voia parcă a-

mi secătui spiritul, spre a rămâne
pentru el un subiect de curiozitate
sau interes; mă compătimi că nu
cunoșteam îndeajuns Moldova lui
natală. Privirile-i căutau departe,
dincolo de ziduri”.

Regina îl servește chiar ea cu o
ceașcă de ceai, pe care poetul o
primește „cu stângăcie, însă cu
blânde�e. A băut ceaiul cu sete.
Trăsăturile fe�ei trădau oboseala
unei tinere�i trăite fără bucurie.
Degetele-i erau lungi și înghe�ate,
gura foarte expresivă, cu buze fine, îi

traducea toate emo�iile”.
„Mi-am dat foarte bine seama că

din tot ce i-am oferit în timpul vizitei,
ceașca de ceai pe care i-am servit-o
eu însămi a fost singurul lucru care
i-a făcut plăcere, ceva ce semăna cu
sentimentul unui zeu servit de-o
muritoare”.

„În toată via�a mea, el a rămas
pentru mine imaginea Poetului
însuși, nici a celui blestemat, nici a
celui inspirat, ci a poetului aruncat
dezorientat pe pământ, nemaiștiind
cum să regăsească aici comorile pe
care le posedă. Avea vocea răgușită,
dar duioasă, ca a turturelelor spre
toamnă. Când i-am lăudat versurile,
a înăl�at din umeri: Versurile se
desprind de noi ca frunzele moarte
de copaci, a suspinat el, readus
pentru o clipă la realitate”. (I.I.B.)



Este fotografia o artă?
Mul�i spun că este,

argumentul fiind acela
că fotografia a ajuns în
r â n d u l a r t e l o r
frumoase. Eu nu am
competen�a să decid
acest lucru, însă pot
considera că fotografia
are un rol social, dar în
aceeași măsură și unul
estetic.

Inginerul Nicolae
I o r g a , u n( f o t o )
statornic colaborator-
foto-reporter al revistei noastre
mărturisește că dincolo de artă,
fotografia înglobează și memorie
emo�ională. Îi dăm dreptate, fiindcă
fotografia devine un depozitar al
realită�ii ce prinde via�ă prin emo�ia
imprimată. Mai mult, fotografia este o
voce care vorbește despre ce știm și

ce nu știm. Este ochiul
unde noi nu suntem
prezen�i, este vocea
noastră atunci când nu
avem curaj să vorbim.

În jurnalism, de fapt
în gazetărie, despre o
fotografie se spune că
face cât o mie de
cuvinte, pentru că
prezintă realitatea ce
nu poate fi contestată
și, evident, nu pot fi
men�ionate trucajele.

Fotografiile lui Nicolae Iorga vin la
pachet cu multă pricepere, idee,
creativitate, viziune, dorin�ă, reușind
de fiecare dată să ne surprindă
plăcut. Dovadă și instantaneele
surprinse și publicate în paginile
revistei noastre. Mul�umim, Nicolae
Iorga, mult succes! (Vergil MATEI)

Era tipul infatuatului de talent... Și știa asta! Nici
nu arăta că l-ar deranja o astfel de ipostază. Era așa
și gata! Își cunoștea propria valoare și nici nu se
străduia să-și ascundă defectele. Avea în spate o
experien�ă de gazetar-șef, câteva căr�i bune, care l-
au așezat în rândul... zeilor. A cochetat fructuos cu
Thalia, s-a mișcat lejer și eficient în lumea
spectacolului de teatru, avea o cultură istorică
solidă și un acut sim� al metaforei arhaice, sensuri
vechi, actualizate prin substan�ă, bogă�ie stilistică.

Corneliu Ifrim era un cinic... modern: își lovea
interlocutorii cu mănuși albe, scrobite, imaculate
și nu-și cerea scuze de circumstan�ă. Numai
educa�ia solidă îi mai tempera din violen�a
aprecierilor și îi masca adversitatea în spatele unor
cuvinte, cărora le sublinia ostentativ tocmai latura
sfidătoare. Și, tocmai când credeai că-și protejează
interlocutorul, verbul său era mai insolent, parcă s-
ar fi speriat de propriile cuvinte și nu reușea să
arate că... nici usturoi n-a mâncat... Încheia
conciliant, cu un soi de... zâmbește a derâdere, cum
spune cronicarul, și se arăta suspect de spășit. Nu
trebuia să-l crede�i! De fapt, voia să spună:
Rămâne ca la început!

Corneliu Ifrim impunea respect și o anume
rezervă protocolară și se proteja în felul acesta de
intimită�i stânjenitoare. De altfel, dacă i-a�i fi
observat nodul de la cravată și o anume neglijen�ă
studiată în croiala hainelor, v-a�i fi gândit că pune
și în felul acesta stavilă unei comunicări incomode,
familiare.

Dialogul cu Corneliu Ifrim era stresant, pentru
că nu te lăsa să vorbești, să te aperi, să spui ceva; nu
e r a d e c â t u n m o n o l o g , c a r e n u - i l ă s a
interlocutorului nici o speran�ă de replică.

A fost un gazetar cu voca�ie și un prozator de
talent. Cele două ipostaze sunt separate, dar atât de
bine conturate încât nu-�i explici cum de coexistau în
aceeași personalitate. A fost un ziarist al faptului
real, necontrafăcut, verificabil, rigid, rece, dublat de
un alter ego al scriitorului care navighează cu
elegan�ă stilistică printre metafore și lumi ireale,
fascinante, cu șarm de povestitor rasat. Etica
ziaristului îi sufoca imagina�ia dar și-o regăsea în
refulări de narator sfătos, inspirat și mai convingător
în faptul de literatură, decât în răceala și albul
relatărilor reportericești. (Prof. DumitruANGHEL) 11

Corneliu IFRIM

Podul peste Dunăre de la Brăila a�lat în
construc�ie va �i un simbol al prezentului și

viitorului acestor meleaguri

Frumoasă brazdă �lorală din această vară
în Grădina Mare

Ceasul din
Pia�a Traian,

simbolul
Brăilei pe

ilustratele unor
vremuri
trecute
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Tradiţii teatrale
în urbea Chiralinei
Dezvoltarea economică a Brăilei după anul 1829 a creat o prosperă pătură

de mijloc, mare consumatoare de cultură. Multe personalită�i ale artei
europene au fost chemate să dea reprezenta�ii în sălile de spectacole ale urbei,
ca: Adelina Patti, Bianca Bianchini, Sarah Bernardt, Adelaida Ristoria, Elena
Teodorini, De Max, Șaliapin, George Enescu.

Gazeta brăileană „Mercur” anun�a, în august 1840, un recital de poezie,
dedicat zilei de naștere a domnitorului Alexandru Ghica. Același organ de presă
făcea analiza spectacolelor date, în 1840 la Brăila, de o trupă de teatru franceză
condusă de Debre, cu piesa „Le premier amour”.

În 1851-1852, Matei Millo, directorul Teatrului din Iași, a făcut turnee la
Brăila și Gala�i, jucând cu trupa sa, în sala de spectacole a hotelului Rally
piesele: Căsătorie fără voie de Moliere, Chiri�a lui Alecsandri, Nunta �ărănească,
Baba Hârca, Șoldan Viteazul și altele.

REPERE ISTORICE
Primul teatru permanent din Brăila,

denumit „Na�ional”, întrucât juca exclusiv
în limba română, a fost întemeiat de
dramaturgul Costache Halepliu (originar
din Brăila, unde urmase cursurile școlii
lui Ioan Penescu). După cum arată C.
Halepliu într-o jalbă din anul 1851
adresată domnitorului Barbu Știrbei:
„Am format un teatru prezintabil dintr-o
geamie veche, am înzestrat cu costume
și tot ce se cere pentru a se numi un
teatru complect”. Totodată, s-a înfiin�at și
o „școală de teatru”, prevăzută cu
regulament de func�ionare, pentru
repeti�ii. Se pretindea actorilor să înve�e
zilnic 50 rânduri de proză și 25 de
versuri, să accepte orice rol dat de
regizor, să aibă o comportare bună în
teatru și în afara lui. Actorii au fost
profesioniști aduși din București: Iancu
Buzescu, Mihalache Buzescu, M.
Negrescu, Al. Evolschi și al�ii, plăti�i cu 8
galbeni pe lună.

În repertoriul aprobat de Secretariatul
Statului apar piese de valoare din
dramaturg ia universa lă , dar au
predominat reprezenta�iile cu Muza de la
Burdujeni de C. Negruzzi, Chiri�a lui
Alecsandri, Baba Hârca, de Matei Millo,
Două fete și-o neneacă, Comoara
închipuită, Cumplitul amăgit, Însură�eii,
Boierul sub masca de �ăran de C.
Halepliu, primite cu multă căldură de
publicul brăilean.

În 1869 se înfiin�ează la Brăila o
societate cul turală, formată din
industriași, comercian�i (prezident A.
Borghetti) care își propunea înfiin�area

unui teatru permanent. Încercarea
pornită chiar din rândul cetă�enilor
urbei a eșuat, în cele din urmă, din

cauza divergen�elor de opinii privind
locul de amplasament și a surselor de
finan�are.

O altă ini�iativă de a pune bazele unui
teatru permanent, are, în ianuarie 1874,
Aneta Ștefănescu, conducător de trupă,
dar autorită�ile îi refuză orice sprijin. În
1888, Primăria Brăila analizează
problema amenajării unui teatru într-o
clădire de pe strada Brașoveni, donată
în acest scop de filantropul C. Șu�u, dar
propunerea n-a fost adoptată.

Brăila a avut, însă, mai multe săli de
spectacole, pe ale căror scene au dat
reprezenta�ii numeroase trupe de teatru
și operă române și străine. Cea mai
veche a fost sala „Caiafa”, cu 150-200
locuri, situată în casele lui G. Iconomu, în
fundătura străzii Teatrului, lângă Pia�a
Poligon. Denumirea străzii provine de la
acest teatru, care func�iona dinainte de
1850.

Un alt spa�iu specializat în spectacole
a fost „Palatul de flori”, aflat în imobilul
proprietatea lui Vasilache Castovici, pe
strada Rubinilor.

Multe spectacole teatrale au avut loc în
casinul lui Nicoleto Armelini, pe locul
unde s-a construit hotelul Francez
(astăzi sediul Muzeului Brăilei). La
sfârșitul secolului al 19-lea și începutul
secolului al 20-lea, au apărut sălile de
spectacol Luvru” (fost Lux), Paradis (fost
Peleș), Splendid, Cărăbuș, Lyra,
Pasalaqua și mai multe arene de vară.

Dar cele mai multe reprezenta�ii
teatrale s-au dat în sala Rally, care, după
ce a suferit o serie de modificări, repara�ii
și restaurări, adăpostește de peste un
veac și jumătate Teatrul Maria Filotti.
Construc�ia imobilului ini�ial a fost datată
cu oarecare aproxima�ie în anii 1849-

1850, fiind considerată pe atunci ca fiind
cea mai frumoasă clădire a orașului. În
1859, șeful poli�iei, Costache Bacalbașa
(tatăl scriitorilor Anton și Constantin
Bacalbașa), observă că galeria în care
se îngrămădeau la fiecare spectacol o
mul�ime de spectatori riscă să se
prăbușească.Arhitectul D. Poenaru face
expertiza cuvenită complexului„Rally” de
pe strada București (astăzi str. Mihai
Eminescu) și constată că zidăria „este
lucrată cu soliditate” dar galeria este
șubredă. Proprietarul Iancu Rally face
repara�ii corespunzătoare, care permit
continuarea spectacolelor.

În 1900, familia Rally cedează imobilul
lui Dumitru Ionescu (fost primar al
Brăilei) care a plătit suma de 98500 lei
aur. Clădirea a purtat numele lui Dumitru
Ionescu, dar sala de spectacole era
cunoscută sub denumirea de Teatrul
Regal. Între anii 1840-1916, spectatorii
brăileni au urmărit sute de reprezenta�ii
date de trupe de teatru și opere
românești, italiene, franceze, germane,
austriece, grecești, suedeze și altele.
Aristi�a Romanescu, Mihail Pascaly,
Costache Caragiale, Grigore și Ion
Manolescu, I. Anestin, Petre Liciu,
Nottara, Agatha Bârsescu, Marioara
Voiculescu, Aglaia Pruteanu, G. Timică,
Marioara Ventura, Ion Iancovescu,
Constantin Tănase, Petre Sturdza, Al.
Vlădicescu, Constantin Radovici, Maria
Flechtenmacher s-au produs în
nenumărate rânduri pe scenele brăilene,
în special pe cea a Teatrului Rally.

Fani Tardini a venit cu trupa sa
aproape în fiecare an, în perioada 1860-
1888, jucând, printre altele, capodopera
lui Caragiale, „O scrisoare pierdută”, la
pu�in timp după premiera din Capitală.

Comunită� i le etnice din Brăi la
organizau frecvent reprezenta�ii teatrale
și de operetă prin Asocia�ia Culturală
Enosis în limba elenă, Eforia școlii
bu lgare, Dia ler ia Schipetare în
albaneză, și Societatea culturală
israelită idiș.

La 25 martie 1881, în sala Rally,
Haricleea Darclee a dat un concert
memorabil abil, unul din prodigioasa sa
carieră. În 1885, artiști ai cur�ii regale a
Suediei dădeau reprezenta�ii în aceeași
sală, succeda�i de Elena Teodorini,
Aristi�a Romanescu și de o trupă a
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Ștefan Mihãilescu Brãila

Comedie i f ranceze condusă de
Coquelin Aine. Grigore Manolescu, în
1891 a �inut o întreagă stagiune la Brăila,
cu piesele Hamlet, Intrigă și iubire,
Moartea civilă, Doi sergen�i și altele.

La 20 aprilie 1901, Ion Luca Caragiale
�ine o șezătoare literară în sala Teatrului
Regal citind din volumul Momente și
schi�e.

La 21 octombrie 1905 își face debutul
în Brăila în sala teatrului Regal studenta
Maria Filotti cu piesa Gioconda de
Ponchielli. Ea va reveni în anii următori în
calitate de actri�ă profesionistă în trupa lui
Petre Liciu. În 1907, Cecilia Ștefănescu-
Goangă nota după un spectacol al
echipei lui P. Liciu: „De Maria Filotti știam
că era brăileancă de-a noastră. Se vedea
după cât de bine juca”.

La 14 februarie 1915 are loc la Teatrul
regal o șezătoare literară cu participarea
scriitorilor George Coșbuc, Victor
Eftimiu, Gala Galaction, Cincinat
Pavelescu și P. Locusteanu. În fine, în
mai 1916, se produce Tenorul Nicolae
Leonard la Teatrul Pasalaqua, după care
începe războiul și doi ani de ocupa�ie.

După primul război mondial, deși
prosperitatea Brăilei era în scădere
cauzată de concuren�a portu lu i
Constan�a, primăria a continuat să
sprijine manifestările culturale. În iunie
1934, autorită�ile municipale acoperă
par�ial costurile unei conferin�e sus�inută
la Brăila de marele om de cultură Mircea
Eliade.

În 1937, George Ciprian a jucat în
orașul de la Dunăre cunoscuta sa piesă
„Omul cu mâr�oaga”, încasările și o
subven�ie a Primăriei Brăila permi�ându-
i să o pună în scenă la Paris.

Reprezenta�iile, cu tot ce avea mai bun
teatrul românesc au continuat până la
cutremurul din noiembrie 1940, care a

afectat clădirea venerabilei institu�ii.
Reparată în vreme de război, sala a mai
primit, în anii 1941-1944, trupa Teatrului
„Muncă și voie bună” condusă de
V.I.Popa.

În anul 1949 a luat fiin�ă Teatrul de Stat
Brăila, devenit în 1969 Maria Filotti,
institu�ie culturală de referin�ă pe plan
na�ional. În primăvara acelui an se
hotărăște mutarea uneia dintre echipele
bucureștene ale Teatrului Poporului la
Brăila și nu la Gala�i, cum preferau
organele de partid de atunci, deoarece
gălă�enii nu aveau o sală adecvată. Din
nucleul de bază făceau parte,printre
al�ii, renumi�ii actori Nicolae Neam�u
Ottonel , Virg i l Vasi lescu, Elv i ra
Petreanu etc.Acestora li s-au adăugat și
câ�iva brăileni: Ștefan Mihăilescu-
Brăila, Angela Macri, Eftimie Ștefanu.
Un alt element localnic promovat în
această perioadă a fost Vasil ica
Tastaman, devenită ulterior vedetă a
tea t ru l u i ș i fi lmu lu i r omânesc .
Ascensiunea acestei tinere, angajată
ca „elev-ansamblu”, la doar 17 ani și nici
un fel de pregătire artistică pe scenă s-a
datorat faptului că la o piesă pentru copii
regizată de N. Neam�u Ottonel „a

sus�inut întregul spectacol” Era tânără,
talentată, deborda de energie și
nonconformism, ceea ce îi aducea
adesea mustrări verbale și scrise pentru
întârzieri și lipsă de la repeti�ii. Pentru
talentul său incontestabil, va fi propusă
totuși pentru avansare de la „elev-
ansamblu” la actor , „având în vedere că
este un element localnic cu multe
promisiuni în viitor și de o stare
materială lipsită”. Avea doar 4 clase
primare și o origine sănătoasă-
muncitorească.

În 1969, sărbătorirea celor două
decenii de prezen�ă activă în via�a
cultural-artistică a Brilei a fost marcată
de reîntoarcerea colectivului în vechea
sală, renovată, de prezentarea a două
premiere „Croitorii cei mari din Valahia”
și „O noapte furtunoasă” și de atribuirea
numelui marii artiste Maria Filotti. Teatrul
b r ă i l e a n d o b â n d e ș t e a s t f e l , o
individualitate ce trebuie ridicată la
înăl�imea marilor succese, promovând o
artă potrivit exemplului celei căreia îi
poartă numele. (Sursa: Momente din
is to r ia Bră i le i , au tor Gheorghe
Iavorschi)

Selec�ie de Rodica GORGOVAN

Vasilica TastamanMaria Filotti

Din câmpul muncii industriale
în câmpul muncii...câmpului

Tatăl meu, fost om al clasei muncitoare,
de douăzeci de ani s-a convertit în
agricultor și încă unul cu știin�a muncii
câmpului. Chiar și când se afla în câmpul
muncii industriale se ocupa de ceva
grădinărit în timpul său liber, pu�in de
altfel. Mul�umită Domnului și datorită
muncii sale reușește, chiar și după un an de
la ivirea unei probleme grave medicale, să-
și �ină într-o perfectă ordine curtea ce
măsoara vreo...mul�i mp, pentru asigurarea
celor necesare traiului zilnc. Nu spun toate
astea pentru a scoate în eviden�ă vreo cine
știe ce bogă�ie materială, ci din cauze pe
care le ve�i observa dumneavostră, cititorii
acestei scrise în perioada izolării.pastile

Virgil ANDRONESCU Revin la perioada în care era membru al
proletariatului, când își câștiga pâinea
familiei slujind într-o aintreprindere
statului. Una dintre cele mai mari din
România. În perioada anilor de serviciu, nu
trecea lună fără să fie căutat insistent de
director.

- Tovarașe Gabriel, chiar nu vrei
domn'ne să te facem membru de partid?

- Nu mă fac tovarășe director, nu mă fac
pentru că rămân fără familie!
După vreo câ�iva ani de tocat continuu
creierii, directorul zelos a apărut din nou,
revenirea asta se întâmpla pe la începutul
anului , de acestă dată cu o ofertă'80
extrem de tentantă:

- Uite, nea Gabriele, dacă te înscrii în
partid î�i dăm apartament cu două

camere, că ai trei copii, î�i dăm și butelie,
numai să intri în rândurile noastre, ale
lumii, de!

Îmi povestea taică-meu că îl cam pusese
pe gânduri oferta, dar că onoarea sa de om
s-a repliat și imediat a venit răspunsul:

- Uite ce este, tovarășe director: Lăsa�i-
mă să merg acasă să vorbesc..., să-mi
întreb muierea și vă dau un răspuns! Tata
se ocupa și pe atunci, ca și după 1989, cu
apărarea , cotizadrepturilor angaja�ilor
la sindicat și cam atât. Nu era vreun lider
sindical, își vedea de treabă și nu ac�iona
numai atunci când era cazul său personal.
Tot timpul a fost un om demn, căutător și
alegător al dreptă�ii și adevărului, a fost și
a rămas un revoltat împotriva

(Continuare în paginile 14-15)
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Din câmpul muncii industriale...
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nedreptă�ilor sociale. Demnitatea și
corectitudinea mai presus de orice! 	in
minte că aproape seară de seară, împreună
cu el, ascultam postul Radio Vocea
Americii Radio Europa Liberă, rareori pe
care o recep�ionam rar, greu și puternic
bruiată, la o galenă de mine dinfurată
receptorul unui telefon public cu fise.
Cuplam galena la un aparat de radio ce
imita forma unei mingi de fotbal, căutam
frecven�a respectivă și ascultam ceea ce
se putea prinde și auzi cât de cât clar. Se
auzea când cu turbulen�e, când binișor,
dar totoși ascultam și în�elegeam... Erau
seri, joia apoi sâmbăta, când ascultam
emisiuni le ,Fotbal minut cu minut
R e t ro s p e c t i v a C u p e l o r E u ro p e n e ,
Cenaclul Flacăra condus de poetul
Adrian Păunescu și în fiecare seară de luni
a v e a m p a r t e d e g o n g u l Te a t r u l u i
radiofonic. Trăiesc cu convingerea că
acele seri de mi-auteatru radiofonic
dezvoltat imagina�ia, că acei actori
minuna�i jucau pe o scenă aflată chiar în
fa�a mea, de fapt, în interiorul sufletului și
min�ii mele se întâmplau toate acele
minuni pe care le auzeam.Acele voci, acei
pași, acele scâr�âieli de uși, nechezatul
cailor, ș.a. De la posturile aginturilor
străine aflam și încercam a în�elege ce se
întâmpla cu �ara mea și cu lumea întreagă,
atât cât puteam la acea vârstă. Îmi spunea
tata, mie dar și fra�ilor mai mici: Să nu
cumva să spune�i ceva pe la școală sau în
altă parte, că nu știu ce vă fac! Mă ridică
mili�ia și o să muri�i de foame fără mine.
După rostită pe ton ridicat șiamenin�area
cu gravitate în glas, trăgea perdeaua de
culoare închisă, acoperea bine fereastra și
î ncepea să cau te . . . Că - i găsea pe
americani pe nem�isau era bine oricum.
Și uite-așa..., la lumina lumânării sau a
lămpii cu gaz, mai târziu a unei lămpi cu
carbid făcută la atelierul fabricii sau, mai
aproape de decembrie cu o baterie de'89,
motostivuitor de 24V la care conecta
firele unui bec de far luat de la un
electrocar, ascultam în deplină liniște
informa�ii despre trecut dar mai ales
despre viitor. Părin�ii mergeau la serviciu
în schimburi unu, doi si trei, pentru a
rămâne cineva cu noi trei acasă. Se
întâmpla uneori să rămânem singuri,
închiși în casă, cu mâncarea pe pervazul
ferestrei și oli�a sub pat, atunci când ambii
părin�i lucrau în același . Fiecareschimb
mergea la . Ne făceam de lucrufabrica lui
jucându-ne , ne făceam temele , eu
aprindem focul- fiind fochistul casei.
Ajungeau acasă, iar tata ne verifica temele
pentru următoarea zi de școală, ne asculta
la poez i i ș i ne verfica rezo lvăr i l e
problemelor aritmetice, ajutându-ne să le
corectăm. Ne repeta permanent: fără

carte ave�i să ajunge�i la oi, dar și
pentru a fi cioban trebuie să știi a

număra și a socoti! Primul lucru pe care îl
aveam de făcut după ce ne spălam pe
mâini și fa�ă era să mâncăm și să dormim
vreo două ore. Desigur că voiam să
mergem la joacă, dar după ce ni se spunea
pe ton imperativ: fa�a la perete și ochii
închiși!, adormeam cu lacrimi în ochi și
fără a mai spune ceva. După ce ne
trezeam, făceam temele și pregăteam
ghiozdanul .după orarul de mâine
Ultimul control îl aveam la Carnetul de
Note. Toate trebuia să se încadreze, după
cerin�ele părin�ilor și după puterea
noastră, în baremul . Înbine și foarte bine
timp ce noi mai buchiseam suplimentar,
tata mânca și apoi se așeza să prindă un
s o m n . S e t r e z e a a p o i ș i i e ș e a s ă
trebăluiască prin curte. Muncea împreună
cu maică-mea pentru binele familiei. Într-
o zi, nu imediat după ultima discu�ie cu
tovarășul director, i-a zis mamei despre
sâcâiala de la serviciu. Au discutat, că așa
se făcea la noi în casă, și au ajuns la un
numitor comun dar numai pe jumătate din
problemă. Nu-i spusese tata chiar tot.
Doar de apartament și butelie. Așa
considerase el. Au refuzat oferta pe motiv
că avem casă, curte mare și destule
orătănii pentru a duce o via�ă liniștită și
îndestulătoare. Îndestulătoare și pentru
că aveam pivni�a arhiplină, chiar și cî�iva
a n i p o s t - r e v o l u � i o n a r i , c u t o a t e
categoriile și subcategoriile de conserve
completate de la fabrică.A trecut vreme, a
venit vreme și din nou s-a trezit cu
tovarășul pe cap.

- Ai vorbit tovarășe, ai discutat cu
so�ia? Spune-mi că azi mergi la cadre și
depui Cererea, după ce o scrii. L-a
ascultat tata apoi a vorbit calm și distant
fa�ă de conducătorul intreprinderii cât și
de problema ce-i căzuse de câ�iva ani pe
cap. Se agă�ase de el ca ciulinii usca�i.

- Tovarășe director, am stat de vorbă cu
muierea mea și mi-a spus că dacă mă
înscriu în Partid divor�eaza și pleacă la
mă-sa mă lasă cu trei copii pe cap și nu;
cred că Partidul are nevoie de asemenea
oameni în rândurile lui. Butelie nu vrem
pentru că avem, la apartament nu-i mai
bine de crescut copiii decât la curte! Da�i-
le cui are nevoie! Directorul îl privea atent
și nu-i venea să creadă, zbârcea fa�a mirat,
parcă supărat de refuzul angajatului de
nădejde.

- Bine Gabriele, bine dar să nu-�i pară
rău mai târziu, mai târziu vei avea nevoie
de noi și... Partidul o dată te roagă, să �ii
min te as ta ! A pleca t d i rec to ru l ș i
niciodată nu s-a mai întors cu . ACererea
venit Decembrie 1989, găsindu-l pe tata
to t anga ja tu l de bază a l ace le iaș i
intreprinderi. La un moment dat fabrica
era în curs de și conducereaprivatizare
comunistă era pe făraș. Vântul schimbării
părea că bate înspre bine. Dar nu a fost așa.
Aveam 17 ani ș i în �e legeam al t fe l
treburile. Așa cum în 1987 le în�elesesem

despre Revolta Muncitorilor de la Brașov,
chiar de la Radio Vocea Americii. Un nou
director se arăta la orizontul ce�os al
democra� ie i or iginale , un director
democrat, dar tot ieșit din incubatoarele
Partidului Comunist Român. Intrasem
în t r -o nouă e ră , so s i s e momen tu l
implementării economiei originale de
pia�ă, și în vremurile alea se dădea marfa
fabricii prin fostele �ări sovietice, se
dădea . Veneau esticipe încredere clien�i
și cumpărau cu cecuri false ori fără
acoperire. se făceau pe șiVânzările cash
pe aferente pre�urilor. Marfacomisioane
pleca și banii nu mai veneauîn afară
niciodată. Se apropia falimentul. Nu mai
exis ta nic i Par t idul ocrot i tor, n ic i
sindicatul sindicale! Găști apăreau peste
noapte. Muncitorul se apăra cum putea,
își cerea drepturile cum știa... Noul
director, acum devenit domn, un fost
subingineraș lucrător TESA a preluat
fabrica. Încetul cu încetul, bucată cu
bucată . După un an de nepr imirea
salariilor, ori de primire cu �ârâita, s-au
adunat muncitorii și au făcut grevă.
Revolta era mare, le ajunsese cu�itul la os.
Au fost min�i�i și au încheiat protestul
sperând. La câteva zile, văzând că nu sunt
chema�i să li se dea salariilela birouri
restante promise, s-au adunat din nou în
curtea fabricii oprind lucrul. Clien�ii
așteptau marfa, parte din marfă se apropia
de expirare. Ziua următoare nu au mai fost
lăsa�i să intre pe poarta inteprinderii. Au
încercat să for�eze paza și au fost
întâmpina�i cu arma de vânătoare chiar de
către noul și director. Au fostdemocratul
amenin�a�i că vor fi împușca�i dacă
for�ează intrarea. Oamenii s-au strâns
grupuri-grupuri, s-au sfătuit și au decis să
meargă în for�ă peste conducere. Din
mul�imea de muncitori, doar tata și încă
doi s-au hotărât să meargă până la capăt,
arătându-și . Ceilal�imușchii greviști
for�oși s-au pierdut pe drum. Câștigul ar fi
fost oricum pentru to�i, dar până în biroul
cu pricina au ajuns numai două persoane:
tata și un coleg cu familie mare. S-au
certat cu șeful, au discutat, au negociat și
au ob�inut restul de salarii datorate numai
pentru primele șase luni de când începuse
necazul. Celelalte șase luni rămăseseră ca



la început, . Era bine șipromisiuni și atât
așa, pentru moment. Au câștigat și to�i
ceilal�i muncitori. Aceaste întâmplări au
�inut ani de zile. Tatăl meu fiind în toată
această perioadă fără a fivârf de lance
s i n d i c a l i s t , c i u n fi r e s c m u n c i t o r
conșt i inc ios . Așa s-a scurs pr imul
cincinal revolu�iede după . Însă, a sosit și
timpul când tatăl meu a fost pus pe lista
c o n c e d i a � i l o r p r i n O r d o n a n � ă
Guvernamentală. Mai avea un an până la
pensionare, conform legilor de atunci. A
încheiat socotelile cu fabrica, și-a primit
lunar banii cuveni�i unei luni de muncă,
transforma�i acum în chip de Ordonan�ă
de Disponobilizare. S-a apucat de munca
pământului reprimit prin Legea 18. A
plantat vie, și-a cumpărat încă trei capre,
mai târziu și o văcu�ă, un măgăruș și-o
căru�ă. Toată copilăria mea, când nu eram
plecat..., am păscut caprele apoi vacile.
Se terminase cu Legea 18/1990, legea de
î m p r o p r i e t ă r i r e ș i r e s t i t u i r e a
pământurilor furate de comuniști, se
încheiase o mare bulibășală și o ho�ie pe
fa�ă care au dus multă lume prin sălile
tribunalului. Bunica mea s-a judecat vreo
cinci ani pentru o palmă de pământ, pentru
una dintre jumătă�ile cur�ii de acum,
pentru care mamei i-a fost spart capul cu
sapa de către . O luptăvecinul venetic
oarbă pentru pământul ce mai târziu avea
să fie părăsit și lăsat pârloagă de către
mul�i dintre cei ce-l râvniseră, din
motivul îmbătrânirii celor ce-l primiseră,
al plecării tinerilor în �ară și peste hotare,
al lipsei utilajelor mecanizate și din cauza
fărâmi�ării, amestecării la care fusese
supus. Am fost prezent la tribunal, am
văzut și-am auzit multe grozăvii încheiate
adesea dramatic și uneori tragic. Pe
atunci , în prima parte a anilor '90
economia se scufunda, șomajul era uriaș,
salariile erau distruse de infla�ie, banii se
devalorizau de la o zi la alta și puterea de
cumpărare scădea de la oră la oră.
Cumpăram cât puteam cu banii jos și până
la pensia și salariul următoare luam pe
datorie, adică . Cum veneaupe caiet
pensia de boală a mamei și salariul tatălui
aproape se și duceau în întregime pe
datoria scrisă la caiet. Se terminaseră și
proviziile de hrană, provizii făcute în anii
de serviciu ai tatălui meu, care în vremea
când muncea noi nu duceam lipsă de
câteva banane pe an, trei kg de portocale
mai ales în preajma sărbătorilor de
Crăciun când el lucra la rampa Gării. Al�i
copii nu aveau parte de așa ceva și nici de
ceea ce mai aveam ca bonus la acea vreme,
vorbesc de ultimii ani ai dementului
deceniu '80. Eu eram mai mult plecat... În

vremurile începutului democra�iei aveam
în gospodărie un porc, câteva capre, peste
suta de păsări, zarzavaturi, o vie imensă,
porumb și pâinea făcută de mama ori de
bunica la �est. Apoi a venit tăvălugul
originalei democra�ii la timpuri. De fapt,
noi tot ei! Am trecut prin timp și vremuri
fiind o familie unită și la locul ei, verticali,
cu Dumnezeu în suflet și respecta�i în
comunitate. După anul de , tataOrdonan�ă
a ieșit la pensie și de peste două decenii
muncește mult mai mult decât atunci când
făcea par t e d in c lasa munc i toa re .
Îngrijește și acum florile lui dragi, cultivă
pământul, crește păsări, de ceva ani nu
mai are nici capre nici vaci, nici pe
măgărușul Viorel și nici căru�a. Dar cât
este curtea de mare pe atât de plină este cu
de toate. Pe jumătate din curte a cultivat
porumb, lucernă, grâu. Astea toate au
fost, acum e totul la relanti. Au și părin�ii
mei o vârstă și probleme de sănătate, să ni-
i �ină bunul Dumnezeu pe picioare!Ai mei
mai au și ceva pământ la o asocia�ie și la
fiecare final de an primesc grâu și bani, e
pământ primit moștenire de mama mea de
la parin�ii acesteia. Tata pune tot grâul
într-o ladă mare, fosta , și înladă de zestre
saci. Nu-i deloc curat grâul, neghina își
are și ea locul în saci. Dar vine vremea
când se încinge acolo și începe a se strica.
Pentru a nu se strica tot, ia de deasupra pe
cel și-l aruncă la păsări. Cel rămasaprins
este întins pe folii de celofan și lăsat să se
usuce în spatiu deschis. Dacă ai un sac cu
grâu și o parte din el se strică iei boabele
mucegăite și le tratezi, iar de grâul bun ai
grijă, să nu se îmbolnăvească și acesta.
Nu arunci întreg sacul de grâu! De ești
nechibzuit la minte arunci tot și rămâi
muritor de foame. Practic nu arunci
nimic. Așa e și cu oamenii din lume!
Ascultă și bagă la cap! Așa exemplu ne-a
tot repetat tatăl meu încă din copilărie.
Așa-i și cu oameii de azi, așa-i și cu
omenirea. Prin așa vremuri am trecut, prin
așa vremuri trecem. Tata, fost om al clasei
muncitoare, s-a convertit în agricultor și
încă în unul cu știin�a muncii câmpului.
Chiar și când se afla în câmpul muncii
industriale se ocupa de ceva gradinărit în
pu�inu-i timp liber. Mul�umită Domnului
și datorită muncii sale reușește, chiar și
după un an de la ivirea unei probleme
grave medicale, să-și �ină curteala punct
ce măsoara...destul cât să aibă cele
necesare traiului zilnic. Nu spun toate
astea pentru a scoate în eviden�ă vreo
mare bogă�ie materială, ci din cauze pe
care le ve�i desluși dumneavostră cititorii
acestei scurte proze scrise în izolarea
pandemiei.

Ardere

Azi muntele mă arde a dor,
marea mă arde-a durere,
semnele mă ard a cuvinte
înșirate pe-o sfoară sub�ire
acrobatic valsând
peste prăpastia dintre tine și mine.
Auzi? Durerea mai hâdă ca spaima
mă trage spre ea,
muntele-mi spune: Stai, nu  te duce!
marea îmi strigă: Pleacă de-acolo!
Gândul, nălucă cu umbra-n spinare,
mi-atinge aripa cu care stau agă�ată
de zbor
și-mi fură semn și cuvânt
și eu cum să-mi mai scriu poezia,
cum să mai cânt?
Răstignesc silaba
dezbrăcată de-ntuneric
pe cruce, unde-s răstignită
și eu între tine și Dumnezeu.

Elisabeta FURTUNĂ

La rubrica „Brăila de altădată” au fost publicate în fiecare număr câte un
fragment din volumul „Copii de mahala”. Cititorii care au urmărit desfășurarea
ac�iunilor și doresc să afle ce s-a întâmplat în continuare își pot satisface
curiozitatea împrumutând cartea de la biblioteca C.A.R.P. „AnaAslan” sau de la
Biblioteca Jude�eană „Panait Istrati” Brăila.

În aten�ia ci�torilor
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Pensionara de azi,
cândva, cer�fica
unirea des�nelor

Lucru cunoscut: Brăila noastră veche și
veșnic tânără se mândrește cu zeci și zeci de
fii și fiice – oameni de seamă, personalită�i
r e c u n o s c u t e p e p l a n n a � i o n a l ș i
interna�ional din variate domenii de
activitate - care au înnobilat și înnobilează
blazonul urbei de la Dunăre.

Iată că și Asocia�ia noastră se mândrește,
păstrând propor�iile, cu un membru, căreia,
după părerea multora, prin natura func�iei
edilitare ce a de�inut-o aproape o jumătate
de secol, merită să i se confere titlul de „cea
mai comună persoană” ce se regăsește în
albumele - foto ale miilor de familii
brăilene care, la sorocul cuvenit au spus DA
unindu-și destinele.

E s t e v o r b a d e s p r e M a r i a n a
Administracesei, fost ofi�er de stare civilă,
căreia, acum, alături de buchetul de flori pe
care i l-am oferit noi, atunci când am rostit
DA în fa�a acestei distinse doamne, îi
transmitem cele mai calde urări de sănătate
și via�ă lungă!
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Simbol naţional, drapelul care i-a
însufleţit pe români în momente grele de
luptă, dar şi de bucurie, este sărbătorit în
fiecare an în 26 iunie. Data a fost aleasă în
amintirea zilei când, în timpul Revoluţiei
de la 1848, tricolorul roşu-galben-albastru
a fost adoptat ca simbol al naţiunii române.

Drapelul României poate fi arborat
oricând, fără constrângeri, de persoane
fizice la domiciliul sau reşedinţa lor, sau de
persoane juridice la sediile acestora.

Semnifica�ia culorilor este aceasta:
albastru reprezintă culoarea cerului senin,
galbenul este nuan�a ogoarelor mioritice și
roșul reprezintă sângele vărsat de ostașii
români pe câmpurile de luptă.

Premieră la Muzeul Brăilei „Carol I”: conducerea institu�iei a reușit
să recupereze nouă piese de mare valoare care au fost transferate în
urmă cu circa 50 de ani Muzeului Na�ional al Unirii dinAlba Iulia.

Artefactele au fost prezentate public de directorul interimar al
Muzeului Brăilei, , care a explicat în ce context auCostin Croitoru
ajuns acestea să fie trimise la Alba Iulia: „În anii `70 s-au creat marile
colec�ii care au stat la baza Muzeelor na�ionale, de pildă Muzeul
Na�ional al Unirii din Alba Iulia. Conform directivei organelor de stat
și partid de atunci, fiecare muzeu din �ară, regional sau jude�ean, a
trebuit să ofere acestor colec�ii de nivel na�ional
piese reprezentative din patrimoniul lor. Muzeul
Brăilei a expediat la Alba Iulia 9 artefacte
extraordinar de valoroase, toate descoperite pe
teritoriul jude�ului și al municipiului Brăila. Iată
că după 46 de ani, membrii Sec�iei de arheologie a
Muzeului Brăilei au reușit să aducă înapoi acest
patrimoniu călător”.

Croitoru a dat și câteva detalii cu privire la
piesele recuperate: „Cele mai «tinere» piese pe
care le vede�i aici sunt din necropola de la
Chiscani. Sunt vase din secolele X -XI, adică de
acum 1000 de ani. În momentul în care la Chiscani undeva în anii `60
s-au început cercetările arheologice au fost descoperite aceste urne de
incinera�ie. În ele erau depuse resturi de crema�ie; se aduna simbolic
o parte din cenușă și ceea ce mai rămânea din piesele vestimentare

sau podoabe se punea în aceste urne. Avem descoperite acolo în
jur de 54 de morminte cu asemenea urne. Alte vase sunt din

Recent, la Biblioteca „Nicolae Iorga” din Ploiești s-a
desfășurat tradi�ionalul Festival Cultural Interna�ional
„Eminescu și Caragiale”, organizat de Filiala Prahova a
U.Z.P.R., și revista „Lumea Epigramei”, la care au participat
nu mai pu�in de 607 artiști plastici - graficieni din 101 �ări ale
lumii. La această manifestare de prestigiu a participat din
partea Cenaclului Literar-Artistic „Casa Speran�ei” Brăila,
colega noastră Ruxanda Ciupercă, graficiană, care, spre
mândria noastră, la vernisajul Expozi�iei Interna�ionale de
Grafică „Eminescu și Caragiale”, dublat de Expozi�ia „Porni
Luceafărul” a ob�inut Marele Premiu al Festivalului „pentru
calitatea excep�ională a crea�iei artistice”.

Felicitări, Ruxanda, și mult succes în continuare!

Ziua Drapelului
Naţional

ANIVERSARE

CUGETARE
Poetul trece mereu nevăzut,

numai umbra îl urmează
mereu dezvăluindu-l. (Virgil
Andronescu - Nuclee aforistice)

Alexandru HALUPA

ORBI
Să citim poezie până
ne iau ochii foc.
O r i c u m n i m e n i n - o s ă
înţeleagă
cum íntr-un vers se pot iubi
Moartea şi viaţa întreagă.
Să ieşim în lume cu ochii arşi
De parcă-am fi citit meteoriţi.
Oricum nu voiam să arătăm
nimănui
Ochii noştri îndragostiţi.
Şi tu să-mi spui:
"Ţi-am sărutat inima
Te - a m v i n d e c a t d e u n
prăpăd"
Şi eu să-ţi răspund
aproape îngereşte:
„Te văd, te văd..."

Marele premiu cultural
pentru par�cipare:
Ruxanda Ciupercă

Atestare de vie�uiri în negura vremii
la Chiscani și în cartierul Brăili�a

secolul IV după Hristos. Cele mai «vârstnice»
dintre piesele pe care le-am recuperat sunt
descoperite în situl arheologic de la Brăili�a și sunt
de acum 6000-6500 de ani”.

În ceea ce-l privește, președintele C.J. Brăila,
Iulian Chiriac, a declarat: „E un demers foarte
important și mă bucur foarte mult că se
reîntregește patrimoniul muzeal al Brăilei,
dovadă că putem să avem ac�iuni mai frumoase.
Am în�eles de la Costin Croitoru că o să încercăm
prin toate căile legale să ne recuperăm
patrimoniul. Sunt exponate care din punctul meu

de vedere ar trebui să atragă cât mai mul�i copii, ca să începem să
«umanizăm» această institu�ie și să prezentăm istoria acestor
meleaguri. O să mai urmeze și alte ac�iuni foarte importante pe
partea de muzeu, �inând cont că anul acesta atât Muzeul Brăilei, cât
și Biblioteca «Panait Istrati» vor împlini o vârstă foarte frumoasă și
trebuie să le sărbătorim și să le punem în eviden�ă.

Artefacte vechi de până în 6500 de ani,
recuperate de Muzeul Brăilei „Carol I”

de la Muzeul din Alba Iulia
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Un patriot român basarabean

Nicolae Dabija

Opera scriitorului, o lec�ie de via�ã
Când în Republica Moldova se

v o r b e a d e s p r e s ă p t ă m â n a l u l
scriitorilor, ziarul „Literatura și Arta”,
se subîn�elegea Nicolae Dabi ja,
redactor-șef din 1986. Acest ziar este
d e s c e n d e n t d i n s ă p t ă m â n a l u l
„Cultura”, fondat la 1954. De la vârsta
de 19 ani am fost abonată la ziarul
„Cultura”, apoi la „Literatura și Arta”.
Vara trecută mi-a adus un teanc de
ziare (ianuarie -august 2020) domnul
consul de la ConsulatulIonel Novac
General al României din Cahul.
„L i te ra tura ș i Ar ta” a deveni t o
publica�ie na�ională, dar acum e

văduvită de doi oameni importan�i:
Nicolae Dabija, redactor-șef și Raisa
C i o b a n u , s e c r e t a r g e n e r a l d e
redac�ie, care a murit răpusă de
același COVID-19 cu câteva zile
înainte de decesul lui N. Dabija. Din
editorialele semnate de redactorul șef
s-au constituit 27 de volume. M-aș
bucura, dacă ziarul ar ajunge pe mâna
fiicei lui Nicolae Dabija, Doina Dabija,
care are materiale în fiecare număr al
săptămânalului. Doina scrie și poezie.

La 15 iunie 1989, „Literatura și Arta”
apărea într-un tiraj de 260.000 de
exemplare cu grafie latină și un

exemplar cu grafie chirilică pentru
cenzură, anticipând cu aproape trei
luni „Legea privind trecerea scrisului
la grafia lat ină”. Un moment de
semnifica�ie epocală.

În opera lui Nicolae Dabija se
î n t â l n e s c m u l t e d i n t e m e l e
rememorăr i i t recutu lu i i s to r ic ,
legătura osmot ică cu pământu l
strămoșesc, păstrarea nealterată a
g r a i u l u i m a t e r n c a p r i n c i p i u
fundamental al dăinuiri i noastre,
poezia ca mod de existen�ă. Creatorul
se confesa: „Poetul poate exista
numai în raport cu celelalte lucruri din
jurul lui sau numai având tainice
legături cu tot ce-l înconjoară”.

Cu doi ani înainte de Centenarul
Marii Uniri, în 2016, la Chișinău a luat
naștere Sfatul �ării 2 cu președintele
ales Nicolae Dabija, care ne dădea o
pova�ă - „Să nu ne pierdem în lipsă de
iubire, în lipsă de respect, în lipsă de
omenie”.

Nicolae Dabija a făcut și traduceri. A
tradus din Federico Garcia Lorca,
Goethe, Nicolai Jukovski ( savant
rus).

Nicolae Dabija a fost un pilon al
neamului românesc. A fost un far într-
un dens întuneric. A fost un om
valoros. Mare păcat că a decedat!
Lumea intelectuală din Republica
Moldova e mai săracă fără Nicolae
Dabija, fără actorul Vlad Ciobanu, fără
folcloristul Tudor Colac (a doua zi a
murit și so�ia lui, au fost înmormânta�i
împreună), fără jurnalistul Alexei
R e v e n c o , f ă r ă s c r i i t o r u l I o a n
Mânăscurtă...

Regretăm mult decesul acestui
neobosit intelectual de marcă al
Basarab ie i , ca re a avu t un ro l
important în lupta de renaștere
na�ională de la sfârșitul anilor 1980. A
scris mult, a profesat ca jurnalist, ca
profesor universitar, dar cea mai de
pre� e meseria de Patriot. Tot poporul
românesc de pe ambele maluri ale
Prutului este cu inima cernită de
durere. Se așterne o frică și o triste�e
peste toată �ara. Veștile triste nu se
mai opresc. Inima și sufletele noastre
sunt tot mai triste și mai îndurerate
peste tot: la Chișinău, la București, la
Brăila, la Ismail, la Alba Iulia, la Tg.
Mureș, la Iași, la Cernău�i...

Nicolae Dabija prin opera sa a
înmul�it memoria Neamului, opera lui
e o lec�ie de via�ă. A fost o

(Continuare în pagina 18)

Începând cu 12 martie 2021 despre scriitorul, poetul,
istoricul literar, membrul de onoare al Academiei
Române din 2003, membrul corespondent al Academiei
de Stiin�e a Republicii Moldova din 2012, omul politic
Nicolae Dabija, se vorbește la trecut. A fost răpus de
COVID-19.

Între anii 1990-1994 și 1998-2001 a fost deputat în
Parlamentul Republicii Moldova. De-a lungul vie�ii s-a
învrednicit de mai multe premii: Ordinul Republicii,
Ordinul na�ional „Pentru Merit”, Ordinul na�ional
„Steaua României”, Ordinul de Onoare. S-a născut în
1948 într-o localitate Codreni, marginea de sus a
Bugeacului, de prin păr�ile Cimișliei. A avut marele

noroc să se nască într-o familie unde erau multe căr�i. A crescut la bunici și majoritatea
căr�ilor erau cu grafia latină. A citit foarte mult de copil, avea porecla „Cartea”. După
absolvirea școlii medii a fost înmatriculat la Facultatea de Ziaristică a Universită�ii de Stat
din Chișinău și în anul trei a fost exmatriculat pentru „activitate proromânească și
antisovietică”. Peste un an, în 1970, a fost restabilit la Facultatea de Filologie. În 1975 a
debutat cu volumul de poezii „Ochiul al treilea” drept pentru care i s-a decernat „Premiul
Tineretului din Moldova”. Au urmat volumele: „Apa neîncepută”, „Zugravul anonim”,
„Aripă sub cămașă”, „Dreptul la eroare”, „Lacrima care vede”, „Oul de piatră”, „Fulger
înrourat”, „Poeme pentru totdeauna”, „Maraton pentru gloan�e” ș.a.

Publicistica și eseistica sa înmănunchează volumele: „Pe urmele lui Orfeu”, „Libertatea
are chipul lui Dumnezeu”, „Icoană spartă, Basarabia”, „Râul în căutarea mării”, „Ho�ii
de speran�e”. În 2009 scrie romanul „Tema pentru acasă” care e fost reeditat de câteva ori.
Nicolae Dabija nu a uitat de cel mai tânăr cititor - copiii. Lor le sunt adresate căr�ile:
„Povești de când Păsărel era mic”, „Pasărea Măiastră”, manualul de istorie DACIADA
(alcătuit împreună cu scriitorul Aurelian Silvestru) pentru ciclul prima, apărut în 1991.
Istoricul literar Nicolae Dabija a avut o contribu�ie importantă la valorificarea crea�iei
înaintașilor. În 1988 a alcătuit „Antologia poeziei vechi moldovenești”. Prin această
lucrare scoate din anonimat autori din sec. XV-XVIII, descoperi�i în arhivele din Rusia,
Ucraina, Polonia. Volume de poezii au apărut în multe �ări, cum ar fi SUA, Polonia, Rusia,
Italia, Ucraina și în alte �ări. În 2006 la Festivalul Interna�ional de Poezie din Uzdin
(Serbia) a primit Marele Premiu „Sfântul Gheorghe”, iar în 2013 - Premiul „Omul
Cetă�ii” al Salonului Interna�ional de Carte. „Pentru remarcabila sa operă poetică și
implicarea în redeșteptarea spiritualită�ii românești”- așa scrie în brevetul Ordinului
„Steaua României cu gradul de Comandor” ( 2000), decernat poetului Nicolae Dabija.

Nicolae Dabija este nepotul arhimandritului Serafim Dabija (fratele mamei sale), un
duhovnic român deportat în Gulag în 1947. Și-a început activitatea la Televiziunea
Na�ională, a lucrat la revistele „Nistru” și „Orizontul”. Scriitorul Nicolae Dabija a fost
lector la catedra Literatură Română a Universită�ii Pedagogice „Ion Creangă” din
Chișinău, lector superior la catedra Știin�ele Comunicării în cadrul Universită�ii Libere
Interna�ionale din Moldova.
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Paula GURĂU
Angela BURTEA

În urmă cu câ�iva anișori - să tot fie
vreo douăzeci! - mă aflam într-una din
dimine�ile unei toamne ploioase, în
Bariera Călărașilor aproape de
redac�ia gazetei Actualitatea, în sta�ia
de autobuz.

Vizavi se petrecea o scenă de teatru-
comedie bufă. Un personagiu, nu spun
�ine, persoană importantă pentru mine
și nu numai, târa cu dezinvoltură două
sacoșe dodoloa�e și pe deasupra și o
geantă diplomat.

Stimabilul domn purta pe cap o
pălărie, pe care vântul i-a zburat-o la
picioarele unui alt domn la fel de
onorabil ce se străduia s-o prindă.

Și a și prins-o! Personagiul nostru
purta un loden de culoare închisă, larg
și lung, ale cărui pulpane erau
zburătăcite de vijelia care se iscase,
dar, onorabilul își continua inefabilul
drum în pas caden�at către destina�ie.
Privind înapoi (nu... cu mânie) în urmă
cu ani, îmi amintesc cu nostalgie
despre faptul că nu purta barbă - ca
acum! - ci doar musta�ă și �inea bărbia
ridicată doar pentru a nu-și pierde
ochelarii. Scena era de-a râsu plânsu
întrucât personagiul, recuperându-și
pălăria tăvălită bine de vântul nemilos
al toamnei prin praful de pe Calea
Călărașilor și-a... montat-o pe �easta
intelectuală, dar, același vânt i-a
zburat-o din nou. Poate vă întreba�i ce
căra omul în loden cu mâinile
ajungându-i aproape de genunchi în
cele două sacoșe care îl cocoșau sub
greutatea lor: ziare, publica�ii
periodice și căr�i strânse din redac�iile,
tipografiile și editurile orașului cu
salcâmi.

Și, pentru că Cerul a îngăduit să
cearnă și picuri grei de apă, pre�ioasele
sacoșe - mai pre�ioase decât pălăria
zburată a doua oară - au fost depozitate
sub copertina unui magazin.

Pălăria ajunsă, în sfârșit, în posesia
purtătorului de loden, lălâie și

Așez în căușul palmelor
tale câteva cuvinte, așa… ca-
ntr-un puzzle: monstru, de,
în�elep�ește, durerea, chip,
vindecă, ia, iubirea, clipa, și,
care, în, din. Oare ai avea
curiozitatea și mai ales
răbdarea să le dai un sens?
Ordinea lor e prioritară, să fie
oare ceea ce ai vrea sau ai accepta hazardul?

Lumina sidefie a dimine�ii, murmurul naturii din leagănul
timpului care se scurgea după ticăitul inimii, scânteia
molcomă a razelor care se întrezărea printre norii picta�i cu
gândurile �âșnite din clipe de deznădejde ori dintr-o explozie
de bucurie mi-erau alături, strecurându-se cu dibăcie în firea
mea. Șoseaua șerpuită și plină de mister, copacii care
străjuiau drumul (și el la fel de enigmatic ca și Timpul pe
care-l trăiam), toate la un loc mi-erau martore în jocul în care
intrasem de bună voie.

Am coborât în nesfârșita întindere, la loc de odihnă printre
ierburi mărunte și flori de câmp și-am aruncat privirea până-n
zarea îndepărtată, acolo unde lumea nu se vede, ci se simte și-
am ascultat tăcerea câmpiei și-a zării senine. M-am lăsat
ademenită de mirosul pământului reavăn și proaspăt ca o
pâine caldă, căci nu trecuseră decât vreo două zile de când
cerul îl binecuvântase cu darul ploii; nici prea uscat și nici
prea moale, pământul mă chema ca-n anii cei pu�ini la număr,
când îmi promitea că-mi va scoate în cale planta râvnită de
to�i prietenii mei, plantă a cărei rădăcină ne oferea laptele
amărui care se închega până ajungeam acasă și pe care-l
adunam cu migală, strângând cu dibăcie bulgărașii de aur.
Aveam gumă de mestecat naturală, cu miros și gust de
pământ, unică în lumea noastră, lumea copilăriei fericite,
lipsită de griji și nevoi.

Am îngenuncheat, lipindu-mă de roșul macilor care ardeau
ca focul și-am lăcrimat spre blânde�ea lor discretă,
amintindu-mi de jocul vie�ii în care eroii poveștilor s-aleg
întru iubire și mor la adăpostul cuvintelor nerostite, fiindcă
neiubirea e bine să nu fie cuvântată. I-am sim�it căldura și mai
ales tandre�ea, căci macul e prea delicat pentru a răni și-am
tăcut pentru a-i desluși șoaptele. Vorbea lin, așa cum vin apele
în matca lor netulburată, prevăzător și sfătos. Nu lovea, nu
acuza, nu certa, doar iubea! Iubea inclusiv răul, căci știa că
acolo unde multă judecată nu-i, nici Dumnezeu nu cere! L-
am îmbră�ișat după cum mi-e felul, atingându-mi buzele suav
de petala străvezie, în timp ce lacrima bucuriei cădea în
mijlocul cupei sale.

Ridicându-mă, l-am auzind spunând clar, frumos și
mângâietor: ”Durerea vindecă și în�elep�ește din clipa
în care iubirea ia chip de monstru!”

Vocea macului

Nicolae Dabija
(Urmare din pagina 17)

pe rsoană cu l t ă ș i educa tă , un
Cetă�ean al acestei �ări de o rară
probitate civică și morală, un model de
personalitate în�eleaptă, harnică.

Despre opera lui Nicolae Dabija au
v o r b i t ș i a u s c r i s m a i m u l t e
personalită�i din Basarabia și din
România. Doar câteva referin�e voi
indica. Iată ce a spus :Grigore Vieru
„Nicolae Dabija este poate cea mai
complexă personalitate culturală din
Basarabia. Unul dintre cei mai de
s e a m ă p o e � i c o n t e m p o r a n i ,

cercetător profund și or iginal al
literaturii vechi românești”. Poetul
gălă�ean :Viorel Dinescu „Nicolae
Dabija este o voce, o prezen�ă, o
personal i ta te reprezentat ivă nu
numai a literaturii basarabene, ci
pentru întreaga cultură română și, în
c o n d i � i i e g a l e d e d i f u z a r e ș i
comentare, se poate impune și pe plan
e u r o p e a n ” . C r i t i c u l l i t e r a r ,
a c a d e m i c i a n u l :M i h a i C i m p o i
„Poezia ca apostolat, acesta este
programul cheie al lui Nicolae Dabija,
însuși apărându-ne contextual, în
spa�iul basarabean situat sub stelele
cardinale ale lui Mateevici și Vieru, ca
o figură apostolică”.

C r e d e u c ă n u e s t e c o p i l î n
Basarabia să nu cunoască versurile
care sunt puse pe note:

Cât trăim pe-acest pământ
Mai avem un lucru sfânt,
O câmpie, un sat natal
O clopotni�ă pe deal.
Cât avem o �ară sfântă,
Și un nai care mai cântă,
Cât părin�ii vii ne sunt
Mai există ceva sfânt.

Ziua înmormântării Omului Nicolae
Dabija, 15 martie 2021, printr-un
decret preziden�ial a fost declarată zi
de do l iu na � iona l în Repub l i ca
Moldova.Adio, Nicolae Dabija!

Consemnări de Doina FOCȘA

Omul în loden
murdară, a îndurat cu stoicism
îndesatul pe capul de pe care părul,
atât cât mai rămăsese, strecura
conform legii gravita�iei picurii de
ploaie. Cu alte cuvinte, ploaia îl udase
considerabil.

Omul nostru a făcut ochii roată,a
întins o mână să vadă dacă ploaia s-a
oprit și a apucat voinicește cele două
sacoșe pre�ioase și nu mai pu�in
pre�iosul lui diplomat...

Aș fi traversat strada să-i ofer
umbrela mea, dar carismaticul
personaj deja pornise în marș for�at,
alert protejându-și... averea - sacoșele
și diplomatul - cu lodenul cu patru
numere mai mare.

Sighinaș - neputând să alerge cu
pălăria ce i se lipise de �eastă ce-i apăra
chelia - am observat din autobuz cum
urca victorios, cu patimă, treptele
Bibliotecii Jude�ene Panait Istrati ce se
afla pe atunci vizavi de Palatul
Administrativ, în Pia�a Independen�ei,
adică în clădirea Casei știin�ei și
tehnicii pentru tineret.

Și, pentru că autobuzul a oprit la
trecerea de pietoni, am avut ocazia să
disting o grimasă de mare satisfac�ie,
de izbândă, probabil, urmată de un
oftat pentru faptul că pre�ioasele
comori ajunseseră la adăpost.

Am zâmbit pentru mine gândindu-
mă la asocierea fenomenului
meteoro log ic - v i j e l i a – cu
supranumele dedicatului învingător în
cursa vajnică pe care fusese nevoit să o
facă... Îl recunoaște�i?



EPIGRAME

EȘECUL CREA�IEI
Pictor - mare crai cândva,
Fu bătut de soartă
Când află pe pielea lui
Că-i „natură moartă”.

DATUL ÎN JUDECATĂ
Unde-i lege nu-i tocmeală
Nu umbla cu reclama�ii.
Până să ieși la socoteală
Te jupoaie avoca�ii.

DE BUN AUGUR
Chiar și pandemia-n sine
Datorită performan�ei
N-a putut să ne termine
„Casa” noastră a „Speran�ei”.

LAUDATIO
După pauza cea mare
Mul�umim că ne adună
Să dăm artei iar culoare
Lui Ghinea, Matei, Furtună.

O MODĂ VIRULENTĂ
Dacă de covid mai pică
Printre mor�ii dintr-o lună,
Unii medici or să zică:
„Au murit de moarte bună”.

PANACEU PENTRU COVID
Se gripează azi motoare
Dar și lumea-n felul ei.
Deci măsura salvatoare-i
S-o luăm to�i „pe ulei”.

DISTAN�AREA SOCIALĂ
PE LITORAL

Pe plaja sta�iunii,
De virus ca să scape,
Stau pe șezlonguri unii,
Iar al�ii pe prosoape.

Ionel NEGRU�
Speran�a Nino - Nino

După doi ani de activitate, într-un vârtej de
activităţi permanente, grupul artistic ,,Nino
Nino”, din cadrul proiectului ,,Zâmbetul
uneşte” iniţiat de Asociaţia Culturală
Leviathan, în colaborare cu Biblioteca
Judeţeană ,,Panait Istrati” Brăila, Secţia de
Împrumut pentru Copii - Ludotecă, în
preajma sărbătoririi Zilei Copilului, pe data
de 5 iunie 2021, s-a desfăşurat într-o
manifestare de succes, rod al muncii lor de
până acum, într-o furtună de zâmbete, de
dăruiri şi prietenii, lansându-şi cartea lor
,,Nino Nino şi poveştile copilăriei” într-o
joacă spectaculoasă denumită ,,Speranţa
Nino Nino”.

Publicul, prezent la acest eveniment, a
remarcat mai multe sărbătoriri: Ziua
Copilului, lansarea cărţii grupului ,,Nino
Nino”, aniversarea a doi ani de activitate a
proiectului ,,Zâmbetul uneşte” şi festivitatea de
premiere a unor elevi brăileni participanţi la
Concursul Naţional , concurs,,Şi eu ştiu să scriu”
iniţiat de Biblioteca Judeţeană ,,Panait Istrati” Brăila
în colaborare cuAsociaţia Culturală Leviathan.

Manifestarea a început cu Doiniţa Mihaela
Stanciu, bibliotecar, un om neobosit în munca de
educaţie a copiilor şi un ajutor de credinţă al
activităţilor ,,Nino Nino”, care a premiat pe cei cinci
elevi brăileni participanţi la concursul de creaţie
literară şi anume: ,Roxana Ioana Dan Alex
Mihăilă Sara Maria Mihăilescu Mihai Ioan, ,
Bobocea Marina Karina Christine Zahariaşi .

Doiniţa Stanciu, cu emoţie în glas, a citit mesajul
Asociaţiei Culturale Leviathan semnat de Puşa
Roth, Rudy Roth şi Costin Tuchilă adresat acestui
eveniment important din viaţa copiilor, mesaj cu un
conţinut plin de mândrie şi iubire adresat copiilor de
la ,,Nino Nino” şi Bibliotecii Judeţeane ,,Panait
Istrati” Brăila..

Am fost iniţiatorul acestui eveniment şi
coordonatorul proiectului, care nu am stat o clipă
locului, fâţâindu-mă de colo-colo cu grija realizării
unui spectacol de calitate, am cerut publicului să se
facă linişte totală ca să se audă ciripitul păsărelelor
ce tocmai poposiseră în copaci, curioase la ce se
întâmplă în curtea bibliotecii, să se audă susurul
Dunării, ce se afla doi paşi dorind să ducă pe undele
sale chiotele de bucurie ale copiilor şi să asculte
ticăitul ceasului din centrul Brăilei, parcă
încetinându-şi timpul pentru a-i petrece pe copii în
drumul spre succes.

Şi a început nebunia, adică spectacolul ,,Speranţa

Lică BARBU

Nino Nino”.
,,Nebunia” a fost filmată din toate unghiurile şi va

fi inclusă într-un videoclip. Videoclipul va fi salvat
pe mai multe suporturi CD şi va fi dăruit fiecărui
copil pentru a-l păstra cu grijă într-un colţ al
sufletului pentru totdeauna.

Spectacolul, mai bine spus, o joacă de-a artiştii a
cuprins în acest carusel copilăresc un grup de copii
pe care, desigur, cu multă apreciere, trebuie să-i
menţionăm aici: ,Ema Georgeta Popîrlan Marina
Karina Christine Zaharia Miruna Gabriela,
Matei Briana Maria Băjenaru Roxana Ioana, ,
Dan Maria Dan Roxana Maria Codreanu Nira, , ,
Guedenon Alma Guedenon Cristina Eutalia, ,
Mincu Sarah Negraru Bogdan Nicholas, ,
Negraru Matei Albert Radu, şi nu în ultimul rând,
Cristina Anamaria Paraschiv, o tânără studentă
care s-a alăturat grupului de curând şi ne ajută la
toate activităţile artistice.

Poarta oricărei poveşti este întotdeauna deschisă,
iar cum ,,Nino Nino” este o minunată poveste,
poarta grupului de copii este primitoare şi magică,
salutând cu drag pe oricare copil care doreşte să-i
treacă pragul.

Vă aşteptăm la noi şi noi aventuri într-o speranţă
pentru o lume mai bună, dragi copii!
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Astăzi avem în vedere pe , sculptor de excep�ie și scriitor înLazăr Bobi
egală măsură. Pentru a-l cunoaște mai bine îl rugăm să ne răspundă la câteva
întrebări:

- Cum s-a insinuat dragostea de sculptură, de daltă și ciocan?
- Sculptura, ca oricare dintre cele șapte arte este o invita�ie către lumină

pentru cei care apreciază și gustă astfel de manifestări. Pentru cei care le
practică înseamnă că sunt tributarii unei boli insidioase care îi alege fără voia
lor și pentru care nu există leac.

- Ave�i dreptate, sculptura se face cu ochiul, mintea și mâinile. Cât la
sută este artă și cât la sută meșteșug?

- Orice artă are la bază un meșteșug și orice meșteșug devine artă atunci
când păstrează în el un crâmpei din sufletul celor care îl practică.

- Care sunt lucrările ce vă sunt mai aproape de inimă?
- Toate lucrările pe care le-am executat timp de jumătate de veac îmi sunt la

fel de aproape și de departe precum copiii fiecăruia. Toate au făcut ca în
timpul realizării lor să-mi crească tensiunea și să-mi aplice balsam pe inimă
dacă mă declaram mul�umit, lucru care nu s-a întâmplat prea des. M-am
consolat cu faptul că și în Soare există pete și, totuși, dă lumină.

- Știu că a�i executat și o lucrare monumentală. A�i oferit-o edililor
Brăilei, dar... înfrumuse�ează un parc străin. Cum s-au petrecut
lucrurile?

- Lucrarea la care vă referi�i, intitulată „Sub semnul crucii” se află în
„Parcul Central” din Tecuci.Are patru metri înăl�ime, două tone greutate și s-
a integrat armonios în peisajul parcului, alături de ansamblul monumental
„Sfatul bătrânilor”, anterior executat tot de mine. Este adevărat că am oferit-o
municipiului Brăila, când la conducerea lui se afla ca viceprimar domnul
Tilea. După vizionarea CD-ului , cu lucrarea, am fost chestionat despre locul
unde ar trebui amplasată și ce preten�ii materiale am. I-am comunicat că locul
de amplasare trebuie stabilit de urbaniști, eu neavând preten�ii materiale. Am
vrut să o donez Brăilei. Mi-a răspuns cu amabilitate că sus�ine inten�ia, însă
trebuie să întocmesc un referat pe care să-l supună aprobării membrilor
consiliului municipal. M-am sim�it blocat și i-am comunicat că dacă și pentru
pomană trebuie să fac cerere, înseamnă mă aflu în fa�a cuiva a cărui căciulă
este prea mare pentru func�ia pe care o ocupă.

- V-a�i oferit să executa�i un bust al „Anei Aslan”,care să dăinuiască
peste vreme în curtea Palatului C.A.R.P. „Ana Aslan”, ca semn al
pre�uirii noastre pentru meritele savantei brăilence, care a adus
alinare suferin�elor specifice persoanelor în vârstă. A�i mai dăltuit
chipuri umane?

- Ideea executării bustului eminentei personalită�i brăilene, academician-
doctor Ana Aslan a apărut cu ocazia desfășurării unei adunării generale a
membrilor C.A.R.P. Ini�ial m-am gândit și am propus asocia�iei să execut

lucrarea din marmură recompusă (tehnică și tehnologie folosite la
realizarea statuilor catedralei Sagrada din Barcelona, Spania).
Hotărârea ca bustul să fie realizat din bronz a fost luată de către

conducerea asocia�iei, dând astfel o greutate mult mai mare lucrării din toate
punctele de vedere personalită�ii pe care o reprezintă. În urma realizării în
ipsos, premergătoare turnării în bronz, am cedat asocia�iei dreptul de autor.
De dăltuit, mi-am realizat în marmură un basorelief al capului meu. Totodată,
am executat mulajul lui Ceaușescu, urmând să primesc marmura.

Încheiem dialogul cu sculptorul Lazăr Bobi nu înainte de a informa pe
cititori că bustul Doamnei Ana Aslan a fost donat și urmează a-și ocupa locul
de cinste în curtea PalatuluiAsocia�iei C.A.R.P. Brăila.

Trecem acum la poetul Lazăr Bobi:
- Cum se împacă cântecul vorbelor cu modelarea argilei?
- Răspunsul la această întrebare îl regăsesc de fiecare dată în sintagma „Să

mângâiem pământul”. Suntem datori să-l ascultăm, să-i vindecăm rănile, să
vorbim cu el. Numai așa Pământul î�i va dărui ceea ce îi ceri - modelându-l.

- Ce dori�i să transmite�i oamenilor prin rimă și ritm?
- Ceea ce ne transmite natura prin ritmicitatea ciclică a fenomenelor, a

anotimpurilor, a mișcării circadiene etc. Suntem indisolubil lega�i ombilical
de mama-natură și nu trebuie decât să o în�elegem pe ea și pe noi.

- Poezii în volum editat?
- „Umbrele umbre” este primul meu volum de poezie pe care l-am

publicat. Am căutat să răspund întrebărilor pământului la unele probleme
fundamentale ale existen�ei umane.Am în pregătire un nou volum.

- Scriitorul Lazăr Bobi s-a dovedit pe aceeași treaptă de valoare
artistică la fel ca în poezie și sculptură. Când și cu ce a debutat scriitorul
Lazăr Bobi?

- „Ulicioara patimilor” este titlul primului volum dintr-un proiect mai
amplu - e vorba de trilogia „Din umbra timpului”, tipărit la Editura „Lucas”
Brăila în 2017. Sper ca până la finele acestui an să apară volumul al doilea cu
titlul „Strigătul tăcerii”, pentru care am avut nevoie de mult timp pentru
documentare la fa�a locului. În paginile căr�ii vor apărea hăr�i ale lagărelor de
muncă de la canalul Dunăre-Marea Neagră și fotografii ale singurei familii de
foști deporta�i la Rubla, în Bărăganul brăilean. Suntem obliga�i să nu lăsăm să
se aștearnă praful istoriei peste destinele înaintașilor noștri nedreptă�i�i.

- Volumul acesta de debut scriitoricesc beneficiază de un motto, mai
precis un aforism interesant: „Când din gena primatelor și bipedelor
vor dispărea instinctele primare, atunci se va naște omul” Dori�i să
detalia�i sensul acestei ziceri?

- Explica�ia este cât se poate de simplă. Dacă ne punem întrebarea pe ce
treaptă a scării privind evolu�ia speciei umane ne aflăm, vom constata că mai
avem mult până sus. Este o recunoaștere știin�ifică faptul că foamea, crima,
violul, furtul și frica sunt cele cinci instincte primare care se regăsesc la toate
speciile regnului animal existente pe fa�a pământului. Oare ne-am derobat de
ele, de ne-am arogat sintagma OM?

- Ce semnifica�ie are faptul că a�i ales ca decor al ac�iunii romanului
amintit, un cartier necăjit al Brăilei, Lacu Dulce?

- Eu nu lucrez cu decoruri. M-am sim�it obligat să evit blestemul lui Fănuș
Neagu de a nu muri până nu voi așterne pe hârtie ceea ce i-am povestit la pahar
cu vin la Gardiștea lui natală. Constat că am reușit. I-am povestit traiul meu
din copilărie și via�a locuitorilor de care nu auzise mai nimeni.Am fost tras de
limbă la paharul fără fund în prezen�a rudei sale, arhitectul Costel Drăgan.Am
avut onoarea ca lansarea volumului „Ulicioara patimilor” să aibă loc chiar la
Biblioteca Jude�eană „Panait Istrati” Brăila, chiar în sala „Fănuș Neagu”!

- Romanul nu are un deznodământ clasic, ce va urma?
- Romanul nu are un deznodământ clasic întrucât a fost editat doar primul

volum din trilogie. Din volumul al doilea, aflat în lucru, Strigătul tăcerii” au
apărut în revista „Casa Speran�ei” doar două fragmente. Dar ce este acela un
deznodământ clasic? Refuz să mă încadrez în tiparele stabilite de
„profesioniști”.

- Vă mul�umim și vă dorim pană ușoară la scris, îngăduin�a lui pegas
la rime și imagina�ie bogată pentru a putea descoperi noi simboluri în
piatră, lemn, marmură ori argilă.

- Și eu vă mul�umesc!

„Din umbra
timpului”
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Cenaclul literar-artistic „Casa Speran�ei”, găzduit și încurajat
de conducerea C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila numără în sânul său
creatori de frumos, litera�i, muzicieni, pictori, sculptori, to�i
anima�i de aceleași idealuri luminoase de a aduce un zâmbet, o
idee, o poveste de via�ă spre a încânta sim�urile confra�ilor noștri,
prea des și prea acut bombarda�i cu nedreptă�i, lipsuri de tot felul,
amenin�ări, măsuri aberante menite să strice liniștea vie�ii de zi cu
zi. Literatura, arta, muzica, cultura în general, sunt chemate să se
pună stavilă în calea urâtului vie�ii, de a dezmor�i inimile
împovărate și agresate din toate păr�ile.

Cu aceasta se ocupă Cenaclul nostru, se scrie cu suflet și la
revista trimestrială „Casa Speran�ei”, căci, în adevăr, speran�a nu
moare niciodată. Suntem o mână de oameni cu pasiune și drag de
semeni, cu respect și condescenden�ă, cu empatie.

Componen�a Cenaclului crește și datorită unor inimoși cu
calită�i de persuasiune care aduc noi și noi membri. Unul dintre
aceștia este jurnalistul Vergil Matei. La îndemnurile și solicitările
sale, destui creatori s-au lăsat convinși să ni se alăture.

Interviu realizat de profesor Jenică Chiriac
cu pensionarul creator de frumos

Lazăr Bobi (în foto, dreapta)



- Unde vă sunt oamenii tovarășe
președinte, în sala de ședin�e? Sper că nu
am bătut drumul degeaba până aici ca să-
mi pierd timpul?!

- Nu avem sală de ședin�e la C.A.P.,
tovarășe instructor.

- Atunci sunt la școală, în vreo sală de
clasă?

- Acolo e ocupată școala, are doar două
clase în care înva�ă copiii în două
schimburi: diminea�a, unu și doi, după
masă, trei și patru. Școala este prea mică.

- Atunci, unde a�i mobilizat oamenii? Pe
convocator nu a�i trecut ora și locul unde se
va desfășura adunarea?

- Dacă mai umblam și cu convocatorul
să-l semneze nu mai aveam cu cine să
stăm de vorbă.

-Atunci, unde sunt oamenii? Că nu-i văd!
- I-am încuiat în grajd, pe măsură ce au

venit la treabă. Le-am spus să se așeze pe
balo�i de paie să aibă pe ce să stea. Pentru
prezidiu am adus o masă și două scaune
din clădire. Vacile le-am îngrămădit în
cealaltă jumătate de grajd.

Deschizând ușa grajdului, președintele a
salutat oamenii invitându-i să ia loc. Pe
masa la care trebuia să se așeze prezidiul
două lămpi cu petrol ajutau lumina obscură
care pătrundea prin ochiurile de geam.
Între ele, hârtiile cu ordinea de zi și
rezultatele ob�inute de către membrii
cooperatori așteptau tăcute.

- Tovarăși! Până să începem dezbaterile
de pe ordinea de zi am rugămintea să
veni�i mai aproape și să lua�i loc pe balo�ii
de paie doi-câte-doi. Vă mul�umesc. Am
plăcerea să vă anun� prezen�a în mijlocul
nostru a tovarășului instructor raional de
partid Lătrău Vasile. Am discutat cu dânsul
și vrem ca analiza de astăzi să se
desfășoare cât mai eficient și într-un timp
cât mai scurt. Dacă nu vă pute�i ab�ine de a
nu sparge semin�e pe timpul lucrărilor, cel
pu�in men�ine�i liniștea și nu fuma�i. Este
vorba de activitatea și rezultatele muncii
noastre de la înfiin�are până în prezent.
Pentru operat iv i tate dau cuvântul
tovarășului instructor care este în posesia
raportului. L-a studiat cu aten�ie și a notat
câteva concluzii pe care le vom afla și noi.
Așadar, să-l ascultăm cu aten�ie:

- Stima�i tovarăși! Din materialul studiat
am în�eles că activitatea cooperativei
„Speran�a” este organizată pe brigăzi de
muncă conduse de câte un brigadier ales
de dumneavoastră. Pentru respectul
muncii pe care o depune�i și apropierii
dintre conducerea de partid și cooperatori
îi invit să iua loc în prezidiu alături de noi pe
cei patru brigadieri. Pentru a sta comod,
așeza�i-vă câte doi pe balo�i unul peste
altul. Nu pot și nu evit să vă mărturisesc că
sunt impresionat de spiritul organizatoric
de care a�i dat dovadă. În care sală de
ședin�e se poate sim�i omul mai bine dacă
nu în una cu aspect rustic și mirosind a

fân? Este dovada legăturii noastre cu
pământul smuls din mâinile moșierimii și
gospodărit în comun. Rezultatele muncii
d e p u s e d e d u m n e a v o a s t r ă s u n t
satisfăcătoare spre bine, însă am
încredere că ve�i folosi tot poten�ialul de
care dispune�i. Mi-am notat de la tovarășul
președinte și din materialul expus
greută�ile de care vă lovi�i și trebuie
înlăturate. Vă promit că toate acestea vor
a junge la factor i i de dec iz ie d in
conducerea raională de partid. Acum aș
vrea să discutăm deschis, ca de la om la
om, fără re�ineri sau prejudecă�i. Și eu sunt
fiu de �ăran și știu ce-au însemnat moșierii.
Uita�i, îl rog pe dânsul cu �igara aprinsă și
cu părul alb să-mi răspundă la o întrebare
al cărui răspuns va fi edificator:

- Cum te numești, bădie?
- Ion, tată! Ion a lu` Pârlitu.
- Ia, spune, bade Ioane, cum era pe

vremea moșierilor?
- Greu, tată, greu. Greu și-atunci, greu și-

acum.
- Observa�i, tovarăși, câtă în�elepciune la

bădia Ion. Atunci îi era greu muncind pe
moșie, primind mai nimic. Acum îi este
greu fiind proprietar de pământ și nu-l lasă
inima să nu-l lucreze. Lucrul acesta este
va lab i l pent ru major i ta tea d in t re
dumneavoastră, nu pomana boierului
furată de la voi. Câte cămăși aveai pe
vremea aceea , bădie?

- Două, tata, două.
-Auzi�i, oameni buni! Două cămăși! Doar

două cămăși. Nu-mi pot închipui așa ceva,
dar este este adevărul spus de un bătrân și
trebuie să-l credem. Ia, spune-mi bade
Ioane, cum reușeai să te descurci cu alea
două zdren�e, cum le foloseai, că eu nu-mi
pot închipui.

- Cu una mergeam la camp și o spălam
în fiecare zi, iar cu cealaltă la biserică și de
paște, tată.

- Auzi�i, tovarăși! Ceva înfiorător. Pentru
știin�a mea, bade Ioane, spune-mi, te rog,
câte cămăși ai acum, î�i încap în lada de
zestre?

-Am doar una, tată! Una!
- Eeei, una-una, dar din ce material?
- Făcută din alea două, tată.
- Felicitări, bădie! Îl știam, tovarăși, pe

badea ca pe un om hâtru, dar ia să vede�i
câte cămăși o să aibă după împăr�irea
recoltei. Văd aici în caietul tovarășului
brigadier că are adunate o mul�ime de zile-
muncă. Aș rămâne cu dmneavoastră până
mâine, dar văd că pe biletul dat de
președinte scrie că trebuie să hrăni�i
animalele. În această situa�ie, adunarea
atingându-și scopul, declar încheiate
lucrările ei.

Părăsind locul de desfășurare a
adunării, pe biroul președintelui erau
pregătite două căni cu lapte ce-și așteptau
consumatorii:

- Situa�ia nu-I bună deloc, măi, tovarășe
președinte. Atât la produc�ia de cereale cât
și la cea de lapte și carne nu realiza�i

Lazăr BOBI

indicatorii de plan stabili�i de partid. Sunte�i
deficitari la munca cu omul, capitolul
disciplină. Am constatat din cuvântul
brigadierului că oamenii s-au lăsat pe
tânjală. Fii și dumneata mai sever. Pe cei
care consider i că-� i subminează
autoritatea nu-i apostrofa de fa�ă cu ceilal�i.
Dă cu ei de pământ! Cheamă-i în dosul
grajdului și fă-le morală la curul vacii. Nu
sta toată ziua în birou. De când și de ce a
schimbat în rău situa�ia și lucrurile au luat-o
la vale?

- Răspunsul trebuie căutat la cap,
tovarășe instructor, nu la picioare.
Degeaba vrea capul ca picioarele să
alerge descăl�ate pe col�ii babei. Până la
impunerea planului de produc�ie și
contractarea acesteia cu statul, situa�ia era
cu totul alta. Cooperatorii contractau ceea
ce le prisosea. Ei stabileau ce și cât să
facă. Acum avem planul atât de mare încât
nu-l putem realiza cu mijloacele pe care le
avem. Pământul băgat în colectiv nu și-l
mai pot vinde sau lăsa moștenire copiilor.
Tinerii își vând casele și pleacă la oraș.

- Dumneata suferi de defetism, tovarășe
președinte și acesta este motivul
dezastrului din cooperativă. Voi propune
conducerii de partid organizarea de alegeri
pentru înlocuirea dumitale din func�ie. La
fel voi ac�iona și în privin�a brigadierilor
care își permit să-și bată joc de sarcinile de
partid.

- Eu nu pot decât să vă mul�umesc
pentru ceea ce a�i hotărât. Am cerut de trei
ori până acum să fim schimba�i și eu și
brigadierii, dar fără niciun rezultat. Acum
mi-am pus casa în vânzare și să-mi iau
lumea-n cap.

În urma situa�iei prezentate și a
propunerilor făcute, instructorul a fost
delegate după o lună să �ină alegeri.
Ajungând la fa�a locului a aflat de la paznic
că președintele și brigadierii au dispărut
într-o noapte fără urme. Legată de piciorul
mesei fostului prezidiu, o vacă privea la cel
ce trecea pe lângă ea. Intrând în grajd,
instructorul ceru cuiva să aducă masa de
afară. Ridicându-se de pe balo�i, oamenii
au părăsit tăcu�i sala de ședin�e. Pe masa
păzită de vacă instructorul citi în drum spre
mașină: „Vacă de serviciu. Aștept
p r e ș e d i n t e l e p e n t r u a l e f a c e
cooperatorilor morală la curul meu”.

… E câmp! E câmp! E câmp cât vezi cu
ochii… Din fostul sat-comună Morotești,
pe fosta vatră se mai cunoaște pu�in locul
unde a fost cimitirul. Câteva cruci străjuite
de arbuști reprezintă singurul reper al
așezării dispărute. Cunoscută drept
comuna Hoinari, aceasta a rămas pustie
în câ�iva ani. Primăria, școala, biserica și
casele părăsite s-au evaporat în neant ca
Fata Morgana. Având coloană vertebrală,
hoinărenii nu și-au dezis apelativul.Au
plecat unde-au văzut cu ochii, fără a privi
înapoi. Au lăsat ca probă a existen�ei lor
oasele părin�ilor și genera�iilor anterioare.
Martor mut, cimitirul păzește moaștele
lăsate în urmă de cei care au refuzat
îngenuncherea. Întrebător, privește spre
cer strigându-și tăcerea. A fost sau
nu crimă ceea ce s-a întâmplat?

MARTORUL MUT
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„Nu-�i imaginezi ce se întâmplă acum în
China. Centrul financiar al lumii, dar și cel
de inteligen�ă, se transferă în Asia,
ireversibil. Eforturile lui Trump de a stopa
ascensiunea Chinei sunt anulate.

Până acum, peste 90% din marile inven�ii
ale lumii au apar�inut rasei albe. Occidentul
a condus sute de ani omenirea în cursa
descoperirilor, a inova�iilor, dar acest lucru
tocmai se schimbă sub ochii noștri. Nu îmi
spune de Silicon Valley, când doar în
Shenzen este un Hi-Tech Park cu 600.000 de
programatori unde, în medie, un apartament
costa 1.6 milioane dolari și salariul mediu
este de 8.000 $.

În China, zilele astea, a fost bacalaureatul
chinezesc. Două zile, 3 examene pe zi,
fiecare a câte 2,5 ore. Întreaga �ară s-a oprit
ca să nu deranjeze examenul. Construc�iile
s-au oprit și, pentru orice zgomot, amenda
este de 2000 $. Concuren�a și dorin�a de a
reuși a copiilor chinezi este la un nivel la
care un copil european ar claca psihic. Este
imaginea unei �ări care, într-adevăr, pune
educa�ia pe primul loc.

Sunt facultă�i chinezești cu 2000 candida�i
pe un loc, și, crede-mă, nivelul de inteligen�ă
este incredibil de ridicat. Probabil că în�elegi
faptul că nu există compara�ie cu România.
Educa�ia în RO este o glumă. Re�ine ca noi,

rasa albă, vom pierde acest război al
domina�iei omenirii în viitor, exact din

In perioada 28 mai
- 31decembrie 2021
are loc Festivalul
I n te r n a t i o n a l d e
Artă Naivă edit�ia a 3-
a ı̂n Guarabira din
B r a z i l i a .
O r g a n i z a t o r i i
evenimentului sunt :
P r e f e c t u r a
M u n i c i p i u l u i
Guarabira, Atelierul
A d r i a n o D i a s ,
Secretariatul de Cultură s� i Turism.
Au participat 173 artis�ti din 12 t�ări:
Spania, Portugalia, Italia, România,
Belgia, Argentina, Germania,
Turcia, Cuba, Uruguay, Frant�a s� i
Brazilia.

Pentru expozit�ie au fost selectate
110 lucrări s� i sunt expuse ı̂n
Muzeul Artei Naive din Guarabira.

Fiind o expozit�ie on-line au fost
acordate 10 premii cu Ment�iune de
Onoare, 5 pentru brazilieni s� i 5

ŞTEF premiat în Brazilia

cauza felului în care ne educăm copiii.
Și mai e un factor. Chinezii îl iubesc în

masa pe Xi Jin. Îl iubesc pe bune, într-un fel
în care noi nu vom iubi niciodată un lider.
Sunt fanatici ai muncii. Știu că este greu de
imaginat, dar angaja�ii chinezi sunt gata să
lucreze și pe gratis dacă e nevoie și li se da un
obiectiv. Angaja�ii Huawei au anun�at că
sunt dispuși să lucreze pe gratis minim doua
luni pentru a ajuta compania să depășească
impasul actual . Noi am face asta?

De aceea, vom pierde competi�ia.
Educa�ia și fanatismul chinezesc sunt greu
de în�eles pentru occidentalul average spălat
la creier de globalizare, drepturi egale,
flower power, transgenderisme și curcubee.

În fata acestui colos, singura noastră șansă
este să ne unim cu to�ii, Europa-SUA și să
punem educa�ia pe primul loc. În următorii
ani avem one-shot să construim întreaga
societate occidentală în jurul educa�iei, să
punem inven�iile și inova�iile în centrul
preocupărilor noastre.

Părerea mea este că, dacă nu ne revenim,
atunci trebuie să ne învă�ăm copiii chineza și
să ne rugăm la Dumnezeul nostru creștin să
nu ajungem vreodată, în timpul vie�ii ăsteia,
la un conflict Occident – China, că ne vor
sări ochii din cap cu toate fi�ele noastre
occidentale și toate flic-flacurile culturale.”
(Primit pe whatsapp)

Confirm! Am un prieten bun care a stat 5
ani în Shenzen. Plătea 2.000 $/lună chirie
pentru un apartament. E nebunie. Toate22

Puncte de vedere

Adio, Occident! Bun venit, Asia!
Valeriu GĂGIULESCU

marile corpora�ii globale au birouri acolo.
Nu ai, nu exiști la nivel global. Istoria se
întoarce. După secole de colonialism, Asia
va prelua controlul lumii. China, Japonia,
Coreea de Sud, Taiwan, Singapore,
Malaezia, India etc. Și de ce asta?

Fiindcă în timp ce Occidentul este
precupat de distrugerea rădăcinilor, care i-au
adus măre�ia cultural-știin�ifică, este
preocupat de probleme stringente precum
transgenderismul, familia homosexuală,
schimbarea sexului, predarea sexului oral și
anal de la clasele primare, oficializarea
ideologiei neomarxiste a Școlii de la
Frankfurt, asiaticii sunt preocupa�i de muncă
și de păstrarea moralei sociale istorice. De
conservarea tradi�iilor.

Ei muncesc, n-au timp a se ocupa pentru a
descoperi noi genuri fluide. Asta o fac
demen�ii occidentali, din prea multă
bunăstare, adusă tot de „idio�ii” și
„retarda�ii” înaintași. Care își reneagă
istoria, valorile. Inventează ei „valori” noi.
Trăirea în grupuri. Își educă (sic) copiii în
spiritul muncii, al unor valori care produc
efecte sociale. Nu-i trimit în cluburi, nu le
oferă haine de fi�e. Sunt „valori” străine
pentru ei. Când Asia a fost zguduită de
crahul financiar din 1997, coreenii (din Sud)
au dat buzna la bănci să-și depună aurul
(bijuteriile), pentru a reface tezaurul Bancii
Centrale și a salva economia. Niciodată nu
se va întâmpla asta în Occidentul corupt.

C o n c l u z i a ? S i n g u r a s a l v a r e a
Occidentului va fi reîntoarcerea la valorile
creștine, abandonate, renegate. Lucru
imposibil în situa�ia de fa�ă. Tocmai când el
este capacitat la maxim să implementeze
revo lu � i a sexua lă? Ș i să d i s t rugă
„suprematismul alb”? Când albii se auto-
discriminează?

p e n t r u s t r ă i n i .
Printre premiant� i
este s� i artistul plastic
brăilean Dumitru
S� t e f ă n e s c u -S� T E F
(foto) , membru al
Cenaclului nostru,
p e r s o n a l i t a t e
marcantă in arta
naivă contemporană
s� i singurul român cu
lucrarea „Torentul”
(foto dreapta).

„ M ă s i m t o n o r a t p e n t r u

premiul acordat și reprezint cu

c i n s t e R o m â n i a l a t o a t e

manifestările culturale, iar

lucrările mele sunt donate în

Muzeele lumii. Există o singură

frumuse�e care nu se o�ilește

odată cu trecerea anilor, este

f r u m u s e � e a i n t e r i o a r ă a

su�letului �iecărui artist”, ne-a
declarat S�TEF la redact�ie.

Rodica GORGOVAN
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După cum se știe, umorul este și va rămâne o
componentă spirituală a lumii, căci fără el via�a ar fi de o
triste�e fără seamăn.

Via�a noastră, a oamenilor a fost și este condusă după
norme tot de oameni stabilite și de aceea, când unii
trăiesc în afara acestor norme, ceilal�i au găsit cu cale să
îndrepte greșelile celorlal�i, iar o modalitate a fost și este
râsul (ridendo castigat mores - râzând, îndrep�i
moravurile!). Iar râsul poate fi provocat prin mii și mii de
forme dar, vorba cuiva, niciuna nu-i ca epigrama.

După părerea multora, epigrama este o istorie într-un
catren al vie�ii, cu cele bune dar și cu cele mai pu�in bune.
Este o sabie cu două tăișuri. O asemenea „armă albă”, cu
două tăișuri „brici”- pentru care posedă și permis de
folosire pe via�ă posedă și inginerul dinNicolae Bunduri
Brașov, care a răspuns cu amabilitate invita�iei de a
publica în paginile revistei noastre câteva epigrame din
vastu-i portofoliu. Trebuie men�ionat faptul că Nicolae
Bunduri este membru fondator al Uniunii Epigramiștilor
din România și că a ob�inut numeroase premii la
concursurile desfășurate de-a lungul timpului, multe
dintre acestea chiar aici, la noi la Brăila, unde au avut loc
dueluri epigramatice antologice. Nu oricine poate scrie
epigrame ca Nae Bunduri. Pentru că invitatul nostru
ochește și �intește fără greș. (V.M.)

Am copilărit cu imaginea celei mai
sărăcăcioase case din cartier, pe care am
purtat-o sub pleoapele de zi și, mai ales,
sub cele de noapte. Două cămăru�e, în
care se intra direct dintr-o curte atât de
mică, încât visam adesea că le dau câ�iva
metri din gradina noastră. Acolo, în curtea
mică, erau înghesuite closetul rudimentar,
un șopron ce adăpostea lemnele,
niciodată suficiente, o magherni�ă din
cartoane, fără ușă, acoperită cu plastic,
pe post de bucătărie, unde se adăpostea,
de vreme rea, o gazieră schiloadă, la a
cărei flacără incertă fierbea mereu câte
ceva. Era ochiul viu din acest paradis
devastat, în care trăiau șase suflete. În
locul acesta se îngropau vise. Și tot aici
prindeau aripi altele, foarte îndrăzne�e.

Îmi plăcea să merg în casa asta. Îmi
părea căsu�a din povești, în care totul
avea dimensiuni reduse. Aici, doar
oamenii aveau mărimi naturale. Două fete
și doi băie�i, to�i școlari, o mamă casnică,
ce se ocupa de toate, așa cum putea și un
tată, care se spetea pentru to�i. Să aibă ce
mânca. De îmbrăcat, aveau unii de la al�ii.
Până nu se mai putea. Până se făceau
zdren�e. În prima cămăru�ă, o masă mică,
rotundă, acoperită cu o cuvertură ce
atârna până la pământ, era locul de
refugiu. Acolo, sub masă, în întunericul
perforat de pu�ina dâră de lumină
murdară, împâclită, ce se strecura printre
franjurii cuverturii, �eseam cele mai
f rumoase vise, deși ram mistere,
descântam farmece împreună cu Aurelia,
fata cea mică.Apoi, ne așezam to�i, de jur-
împrejur - și acum mă întreb cum de

Mi-e dor să mus�c din viat�ă ca din pâine:
Să s�tie c-o iubesc cu-n�lăcărare,
S-o strâng la piept ca pe o fată mare
S� i să o sorb cum vreau ziua de mâine.
Mi-e silă de trăiri ın̂s�elătoare,
Cu izul fad de iarbă putrezită,
Presată ın̂ vreo urmă de copită,
Cu gândul ferecat ca-ntr-o-nchisoare.
Vreau toate desfătările virgine
Să le despoi de pudice ves�minte,
Spre-a dezlega ın̂tâietăt�i depline
Cu zile-naripate ın̂ cuvinte,
Sortite ın̂cântărilor senine
Ce-n marea lor virtute să m-alinte.

Mi-e dor
Gheorghi�ă �ARĂLUNGĂ

Liliana TOMA

Te-am așteptat în strai de izbăvire,
În haina gri, a iernii din trecut,
Plecarea ta e-o blândă revenire,
Eliberând izvoare din pământ.

Regrete ce transpiră așteptarea
În lacuri de iertări le-ai adunat
A ta blânde�e-mi curmă căutarea
Unui ecou, ce dulce-a răsunat.

Alunecam prin timpul care doare,
Cu boală-n trup și ceva poezie,
La tine astăzi vin doar cu o �loare
Și cu un zâmbet de iarnă târzie.

Ești fulg de nea ce se topește-n mine,
Priviri de iarbă-n anotimp cărunt,
Mă las robită de a ta trăire
Și-�i urc poemu-n dor de absolut.

Di�i ZURBAGIU

Dor de absolut

Nicolae BUNDURI

Dintr-un vârf de creion

Invitatul revistei noastre

încăpeam - și ne desenam și ne coloram
gândurile de sub masă. Într-un col�, lângă
sobă, �ineau o cutie de carton, cu resturi
de creioane negre și colorate. Pe cioturile
astea ne băteam noi, copiii, acum cinci la
număr, că devenisem de-a casei, dar cu
grijă, să nu le rupem vârful, care se
ascu�ea foarte greu, cu lama.Ascu�itori nu
erau în casa asta. Eu aveam truse
speciale, seturi de culori, stilouri, cerneală
roșie, verde, albastră, hârtie colorată și
gofrată, o sumedenie de mărun�ișuri,
ascu�itori de diverse forme și mărimi. Însă
acolo, în casa micu�ă și sărăcăcioasă,
creioanele boante scriau altfel de povești,
fără prin�ese și calești aurite, dar mai
adevărate și mai calde. Erau povești cu și
despre copii pentru care somnul înghesuit
al nop�ii năștea o lume plină de daruri și
lumină. Am rugat-o pe mama să cumpere
o păpușă și i-am dăruit-o Aureliei, dar n-a
vrut-o, a spus că nu-i plac ochii ei prea
albaștri. Și-a îmbră�ișat păpușa din cârpe,
făcută de tanti Mimi, a strâns-o la piept și a
început să plângă. Plângeam și eu. Așa
cum făceam de fiecare dată când
traversam strada de la ei, spre casa mea.
Plângeam de sărăcia lor, în care era atâta
bogă�ie. Plângeam și de singurătatea
jucăriilor mele. Acolo, în vârful bont de
creion, stătea magia cu care ei își colorau
lumea.

Mai târziu, am în�eles că eu doar
priveam curcubeul, ei știau să-l răstoarne,
la lumina lămpii murdare, pe foaia încă
nescrisă a visului... Acolo se nășteau cele
mai frumoase basme pe care le-am auzit
vreodată, în nop�ile desenate sub pleoape,
spuse șoptit, dintr-un vârf de creion, la
lumina lămpii ce pâlpâia a stingere...

RARITATE
Ce-i cinstea?- Crudă întrebare
Dar ne răspund parlamentarii:
E-o mică oază de onoare,
Într-un deşert de onorarii!

UNUI PRIMAR
Afurat în mod concret
Pentru vilă şi piscină:

Jumătate din Buget...
Jumătate din rutină.

ROMÂNI AŞEZAŢI
În ţara plină de orgolii,
Tot omul este aşezat:
La Parlament în trei fotolii
Iar la spital... doar doi în pat!

ROMÂNII
Toţi trăiesc în colţ de rai,
Fiecare cum apucă:
Unii pe-un picior de plai,
Alţii, pe picior de ducă.

ÎN CASA EUROPEI
Noi, în casa dinApus,
Am păşit – dar la intrare,
Ni s-a scris şi ni s-a spus,
Să ne ştergem pe... dosare.

TAXE PENTRU U.E.
Intraţi în U.E. (până-n gât)
Suntem fideli acestei axe
Şi-atâta de corecţi, încât,
Plătim impozit…şi pe taxe.



Ion DICHISEANU
(Consemnări de Lucia PĂTRAȘCU)

Volumul de proză „Am fost rivalul regelui -
Povestea mea de iubire cu Sara Montiel”,
semnat de actorul Ion Dichiseanu, 190 de
pagini, tipărit la Editura Polirom Iaşi, 2016, se
bucură de o Prefaţă semnată de regizorul,
scenaristul, profesor universitar doctor
Laurenţiu Damian, cel care, referindu-se la
celebrul artist, declară: „Cartea lui Ion
Dichiseanu este de fapt o scrisoare de dragoste...
E scrisă de mână, pusă într-un plic cu timbru şi
expediată în tolba poştaşului. După care...
aşteptarea! A primit-o sau nu a primit-o? O să
răspundă cineva?” (pag. 14).

Cartea poate fi împărţită în 4 părţi, ea
cuprinzând alături de prefaţa elogioasă, o
încercare de stratificare a textului în patru părţi:

„Cine a fost Ion Dichiseanu?” - date
autobiografice, „Filmografie” – o evidenţă
impresionantă a activităţii artistului, „Povestea
mea de iubire cu Sara Montiel”, partea cea mai
consistentă şi mai captivantă, iar pentru a
rotunji armonios cercul destăinuirilor, „Cine a
fost Sara Montiel?” - date biografice despre
femeia unei iubiri din tinereţe. Toate acestea,
împodobite cu fotografii din filmele ce ne-au
bucurat atâţia ani tuturor.

Încă de la început, Ion Dichiseanu, ni se
confesează arătând că se consideră un om
obişnuit, care: „A simţit mereu că poartă o stea
în frunte şi crede în ideea de destin.” (pag. 31),
pentru că, de fapt,: „Fiecare om se naşte cu o
steluţă. La mine steaua a fost norocoasă...” (pag.
17). Este steaua pe care a primit-o la naştere, a
purtat-o cu demnitate, a strălucit-o de-a lungul
vremii şi, după 56 de ani de carieră, destinul i-a
îngăduit să o depună pe Aleea Celebrităţilor din
Piaţa Timpului (Ce fumos! Un timp ce a fost, un
timp ce este, un timp ce va rămâne!), la
picioarele publicului pe care îl adoră şi pentru
care trăieşte. O stea care i-a condus drumul şi
spre scrierea unor cărţi. Iată părţile volumului:

Cine a fost Ion Dichiseanu?
Un copil născut într-o familie de oameni

simpli, cu rădăcini în comuna Dichiseni de
lângă Călăraşi (iată o fericită împletire a
numelui!), o familie cu nouă copii, trăind
vremuri tulburi cu o deportare la Salzburg, cu o
întoarcere în ţară, într-o lume turnată în cofraje
noi de convieţuire, în care viitorul artist îşi
caută cărările. Apoi, o pregătire profesională
ce-l va conduce spre ceea ce va deveni definitiv
un modus vivendi; întâlniri cu oameni dăruiţi
care au recunoscut caratele talentului său
oropsite sub zgura zbaterilor cotidiene; viaţa de
actor care a trăit teatrul, nu l-a jucat doar.

Filmografie
Cuprinde o prezentare aşezată ca într-un CV.

cultural artistic, al anilor 1960 - 2013,
cuprinzând filme şi roluri interpretate cu dăruire
de renumitul actor, premiile primite.

Am fost rivalul regelui - Povestea mea de
iubire cu Sara Montiel

Partea cea mai generoasă a acestui
volum cuprinde povestea de dragoste
dintre cei doi mari actori, veniţi de pe24

meridiane culturale diferite, oameni a căror
stare de graţie în planeta iubirii s-a împletit o
perioadă de timp: „Prima noastră noapte
schimbase deja relaţiile dintre noi. Nu mai
eram două persoane îndrăgostite în taină una
de cealaltă, ci doi oameni care îşi exprimaseră
deja sentimentele...” (pag.97). Deşi fiecare
dintre cei doi şi-au ţesut firul vieţii cu iubiri
foste şi viitoare, este impresionantă povestea
lor de dragoste, trăită par eccellence, cu toată
intensitatea, pentru a nu lăsa în nepăsarea
timpului clipa binecuvântată, ce le-a fost
dăruită de Cupidon: „...ni se părea că trăim o
poveste fără de sfârşit...” (pag.133), se
confesează autorul. O poveste pe care ne-a
dăruit-o în această carte.

Cine a fost Sara Montiel?
Maria Antonia Alejandra Vicenta Elpidia

Isidora Abad Fernández, născută în Spania, la
Campo de Criptana, actriţă celebră cu numele
d e S a r a M o n t i e l , c u o fi l m o g r a fi e
impresionantă, încununată cu premii, filme în
care a cântat şi a jucat roluri memorabile,
femeie de o frumuseţe răpitoare, celebră şi prin
iubirile ei, om cu o personalitate puternică: „o
mare divă, un star spaniol şi internaţional care a
bucurat milioane de oameni cu vocea şi
talentul ei.” (pag.189). Şi, da, a fost un timp şi
iubita regelui Juan Carlos al Spaniei!

Bineînţeles că pentru noi, cei care îl
cunoaştem şi-l iubim pe actorul Ion Dichiseanu,
este tentant să ne păstrăm în lumea poveştii sale
de dragoste, desprinsă parcă din şirul iubirilor
celebre. Mai ales că şi numele femeii iubite este
celebru şi doar o mică parte dintre cititori nu au
auzit de el. (Dar acum vor afla!). Însă trebuie să
nu scăpăm din vedere faptul că vorbim despre
scriitorul Ion Dichiseanu şi cartea sa. Pentru că
iată, autorul vine să completeze zisa cronicarului
şi să ne arate că nu este mai de folos zăbavă
decât scrierea unei cărţi. De folos pentru autor,
cel care reintră în mirajul amintirilor sale pentru
a păstra: „un fulg pe care, în ciuda vântului, noi
doi reuşiserăm simultan să-l prindem în palmă”
(pag. 175). De folos şi pentru cititorul care are
prilejul de a cunoaşte latura aşezată a acestui om
năvalnic şi intempestiv, aşa cum apare în rolurile
sale, pe care le-a dăruit cu generozitate tuturor.
De altfel, scriitura cărţii în ritm alert şi, totuşi,
ordonat (vezi titlurile celor patru părţi!), nu
contrazice deloc aplombul causeur-ului, care
este Ion Dichiseanu. Au contraire! De altfel,
duioşia amintirii: „Acum scriu despre ea, despre
noi, despre frumoşii fulgi de nea cu care asemui
acele clipe...” (pag. 139), nu descurajează
optimismul scriitorului: „Pentru că, da, viaţa mi
se pare în continuare frumoasă, merită să fie
trăită cu bucurie.” (pag.138).

Volumul de proză „Am fost rivalul regelui -
Povestea mea de iubire cu Sara Montiel”,
semnat de actorul şi scriitorul Ion Dichiseanu, se
va păstra ca o dovadă ce vine să ateste faptul că
şi în zilele noastre am putut întâlni o Julietă şi un
Romeo învăluiţi într-o iubire celebră. O
scrisoare de dragoste (cum spune prefaţatorul!),
la care, iată! noi, cititorii, ne bucurăm să
răspundem. Felicitări, Maestre Ion Dichiseanu!

Când ai venit la mine-�i amintești?
Că ne-ndemnase via�a la idile
Și-am dat la câini vreo câteva pastile
Intrând cu Luna, în casă prin ferești!

Ieșise-i tu, din rând, copile,
te chinuiau dorin�ele firești,
Să fii mai repede ceea ce ești
Chemarea vie�ii, peste ani și zile...

Și-a fost atunci, aproape ca-n povești,
Că n-am mai dat la câini acele pile,
Căci rupte-au fost zăgazurile firești!

Apoi ne-am întâlnit în nop�i și zile
Lăsându-�i libertatea să iubești,
dar amândoi, atunci luam pastile!

Valentina BALABAN

Pseudo-fruct

Pe plaje pustii din stihii
O nimfă ce gustă t�ărână
Sământ�ă aleasă, să �ii
Lăstar de aripă păgână.
Zeit�a naturii divide ın̂ geană,
Prin valuri s� i fos�net zides�te
Un măr s�erpuit, ispitire terrană,
Canon ce povestea umbres�te…
Pofte-n averse, capcane voalate
Pe o frecvent�ă-n turbare
Zeit�e triste, altare-anulate…
Pecetea iubirii nu moare…
Săget�i veninoase ın̂ pseudo-fruct
I�n ere spre viermuială…
Altar de Lumină pe un viaduct
S� i-o carte-n copertă de smoală…

SONET

Din eșarfa primăverii mi-am croit vise-nflorate,
Am strâns un mănunchi de raze și m-am pus la
adăpost,
Prea m-a bântuit triste�ea, cu poalele deșirate,
Încleștată-n tâmple coapte, m-a stresat și n-avea
rost.
Spulberată ca o cea�ă de sfin�ii scriși în tropar
Și-a închis conturul cărnii, dezarmată-n
neputin�ă,
A lăsat samarul sumbru, dincolo de-al meu
hotar,
Nemișcată-ntre secunde, a trecut în nefiin�ă.
Mi-am prins flori pe glezna dreaptă, să nu-mi
șchiopăteze via�a
Și-am pictat în verde crud �ipătul din firul ierbii,
Fluturii-mi roiesc prin gene, să-mi însenineze
fa�a,
Inspir vlagă pe o nară și-mi ridic din boală
cerbii.
Binecuvântez văzduhul, îl tot chem ca o fiin�ă,
Mi se varsă în torace, mă cuprinde-n adiere,
Tril de păsări liberate se înal�ă cu credin�ă.

Jonglând
printre bariere

Fănica TĂNASE

REMEMBER

Vasile MANDRIC

Pu�ină lume știe că actorul Ion Dichiseanu a lansat și la Brăila volumul său de
proză. Cu acest prilej am realizat această recenzie, ce face parte din volumul
„Dansul căr�ilor”, publicat la Editura Pim, în anul 2018.

Este trist că vorbim la trecut despre acest mare om de cultură.
Dumnezeu să-l primească în Grădinile Sale!

„Am fost rivalul regelui”...



Păun CONDRU�

Poetul sexagenar Decebal
Prezon e hotărât să nu mai dea
pe la cenaclu:

- Gata, s-a umplut paharul! -
zice ele către sot�ia sa, ın̂ timp ce
depozitează sticla cu vis�inată pe
Dict�ionarul Explicativ al Limbii
Române. De acum sunt sigur că s�i
ı̂n literatură anormalul a luat
locul normalului, iar tupeul a ın̂locuit bunul
simt�. Când eram tânăr, cu dantura ın̂treagă,
aveam un cuvânt greu de spus dacă apărea câte
o tânără dornică să se lase pătrunsă de tainele
obscene ale epitetului, ca să ajungă poetesă...

- De, dragă, n-ai ce face! - ıl̂ consolă madam
Prezon, ın̂ timp ce toarnă cafeaua ın̂ ces�ti. Vine
o vreme când orice cal de curse ajunge o...
gloabă bătrână.Simt că as� putea plânge cu
lacrimi adevărate când văd atâta neputint�ă ın̂
privirea ta...

- Vezi bine! - con�irmă el. I�n s�edint�a trecută
mi-am exprimat dorint�a să particip la Festivalul
de Poezie „Fructele metaforei”, dar criticul
nostru literar, domnul Macadam, care este s�i
pres�edintele cenaclului, nici nu a vrut să audă.

- De ce?
- Pentru că va trebui să meargă Nina. Nu este

ea prea talentată ın̂ poezie, ın̂să are alte talente..
Fiind mai tânără decât mine are toate s�ansele
să.. agat�e un premiu!

Bunica mea ședea lângă obor, pe o ulicioară
care dădea spre calea ferată. Avea o căsu�ă mică,
așa cum a�i văzut în filmele cu pitici. Cărarea până
la poartă era plină de flori de lumânărică. A curs
timpul și bunica a plecat la locul ei de la marginea
crucilor, sub un liliac violet. Și oborul a fost mutat,
mai la margine de oraș, sub niște plopi fără so�.

Cine nu dă doi bani pe un obor, nu e gospodar.
Să nu zic vorbă mare, dar pe acolo se găsesc și
lucruri deosebite. Câte familii de boga�i nu au
cumpărat de la mine, după
îngrijirile necesare, monede și
bancnote rare, patefoane, pești
din sticlă, că�eluși de bord care
dau din cap când mașina
merge, obiecte din cristal și
por�elan, casete de bijuterii,
clopo�ei, păpuși arădeanca,
ceasuri de masă, căr�i rare,
discuri din ebonită, stilouri, și
câte și mai câte fabrica
echilibratul stat comunist.
Cine are ochi să vadă, zărește
diamantul printre vechituri, nu
ca americanii din Afganistan,
printre două asalturi asupra
talibanilor. Câtă lume nu a
făcut un vin bun cu struguri

PĂCĂLEALA
- Nu mai pune toate la inimă! -

căută să-l consoleze sot�ia. S� tii
bine că t�i se ridică tensiunea... s�i-
atât!

- Supărarea mea s-a ampli�icat
deoarece nici ca prozator nu mai
sunt apreciat. Mai recent, când
am văzut cât de multe fete
frumoase au ın̂ceput să-l ia cu
asalt pe pres�edintele nostru, ca
să �ie plani�icate să citească

poezie ın̂ cenaclu, m-am apucat de proză. Am
lăsat-o mai moale cu poezia...

- Da, iubitule, bine ai făcut! Eu pot con�irma
latura aceasta cu moliciunea...

- Nu mă ın̂trerupe, te rog! Să nu amestecăm
viat�a de familie cu viat�a de cenaclu! Ce-i drept,
mă simt bine ın̂ prezent�a colegilor mei, ın̂
special când mergem după s�edint�a de cenaclu la
o bere, ın̂să ei, ın̂ majoritate mai tineri decât
mine, sunt tare păcătos�i! Data trecută renumitul
umorist Alex ne-a povestit despre doi gândaci
de bucătărie cum făceau sex... neprotejat ın̂
balcon. Multe dintre discut�iile celor tineri se
ın̂vârt ın̂ jurul sexului... frumos!

- I�n acest caz nu-t�i rămâne decât să taci din
gură! s�i-a dat cu părerea madam Prezon.

- Us�or de zis, greu de făcut acum la vârsta a
treia. După ce beau două coniace devin
lăudăros! Mă las antrenat de discut�ii spunând
verzi s�i uscate despre sex....

- Cred că mai mult uscate! - ıî zise consoarta.

Marin ANTONICĂ

EPIGRAME

Vara
Soare, nuduri
Lânga lac,
Zbor de fluturi
În stomac...

Dorin�ă
Doamne, mi-e atât de dor,
Să trăiesc c-un vânător
Să văd prada cum o-mpușcă,
Să-l întâmpin goală-pușcă.

Lansare de carte
E multă lume, multă via�ă
Văd o bisericească fa�ă,
Pioasă-n stare și în gând
Dar fa�ă o mai fi făcând?

Cu nevasta la mare
La soare-ntinsă
O să stea,
Cu gel pe fa�ă
Ce bine se men�ine ea
La suprafa�ă!

Măcelarul
O vilă are sus, pe stâncă,
Pe langă el, vecini boga�i,
Îi văd cum fudulii mănâncă.
Nu �i se pune pe fica�i?!

Stela ȘERBU RĂDUCAN
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- Fie s�i cum spui tu!!
- Totus�i, devin curioasă: de unde ai bani de

coniace?
- S� tii prea bine că nu am, dar ca să �iu cinstit,

ım̂i face cinste prietenul meu, Vasile. I�n paralel
cu poezia scrie s�i epigrame, unele dintre ele
chiar despre sex... Totodată, �iind un mare
meserias� ın̂ construct�ii, are oricând un ban ın̂
buzunar. Nu trăies�te el numai din pensie, as�a, ca
mine...

- Scumpul meu, s-ar părea că es�ti destul de
nemult�umit, dar var trebui să �ii mai ın̂t�elept!
Astăzi, multă lume poartă discut�ii aprinse pe
tema sexului. De ce? Pentru că acesta este
marele neajuns al secolului 21... Acestea nu pot
�i motive serioase astfel ın̂cât să nu mai mergi la
cenaclu...

- Da, draga mea, dar mai am un motiv.
Talentatul caricaturist Costelus� a spus că
viitoarea s�edint�ă va avea loc ın̂ afara oras�ului, la
vila „Păpus�a pe sârmă”, din stat�iunea Lacu Sărat!

- S� i ce-i rău ın̂ asta? - ntrebă doamna Prezon.
- Ai răbdare! Va veni ın̂coace s�i renumitul poet

constănt�ean Hanibal zacuscă cu nis�te preotese
de-ale lui, iar eu nu vreau să mă fac de rus�ine.

- De ce să te faci?
- Mi-a s�opti umoristul Alex că vom avea multă

băutură. Vor să o facă lată cum n-au făcut-o
niciodată s�i totodată să pună de un sex... ın̂
grup...

- Săracul de tine! De când ai ım̂bătrânit nici
simt�ul umorului nu-t�i mai funct�ionează ca ın̂
tineret�e! Ieri m-am ın̂tâlnit din ın̂tâmplare cu
Stelică, poetul. Mi-a povestit că după ce ai plecat
foarte supărat de la cenaclu, tot�i au făcut haz pe
seama ta, când au văzut că ai crezut tot ce t�i s-a
spus. Data viitoare vă vet�i ın̂tâlni ın̂ Lacul Sărat,
ın̂să vet�i sărbători ziua de nas�tere a umoristului
Mis�u Mihai Frunză!...

Cândva, Oborul Brăilei
din obor, sau o �uică de casă cu cazan de aramă?
Mul�i sunt cei care au crescut păsări și animale de
curte cu nutre�uri din obor. Nu e bordei sau conac
la care să nu fi intrat cherestea luată din obor.

Și după un an de stat în casă și de obor închis în
plin aer liber, a venit și dezastrul. Circulă vorba, și
cred că circulă bine, că oborul a fost vândut unui
particular. Treaba lui, e particular, poate a plătit și
pre� cinstit, face ce vrea. Dar ce ne facem cu
primarul și consilierii Brăilei, care au vândut?
Lucrul vândut nu mai produce nimic.Așa cum era,
oborul era sursă sigură de venit la bugetul local.

Ca totul să se termine
apocaliptic, administratorii nu
au amenajat ceva în schimb.
Au mutat o fărâmă de talcioc
undeva, între blocurile din
Radu Negru. Cât să nu po�i
întoarce un Tico decât din trei
manevre, ca la școala de șoferi
proști. Mai rămâne să se aducă
și două căpi�e de fân, o sută de
balo�i de trifoi și zeci de duble
cu porumb și floarea soarelui.
Apoi caii, caprele, oile și al�i
iepuri. Vitele, mai la urmă.
Deocamdată stau la umbră, la
aer condi�ionat, nu ca noi, la
care aerul e condi�ionat de
masca pe figură.



Ajutor! Nesimţirea unora
devine copleşitoare!

În condi�ii gra�ice deosebite, cu fotogra�ii color, a apărut revista bianuală

„Pre�ul cuvintelor”, Nr. 8/2020, emana�ie a Cenaclului „Destine Junior” Brăila.

Publica�ia, coordonată de inimoasa scriitoare , scrisă de copii,ANGELA BURTEA

pentru copii, (dar în egală măsură pentru părin�i și bunici!) face dovada

talentelor literare juvenile și abordează o tematică diversă, de la descrieri de

natură, la eseuri S.F., dragoste fa�ă de colegi, profesori, părin�i și bunici, poezie

(acrostih), până la interviu, povești și povestiri.

Între a aborda sistemic, prin analogii și compara�ii și a ne ocupa individual de

�iecare crea�ie în parte, am ales această a doua modalitate, care ni s-a părut că

răspunde mai bine canonul unei recenzii.
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Secundelor, prin ere clandestine,
Unde plecat�i, spre ce mausoleu?
Să vă-nchinat�i la clipa care vine,
Bătută-n gongul altui Dumnezeu.
I�n gigantomahia asta surdă,
Nu mai există parcă nici un leac,
Titani cu tâmple sure stau la
pândă,
Să prindă arca ultimului veac.
Istoria ıŝ� i pipăie sub coaste,
�iint�a, până-n marginile ei,
Alte cetăt�i vor cres�te peste oase,
Alt�i idoli, alte temple pentru zei.
Vin alte Tebe-n strai de sărbătoare
Cu ritualuri vechi s� i muze noi,
Doar Antigona parcă nu mai
moare,
Tot presărând pământ peste eroi.
Se-ngroapă-n Parnas ultimele
muze,
Abia de mai respiră peste timp,
S� i cad tot mai slăbite s� i confuze,
Sub lespezile noului Olimp.

Se-ngroapă-n Parnas
ul�mele muze

Bogdan Florin BOITAN

• Iasmina Maria Munteanu, clasa a V-a, S�coala
Mihai Eminescu, are două eseuri: „S�coala - un
s�irag de cifre năstrus�nice” excelează ın̂ descrieri
sugestive. „Părul mătăsos, de culoarea grâului copt
era ım̂pletit ca stâlpii port�ilor din zonă. (...) Ochii,
rupt�i din verdele pădurilor, (...) ı̂n obraji ı̂i
ı̂n�loreau două câmpuri de bujori” (pag 1).
Autoarea, la pag.2 explorează �ict�iunea s�i poezia cu
formă �ixă, acrostihul.

• Alin Adrian Negotei, clasa a IV-a. S�coala „Al. I.
Cuza”, ın̂tr-o tabletă descrie „Bogăt�iile toamnei”.

(pag.2)
• Andra Ilinca Oprișan, clasa a III-a,

S� coala „Ion Creangă” ıŝ�i lasă imaginat�ia să

Strigătul unui ins neputincios?
Nicidecum... Omul ı̂ncercase să urce pe
trotuarele de origine s� i inspirat� ie
chinezească, un cărucior cu rotile s� i
acesta, căruciorul adică, era acum pe
unul dintre picioarele lui , lucru
datorat s� i faptului că el se grăbea să
ajungă la un medic cu persoana din
cărucior... De ce nu a urcat pe un
trotuar ı̂n pantă, făcut ı̂n dreptul unor
obiective necesare, de interes public
sau ı̂n colt�ul străzilor? Omul nu găsise
acel loc pentru că, pur s� i simplu, locul
acela - atât de necesar, uneori - se a�la
s u b ro t� i l e u n u i a u to t u r i s m - n u
contează marca, ci obrazul... gros al
celui ce ı̂l conducea s� i care, desigur, se
gândise că parchează mas� ina acolo
doar pentru put�in timp s� i... n-o să
ı̂ncurce pe nimeni dacă el, ı̂n plină
P i a t� ă a I n d e p e n d e n t� e i , ı̂ s� i l a s ă
autoturismul - la ı̂ntâmplare sau din
ı̂ntâmplare? - acolo unde avea poate el
ı̂nsus� i nevoie...

Pre�ul cuvintelor

zburde ın̂ mediul acvatic. Concepe o croazieră pe
ocean, �inalizată cu „momentul as�teptat de tot�i”.
„Prietenii ıŝ�i iau echipamentul s�i sar ın̂ apă. (...) Văd
corali, pes�ti multicolori, călut�i s�i stele de mare,
caracatit�e, meduze. (pag.3).

• Dragoș Cherșunaru, clasa a IV-a, Colegiul
Nat�ional pedagogic, aduce omagiul său mamei, pe
care o descrie folosind comparat�ii originale: vorba
ca mierea, medalion ce nu-l dai jos niciodată,
parfum dulce al �lorilor de tei, linis�tea diminet�ilor
de vară. (pag.3)

• Jasmine Măldăianu, clasa a III-a, S�coala „Ion
Creangă” ıŝ�i ın̂cearcă strunele lirei poetice dedicând
rime s� i ritm „prietenilor dragi”, acestea �iind
animale de casă. Ori jucării dragi s�i alintate. (pag.4).

• Sara Maria Gavrilă, clasa a IV-a, S� coala

Jenică CHIRIAC

ATITUDINI

Aurel FURTUNĂ

„Al.I.Cuza” descrie frumuset�ile toamnei, când
„până s�i cântăret�ii au fost trimis�i la plimbare, ın̂
t�ările calde”. (pag.4)

• Tot de toamna rece se ocupă s�i Alexandru
Gabriel Sâmpetru, clasa a III-a, S� coala ”Ion
Creangă”, utilizând, cu succes, dialogul cu părint�ii
s�i bunica. De remarcat că eseul „La cascadă” a fost
onorat cu premiul al III-lea la Concursul literar
„Bogdania”, edit�ia a II-a, 2020.

• Sebastian Necula, clasa a III-a, S� coala „V.
Alecsandri”, abordează reportajul de călătorie
dintr-un „traseu periculos” ın̂cheind: „Asemenea
unui pictor priceput, vara reus�es�te să surprindă pe
deplin simfonia de culori ce ne ın̂vălui simt�urile s�i
privirile curioase” (pag.6).

• Pe pagina următoare, a s�aptea, ,Ștefan Pisică
clasa a III-a, S� coala „Ion Creangă” ne povestes�te
„Un vis frumos”, dovedind o bună stăpânire a
logicii dialogului, ım̂binând fantasticul cu realul:
„Totul fusese doar un vis frumos, doar căt�elus�ul
era real, se alinta ın̂ brat�ele mele”. (pag. 7)

• Vine la rând , clasa a VI-Maria Teodora Galer
a, Colegiul Nat� ional Pedagogic, autoare
experimentată ın̂ arta condeiului, premiantă la
Concursul literar „Bogdania” pentru eseul
„I�ntâlnirea cu Road Dahl”. Iar din eseul „Copilărie –
o promisiune solemnă” am identi�icat un aforism
interesant: „de �iecare dată când un copil vrea să
�ie adult, un adult devine copil” (pag 9).

• Maria Larisa Eftene, clasa a IV-a, S�coala „Al.I.
Cuza” ne invită printre bucuriile copilăriei” ın̂
căsut�a de zahăr a bunicilor”, iar Maria Sandu, clasa
a IV-a, S� coala „Vasile Alecsandri” ne poartă
ı̂nainte/ı̂napoi cu „mas�ina timpului” spre a o

Omul de la volan are ı̂ntotdeauna
dreptate ı̂n fat�a pedes� trilor! De ce?
Pentru că se a�lă la volan...

Uneori, a�irmăm pe bună dreptate că
România este t�ara tuturor posibilităt�ilor.
De ce nu s-ar adăuga s�i... posibilitatea de
a avea bun simt�?

Este o ı̂ntrebare, deocamdată, fără
răspuns atâta vreme cât unii dintre noi,
oamenii, nu vor găsi că este necesar să
respectăm pe cei din apropierea lor!

As�a cum nu poate �i ın̂t�eleasă us�urint�a
cu care unii dintre noi ı̂s� i aruncă la
ı̂ntâmplare, ı̂n orice loc măs�tile ce se
pare că ne apără de PANDEMIE. Oare cei
ce le aruncă sunt convins� i că virus� ii -
aces� ti... neastâmpărat� i dus� mani ai
omului - devin mai put�in... agresivi
atunci când văd nepăsarea noastră?

Nimic nu este mai trist decât să găses�ti
ı̂n jurul tău atâtea fapte, fenomene -
numit� i-le cum dorit� i - care să ne
determine pe unii dintre noi să credem
că nici cei din pes� teri - Oamenii de
Cromagnon sau Neanderthal - n-ar �i
capabili de asemenea fapte, fenomene…



Cămașă vie, diafană ie,

Cu flori ca cerul, horbota iubirii,

Aș vrea să-�i fiu la răsăritul lunii,

Sărutul nop�i și chemarea firii!

Privirea, trupul meu de ghea�ă,

Să-�i răcorească sânii de fecioară,

Să mă lipesc de �ne... ca o ie,

Dezbracă-mă târziu, spre diminea�ă!

Iar de visarea noastră se destramă,

Ca borangicul, dragostea din ie,

Îmbracă-te cu amin�ri, frumoasă doamnă,

În mun�i miroase-a dor și... nostalgie!

Cezar STOG
(Miercurea Ciuc),

membru corespondent al cenaclului

Cămașă vie
Iubita mea din anii tinere�ii,
Te-am îndrăgit și te-am iubit la fel,
Nu te-am trădat la anii bătrâne�ii,
Tu ești a mea și �i-am rămas fidel.

Iubirea ta o sim�eam pretutindeni,
M-ai cucerit cu harul tău divin,
Erai frumoasă, zveltă, pașii sprinteni,
Eu sufeream în patimă și chin.

Ai mai greșit, ai mai lăsat și urme,
�i-au făcut rău, au vrut să te strămute
Și frumuse�ea ta au vrut s-o curme
La anii tăi cu tâmplele-�i cărunte.

Te-au umilit și s-au purtat perfid,
Te-au alungat, �i-a-nchis ultima ușă,
Iubita mea, echipa mea, RAPID,
Ai renăscut din propria-�i cenușă!

Iubire fără sfârşit
Nicolae MATEI

Mi-ar fi teamã

Mai mult,
Mi-ar fi teamă
De tot ceea ce
Nu poate trece
De crepusculul care
Mă înconjoară seducător.
Când umbra descinde blând
În gând,
Șovăielnică, umbra
Ar șopti
Murmurând despre
Statornica liniște
Aîncheierii,
A tuturor încheierilor
Bănuite de vrajă.
Aș tremura înlăuntrul
Enigmei mele,
Eclipsate doar
De vorbele calde și reci
Care-mi așteaptă clipirea
În fa�a sufletului
Răstignit de banalele
Temeri.

Neculai BĂCANU
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Câinele și porcul

Locatari într-o ogradă
Câinele și porcul
Se aflau mereu în sfadă
Și nu-și găseau locul.

Câinele, în lan� lătrând,
Privea cu mânie,
C-a rămas din nou flămând,
Dar de ce, nu știe.

Ghi�ă, porcul, sta-n cote�
Tolănit pe-o rână,
Cu ifose de mistre�
Se grăbi să-i spună :

- Eu, Grivei - să știi și tu -
Sunt șef în ogradă.
Stăpânul, de dragul meu
Des vrea să mă vadă.

Tu n-o să primești mâncare
La fel ca un porc.
Eu primesc ca-n sărbătoare,
Iarbă, știr și tort.

- Eu păzesc ograda toată,
Dar lătratu-mi de prisos :
La tine-i masa bogată,
Iar la mine-i doar un os.

S-a zvonit apoi, prin sat,
C-a venit Ignatul,
De zarvă și gui�at
Răsuna tot satul.

Adoua zi s-a aflat
Că s-a schimbat rolul:
Ghi�î, porcu-a promovat,
Șef cu protocolul.

Acolo, ca travestit,
Peste-ntinse mese,
Negreșit a nimerit
În bucate-alese.

Morala:
De ești sărac, bogat, analfabet ori cult
Să �ii convins că traiul bun nu prea �ine mult.

FABULĂ

Alexandru ENE

o m a g i a p e d o a m n a s a
ın̂văt�ătoare (pag.10).

• I�n două catrene simt�ite,
Andra Carla Olteanu, clasa a II-
a, S� coala „Sf. Andrei” ın̂cearcă
s ă - l st ârnească pe Pegas-
năzdrăvanul spre a omagia pe
mama-Soare , mama-I�nger. (pag.
11)

• Luana Maria Neicu, clasa a
IV-a, S�coala „Al.I.Cuza” contribuie
la reus� ita revistei cu două
povestiri: Morcoveat�ă s�i ariciul”,
un fel de fabulă ı̂n proză ,
ın̂cheiată cu morală: „Vietăt�ile i-
au mult�umit lui Morcoveat�ă că l-a
păcălit pe arici, deoarece râdea de toate animalele
pădurii, iar acum s�i-a ın̂văt�at lect�ia”. I�ntre timp,
capătă un dar neas�teptat (Visul oricărui copil!: o
vizită la Disneyland-Paris) (pag 11).

• „Casa din nori” povestire S.F. Este semnată de
Alexandru Furfurică, clasa a IV-a, S�coala „Ion
Creangă”, iară , clasa a IV-a,Maria Paraschiv
Colegiul Nat�ional pedagogic semnează eseul
„Luna, astrul nopt�ii”, cu introducere, doctă-
s�tiint�i�ică. (ambele pe pag. 14).

• Pe următoarea pagină, So�ia Maria Lee
Smith, clasa a IV-a, S� coala „Al.I.Cuza” deapănă
„Poves�ti la gura sobei”, dovedind o bună stăpânire
a dialogului.

• Catrinel Iconaru, clasa a IV-a, Colegiul „D.P.
Perpessicius”, purtătoare de ie nat�ională descrie
„vara” cu metafore mes�tes�ugit alese: „sulit�e de foc”,
„�lori miraculoase”, „petale ı̂nsângerate”,
„ın̂tunericul ploii”, „plouă cu soare”.

• I�n „Poveste cu leac”, ın̂tâmplare adevărată,
trăită de , elevă ın̂ clasa IMiruna Gabriela Matei
la S� coala „Ecaterina Teodoroiu” s� i transmisă
bunicului său prin viu grai care a pus-o pe hârtie,
ın̂tâlnim dorint�a unei mame de a avea un urmas� ,
dorint�ă ım̂plinită prin sfatul unui copil ingenuu,
cu credint�a ı̂n Dumnezeu.
Regăsim ın̂ prezentare s� i un
desen al acestei eleve, cel
m a i t â n ă r m e m b r u a l
Cenaclului „Casa Sperant�ei”,
c a r e a t r a g e a t e n t� i a
p r i v i t o r u l u i p r i n
originalitatea unei gra�ici
deosebite. Fiecare desen al
ei e o poveste.

• Despre ce ın̂seamnă o

prietenie adevărată ne vorbes�te
cu multă seriozitate Maria
Bogdan, din clasa a IV-a de la
Colegiul Nat�ional Pedagogic „D.P.
Perpessicius” ı̂ntr-o tabletă
intitulată, cum altfel, „Prietenia”.

• Tot despre prietenie, dar de
data aceasta cu o „Gherut�ă”, o
pisicut�ă zglobie ne ın̂deamnă să
citim , dinPaul Simion-Vank
c lasa a II I -a de la S� coala
Gimnazială „Ion Creangă”.

• Cu toate că nu s-a născut
p r i m ăva ra , e l e va B i a n c a
Teodora Voicu de la S� coala
Gimnazială „Sf. Andrei” adoră

acest anotimp. Cel mai mult ıî place să privească
reın̂noirea naturii... de la fereastră.

• Costumată ı̂n vrăjitoare, Nicole-Miriam
Beceanu, clasa a II-a, de la S�coala Gimnazială „Ion
Creangă”, ne spune ın̂ povestioara ei despre cum a
făcut o poză pe care a trimis-o bunicii care s-a
speriat la vederea acesteia. Ei i s-a părut amuzantă
ın̂tâmplarea. La fel s�i nouă.

• Un interviu bine documentat ne oferă surorile
Antonia Mihaela Ruxandra Gârbăs�i de la S�coala
Gimnazială „Ion Creangă”. Din pleiada de ın̂trebări
adresate bunicului lor am ret�inut pe cea legată de
schimbarea care ar face-o pe planetă, dacă ar putea,
ın̂ folosul omenirii. Răspunsul bunicului este pe
măsură: „Tot�i copiii din lume să �ie sănătos�i, alături
de părint�ii s�i bunicii lor, să nu mai existe oameni răi,
boli s�i sărăcie”. Ceea ce ne dorim cu tot�ii.

• „Rămas bun, doamnă ı̂nvăt�ătoare” este titlul
articolului semnat de către eleva Andreea -
Maria Constantin de la S� coala Gimnazială
„Vasile Alecsandri”, ı̂n pagina 22 a revistei, ı̂n
fapt un omagiu adus ı̂nvăt�ătoarei care timp de 5
ani , cu dăruire s� i profesionalism le-a insu�lat
elevilor săi dragostea de carte, respectul,
bunătatea, ordinea, disciplina.

„Nu e treabă ușoară să te pui în slujba copilului, cu atât
mai mult cu cât î�i dorești creșterea lui în ceea ce-i place”. Am
citat din articolul ce încheie revista, cuvinte scrise de doamna
Institutoare , coordonatoarea acesteiAngela Burtea

prestigioase reviste editată în parteneriat cu As. C.A.R.P. „Ana
Aslan” Brăila și cu „Destine Junior” Gala�i, în�elegând că
școala românească are, încă, multă for�ă, elevii noștri având
poten�ial intelectual de calitate, iar actul creativ dă roade.



RUSALIILE
Numită ı̂n popor s� i Duminica Mare,

sărbătoarea Rusaliilor reprezintă pogorârea
Sfântului Duh peste S�int�ii Apostoli. Ea cade
totdeauna la 10 zile după I�nălt�area Domnului
sau la 50 zile după Pas�ti, când a avut loc
evenimentul sărbătorit s�i când evreii ıŝ�i serbau
s� i ei praznicul Cincizecimii. E, totodată,
sărbătoarea ın̂temeierii Bisericii Cres�tine, căci,
ı̂n aceeas� i zi, ı̂n urma Cuvântării Sfântului
Apostol Petru, s-au convertit la cres�tinism circa
3000 de su�lete, care au alcătuit cea dintâi
comunitate cres� tină din Ierusalim, nucleul
Bisericii de mai târziu.

Sărbătoarea Rusaliilor constituie cea mai
veche sărbătoare cres�tină ım̂preună cu cea a
pas� tilor, �iind prăznuită ı̂ncă din vremea
S�int�ilor Apostoli.

Legendele spun că Ielele sau Rusaliile sun t
�iint�e fantastice, care umblă prin văzduh s�i pot
lua mint�ile oamenilor dacă nu respectă ziua.
Rusaliile cunoscute sub diferite nume – iele,
zâne, s� oimane, ı̂mpărătesele văzduhului,
ursoaice – umblă ım̂brăcate ın̂ alb, iar locurile ın̂
care dansează rămân arse s�i neroditoare.

Se spune că Rusaliile răpesc uneori un tânăr
frumos ca să se joace cu el, apoi ıl̂ eliberează,
dsar acesta nu trebuie să spună ce a văzut,
pentru că altfel ar putea �i pedepsit. De Rusalii
oamenii nu trebuie să intre ın̂ vie sau să meargă
ın̂ locuri pustii, pentru că s-ar putea ın̂tâlni cu
spiritele rele. I�n unele zone se spune că cine nu
respectă sărbătoarea Rusaliilor, va �i pedepsit
de iele, care provoacă boala denumită popular
„luat de Rusalii”. De asemenea, nu este bine să te

cert�i cu cineva ın̂ ziua de Rusalii, pentru că
vei �i „luat de Rusalii”.

Cuvântul Rusalii trimite s� i la fetele
ım̂păratului Rusalim, despre care se credea
că aveau puteri magice s� i seduceau
oamenii, pedepsindu-i pe cei care nu le
respectau.

I�n credint�a populară, Rusaliile sunt
spiritele mort�ilor care, după ce au părăsit
mormintele la Joimari s�i au petrecut Pas�tile
cu cei vii, refuză să se mai ın̂toarcă ın̂
locurile lor de sub pământ t�i ın̂cep să facă
rele oamenilor.

Pentru a le ım̂buna, oamenii care evitau
să le spună Rusalii, le-au dat diferite nume:
iele, zâne sau frumoase. Există superstit�ia
că aceste spirite stau pe lângă izvoare s�i
pot, prin cântecele lor, să ia mint�ile
oamenilor s�i să-i ım̂bolnăvească.

Boala seamănă ın̂ popor, cu o transă ce
nu poate �i ın̂lăturată decât de puterea
călus� arilor. Ritualul Călus� ului a fost
proclamat de către UNESCO, ın̂ anul 2005,
„Capodoperă a cultului imaterial al
umanită�ii”. Este un joc tămăduitor, care se
spune că aduce sănătate s�i noroc, a�lat ın̂
legătură cu cultul străvechi conform căruia
jocul ın̂ cerc al călus�arilor simbolizează
mersul soarelui pe cer, iar toiagele din
mână reprezintă razele soarelui (foto
alăturat). I�n zilele de Rusalii, călus�arii
colindă din casă ın̂ casă pentru a alunga
spiritele male�ice, iar oamenii ıî ın̂tâmpină
cu frunze de nuc, pelin, usturoi, apă s�i sare.
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Desen de Tincu�a GHERGHICEANU

Sursa: prof. Constan�a Munteanu (selec�ie din volumul „Praznice împărătești”)

Prof. Doina Focșa (Amintiri din satul Frumușica, Republica Moldova,
locul de baștină al autoarei. De câ�iva ani s-a stabilit în Brăila noastră

și este membră a Cenaclului „Casa Speran�ei”)

Deseori ım̂i aduc aminte de sătucul meu de
sub geana pădurii. Frumus�ica mea dragă care
m-a făcut să plutesc ın̂tr-o civilizat�ie populară
s� i să nu uit de ea ori de câte ori as� rămâne cu
mine ın̂sumi. S� i asta se ın̂tâmplă tot mai des,
mai ales ın̂ perioada asta pandemică. Poate s�i
dorul de ea mă macină, că nu am mai vizitat-o
de aproape doi ani.

Rusaliile, pe care o sărbătorim a cincizecea zi
de după Pas�ti, la noi in sat ıî ziceam Duminica
Mare. I�n ajun de Duminica Mare, sâmbătă, erau
m o s� i i d e va ră . C e s e m a i p re g ă t e a u
gospodinele... s� i pentru sâmbătă, dar s�i pentru
duminică!

Mama cocea numaidecât cozonaci. Cumpăra
farfurii, cănit�e, fructiere, cratit�e mici. I�n ele
punea biscuit�i, bomboane, turte dulci, cubulet�e
de zahăr, iar ın̂ cănit�e se turna vin sau bragă.

Deasupra se punea colac ı̂mpletit
frumos, lumânare, o felie de cozonac s�i
un tranda�ir de ăla aromat sau o

Tradi�ii și obiceiuri

rămurică de mentă. Le aranja frumos pe masă,
le tămâia s�i zicea să �ie de su�letul celor mort�i,
spunându-le numele mic. Mă trimitea cu
pomană la vecini, la rude s� i atunci când
ofeream pomana trebuia să spun „de su�letul
lui Ananie” sau „de su�letul Ilenei”. Pomana se
ım̂părt�ea ın̂ prima jumătate a zilei deoarece pe
la prânz ne strângeam tot�i copiii din mahala s�i
ne duceam la pădure după iarbă, cimbru,
ramuri de stejar s�i de scumpie. Cu sacul sub
brat�, făceam popas la cis�mea, ne mai jucam
put�in pe câmp, unde căutam susai. Era fraged
s�i lăptos susaiul ın̂ perioada aceea. I�l rupeam, il
curăt�am de coajă, ıl̂ ın̂vârteam ın̂tre palme care
nu erau atât de curate s�i-l „descântam”: „Susai,
susai, /turtă de mălai/ turta se-nvârtes� te,
/susaiul se-ndulces�te!”. Ne serveam unul pe
altul cu susai sub pretextul că „al meu e mai
dulce”. Prietenul nostru, Culai, era foarte
zgârcit, nu dădea nimănui susai s�i atunci as�a ıî
cântam: „ susai, susai,/ turtă de Culai, / turta

se-nvârtes�te, /Culai ın̂nebunes�te!” Ei, chiar că
ın̂nebunea Culai de ciudă...

Ajuns�i ın̂ pădure, căutam poienit�e cu iarbă
unde cres�teau cimbru s�i corovatic. Adulmecam
cu nesat� aroma ım̂bietoare de iarbă suculentă,
aroma de cimbru de pădure. După ce umpleam
sacii cu iarbă, corovatic s� i cimbru, căutam
scumpie. Niciodată s� i nicăieri nu am văzut
scumpie ca ın̂ pădurea noastră. Scumpia avea
�lori parcă erau din puf, foarte moi, ca vata, de
culoare roz-violet. Cu ramuri de scumpie s�i cu
ramuri de stejar ne ın̂dreptam spre casă. La
ın̂toarcere iar mai „ın̂dulceam” susai, la cis�mea
ne „adăpam” bine si, când ajungeam acasă, nu
mai doream nici mâncare, nici apă... Am
crescut sănătos� i fără să avem temperatură,
diaree, fără internare ın̂ spital.

Iarba se as�ternea pe jos ın̂ casă, ramurile de
stejar s�i de scumpie se puneau pe ferestre sau
la t�olul de la perete. Doamne, ce aromă era ın̂
casă!!! Ziceai că am adus pădurea acasă.

De Duminica Mare se făcea horă ın̂ sat. Fetele
mari purtau rochii noi cu �lori, cu imprimeu, iar
�lăcăii- cămăs�i albe s�i pantaloni negri, �iind
admirat�i de părint�i, de oamenii din sat. Se
ın̂�iripau poves�ti de dragoste.

După trei zile se scotea iarba din case s�i se
adăuga ın̂ stogul cu fân. Dimineat�a se auzea ın̂
tot satul bătutul sapelor. Aceste sunete formau,
parcă, un cântec, un cântec pe care nu l-am mai
auzit de zeci de ani, un cântec nemaipomenit.



EMMA

Soarele s-a-nfipt în iarbă, ca un Hristos răstignit.A
mângâiat colina, apoi a tras fermoarul zilei și a
dispărut.

O stea strălucește ca un diamant șlefuit, uitat în
poala timpului și parcă ar șopti ceva din secretele
cerului. Dăruiește tot ce are, fără să ceară nimic.

Emma rămâne la fereastră. Așteaptă luna. Ca în
fiecare seară, nu pleacă niciodată, până nu apare
luna.

- Dacă vine, mai trăiesc o zi! Dacă nu vine, mă mai
gândesc. Ia uite, păsările alea, câtă libertate au!
Parcă-s îngerii ăia pe care i-am visat noaptea trecută.
Dacă apare luna, pentru mâine, promit să mănânc
toată supa și să fac exerci�ii.

Apoi tace. Așteaptă! Stă de vorbă cu timpul. Pune
degetele pe geamul fumuriu și apasă până își lasă
amprentele degetelor ei, sub�iri și lungi.

Ca o artă ieșită din mâini nevăzute, din seninul
cerului, zvâcnește luna.

- Ai venit? În seara asta ai întârziat. Tu ești ca o
lumânare târzie ce trage încă de via�ă. Inevitabil, îmi
arzi clipele, dar emo�iile ce mi le dai, le iau cu mine,
oriunde aş fi.

Mai rămâne câteva clipe, apoi se aşază pe pat.
Priveşte încă o dată spre fereastră, îngână câteva
cuvinte, probabil o rugăciune, apoi adoarme subit.

Mâine împlinește 99 de ani și nu știe că i-am
pregătit tortul ei preferat.

Supa o să rămână o promisiune.

Mioara MANOILÃ

Cu ajutorul lui Dumnezeu, cu în�elegere și responsabilitate avem
toate șansele ca situa�ia să revină la normal, după mai bine de un an de
zile, un an cât o via�ă, în care am trăit cu neîncredere și teamă, în
izolare și restric�ii. Se anun�ă, așadar, o perioadă mai senină.
Bineîn�eles, nu trebuie să lăsăm garda jos, chiar dacă trecem printr-o
perioadă de relaxare, măsurile minime de protec�ie, purtarea măștii în
spa�iile închise și deschise aglomerate, igiena și dezinfectarea regulată
a mâinilor nu trebuie ignorată. Sunt măsuri simple, dar eficiente în lupta
cu acest nemilos virus care a făcut atâtea victime și va continua să facă
dacă, vorba aceea românească, ne culcăm pe-o ureche.

Federa�ia Na�ională „OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România a fost
permanent conectată cu măsurile și dispozi�iile autorită�ilor,
respectându-le cu stricte�e și fără a face rabat de la ele, cu
responsabilitate pentru sănătatea membrilor și a colectivului C.A.R.P.-
urilor afiliate.Asta a făcut să ne desfășurăm activitatea în cele mai bune
condi�iuni, să ne servim cu promtitudine și profesionalism membrii care
ne-au solicitat ajutorul, ceea ce vom face și în continuare. Cu toate
piedicile impuse de starea de fapt, comunicarea a fost permanentă,
respectându-se planul de activită�i stabilit, chiar dacă totul s-a
desfășurat online sau prin coresponden�ă, cum a fost cazul Consiliului
Na�ional din data de 7 mai 2021.

În lupta cu acest virus perfid să dăm dovadă în continuare de
responsabilitate, să ne vaccinăm pentru că pandemia poate a trecut,
dar pericolul nu, așa că, dragi seniori nu lăsa�i garda jos.

Președintele Federa�iei Na�ionale „OMENIA”
a C.A.R.P.-urilor din România, ing. Gheorghe Chioaru

Culorile şi medicina
Numele unor boli derivă adesea din diverse motive, de la

nume de culori. Exemplul cel mai binecunoscut de toată
lumea este gălbinare, unde explicat�ia denumirii este
evidentă. Tot astfel au apărut termeni ca rujeolă s� i rubeolă, la
originea cărora stă substantivul latin rubeola (ros�eat�ă).
Denumirea de rujeolă trădează un intermediar francez,
rougeole, a cărui legătură cu numele culorii ros�u (rouge) este
la fel de clară ca s� i aceea dintre gălbinare s� i galben.

Mai greu de ghicit este prezent�a numelui unei culori ın̂
ciroză. Punctul de plecare aici ıl̂ constituie adjectivul grec
grecesc kirkkos, care ın̂seamnă galben-ros�cat. De la acesta,
medicul Laennec a format substantivul cirrhosa pentru a
denumi granulat�iile ros�cate s� i dure care apar la anumite boli
hepatice. Ulterior, termenul s-a aplicat la aproape toate bolile
in�lamatorii ale �icatului.

O explicat�ie ın̂trucâtva similară are melancolia. Desfăcând
acest cuvânt ın̂ părt�ile lui componente vom descoperi numele
unei culori melan (negru) s� i khole (�iere). Cu aceste precizări
�ilologice, substantivul melancolie nu e totus� i su�icient
explicat, pentru că nu vedem �iliat�ia de idei ı̂ntre „�iere
neagră” s� i „deprimare”. Mai trebuie să a�lăm că „�ierea neagră”
este pentru medicii antichităt�ii unul din cele patru elemente
care constituiau corpul uman s� i care se depozita, după
părerea lor, ın̂ splină. Acest lichid ipotetic era considerat pe
atunci cauza neurasteniei depresive. I�n forma latinească,
melancholia cuvântul nostru nu putea �i folosit decât ca
denumire a acestei boli nervoase, ın̂ timp ce astăzi, sfera
lui de aplicare este ceva mai largă.

Nevralgia de pe traiectul nervului sciatic, produsă de o
discopatie, spondiloză sau hernie de disc este cunoscută sub
numele de lombosciatică s� i produce mari suferint�e.

Lombosciatica apare mai frecvent la bărbat�i ın̂tre vârstele de
25-50 ani, perioada cea mai activă a viet�ii s� i se produce ın̂
coloana lombară, segmentul cel mai supus eforturilor. As�adar,
lombosciatica este cauzată ın̂ primul rând de eforturile ın̂ pozit�ie
deseori gres�ită, a unei mis�cări brus�te sau unor accidente. La
femei, unde procentul bolnavilor este mai scăzut, lombosciatica
poate apărea s� i datorită slăbiciunii mus�chilor abdominali,
sarcinilor sau obezităt�ii. I�n �ine, printre cauzele generale trebuie
amintite unele anomalii dobândite sau mos�tenite.

I�n urma ridicării unei greutăt�i ın̂ pozit�ie necorespunzătoare,
cu genunchii ın̂tins�i, se produce o durere bruscă asemenea unei
tăieturi de cut�it, persoana respectivă rămânând ı̂n această
pozit�ie. S-a produs o lombosciatică prin ies�irea dintre vertebre a
discului, un mans�on ce se a�lă ın̂tre ele ca amortizor s�i care, ca o
bilă, ın̂lesnes�te mis�cările. Când discul rupe ın̂velis�urile ce-l
protejează, mus�chii s� i ligamentele apasă pe nervul sciatic, dând
dureri ce as�ază bolnavul la pat. Durerea este foarte mare s�i
pozit�ia cea mai convenabilă este as�a-zisa pozit�ie de cocos� de
pus�că: cu genunchii strâns�i spre piept.

I�ntinderea picioarelor sau orice mis�care bruscă (strănutul sau
tusea) produc o violentă durere la locul unde s-a produs
discopatia.

Tratamentul se aplică cu multă atent�ie s�i e ın̂ funct�ie de faza ın̂
care se a�lă boala. I�n faza acută, extrem de dureroasă, trebuie să
�ie pus la repaus complet pe un pat tare (pat de scândură cu
saltea). I�n această perioadă nu se recomandă băile s� i 29
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(coresponden�ă specială din America)

�izioterapia, ele putând intensi�ica durerile. După această
perioadă, timp de 15-30 de zile se va evita statul ın̂ picioare. I�n
perioada de convalescent�ă se recomandă �izioterapia, masajul,
gimnastica s�i cura balneară.

I�n cazuri rare, atunci când tratamentele cunoscute nu dau
rezultate, se recurge la operat�ie.

Pentru prevenirea unui nou acces se vor evita: statul mult ın̂
picioare, mersul pe teren accidentat, pozit�iile vicioase, frigul,
umezeala, iar ın̂ anumite cazuri chiar schimbarea naturii muncii.
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Lângă l itera ı̂nchisă
etans�
S� a r p e l e m u s� c ă d i n

cadranul
Timpului
Ca dintr-o Evanghelie.
Virgula nu mai poate

corecta
Culoarea ierbii
Caligra�iată de copitele

cailor.
Mă lepăd de metafora
Căptus�ită ın̂ mătasea de

porumb
A copilăriei
S� i pătrund ın̂ câmpie
Ca un olog,
Dilatând cea mai uzuală
Conjunct�ie.
Verbele cresc dureros de

strâmb
I�nlăuntrul cărnii
Mus� cată de căt�eii de

lut:...
I�n colt�ul cuvintelor,
Cicatricea dintre
Subiect s� i predicat
Ridică omida de pe urmă
I�mpotriva celei dintâi,
U m b r a - ı̂ m p o t r i v a

luminii-
Dar cât�i dintre voi s�tiu
Cât�i �luturi a ucis ın̂ mine
Călăul nopt�ii?

Ca un olog
Tudori�a TARNI�Ă

IAR-93

IAR-99 ȘOIM

DUMITRU PRUNARIU

VIKTOR KULIKOV

Amintiri din secolul trecut
Prof. Ionel CRAIOVEANU

I�n 1980 erau put�ine t�ări care aveau o
industrie aeronautică, as�a că la terminarea
facultăt�ii am ales să merg la I�ntreprinderea de
Avioane Craiova. Aici se produceau avioane de
vânătoare-bombardament IAR-
93, supersonice, proiectate de H.
Coandă , după revenirea ı̂n
România.Realizarea se făcea ın̂
colaborare cu Iugoslavia s�i erau
destinate armatelor din cele două
t�ări, ın̂locuind vechile avioane de
luptă, de product�ie sovietică.
Erau echipate cu motoare s� i
aparatură de bord de product�ie
englezească. Dotarea din sect�ii

era de ultimă oră, iar
m ă s u r a r e a
subansamblelor se făcea
ı̂n cameră specială, cu
mas�ini de măsurat ın̂ trei
coordonate. I�n sect�ia de
montaj, ın̂ avioane s�i ın̂
camera de măsurare se
f ă c e a c u r ă t� e n i e c u
aspiratorul.

IAR-93 răspundea cu
b r i o c e r i n t� e l o r d e
apărare a României.

Din 1982 a ı̂nceput
realizarea unui avion
p e n t r u p r e g ă t i r e a
pilot�ilor, echipat cu un singur motor, cu dublă
comandă, IAR-99 S�OIM. A participat la multe
competit�ii internat�ionale, de �iecare dată
clasându-se printre cele mai bune din lume, la
clasa lui.

Avioanele produse la Craiova au participat la
târguri s�i expozit�ii aeronautice internat�ionale s�i
erau mândria industriei românes�ti. Interesul
pentru avioanele de la Craiova era crescut s�i
este probat s�i de vizita unor o�iciali ai Tratatului
de la Vars�ovia. Delegat�ia a fost condusă de
Mares� alul , ComandantulViktor Kulikov
Trupelor Tratatului de la Vars�ovia (1979-1989)

Am avut ocazia să văd membrii delegat�iei de
la cât�iva metri. Mares�alul avea mis�cări s�i gesturi
lente, �igură de om trecut prin multe. Semăna cu

un civil ın̂ haine militare.
După zborul ın̂ Cosmos s�i revenirea ın̂

R o m â n i a , a ı̂ n c e p u t s ă v i n ă l a

I�ntreprinderea de Avioane Craiova, ın̂ delegat�ie,
Dumitru Prunariu , primul s� i singurul
cosmonaut român. La 14 Mai 1981 a participat
la misiunea SOIUZ 40 din cadrul programului
spat�ial ,,INTERCOSMOS" s�i a petrecut 7 zile, 20
de ore s�i 42 de minute. Este de profesie inginer

aeronautic. Am vorbit de multe ori.
Avea un puternic accent rusesc,
datorat stagiului de pregătire ın̂
URSS. Mi-a zis că au fost doi români
selectat�i. L-am ın̂trebat cum a ajuns
să facă parte din echipajul care a
zburat ı̂n Cosmos. Mi-a spus că
ı̂ na inte de a zbura , a u fost
examinat�i medical s�i la el a fost

probabilitatea cea mai mică de a avea o
p r o b l e m ă m e d i c a l ă ı̂ n
p e r i o a d a d e s f ă s� u r ă r i i
zborului. Este adevărat că era
cu 10 ani mai tânăr decât
celălalt român, care a urmat
acelas� i stagiu de pregătire.
Hazardul face diferent�a ın̂tre
anonimat s�i celebritate.

I�n anii '80, Craiova era al
doilea centru industrial al
României, după Bucures�ti.

A i c i s e p r o d u c e a u
t r a c t o a r e , l o c o m o t i v e ,
a v i o a n e , a u t o m o b i l e
OLTCIT, serele de la Is�alnit�a
erau cele mai mari din t�ară,
iar Parcul Poporului era
vestit ı̂n toată Europa.
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Ghinea MITREA

Scorpia
cu

ochi
albaştri

LANSARE

AUTOGRAFE

Recent, la Biblioteca Judet�eană „Panait
Istrati” a fost lansat cel de-al doilea volum
al amplei lucrări , cuprinzândMERCUR

reproduceri din primul ziar care a apărut la Brăila, editat de
profesorul Ion Penescu. Cu acest prilej au vorbit despre carte
profesorul s� i scriitorul ,Corneliu Burada Vasile Datcu
reliefându-se bogatul cont�inut documentar al acesteia privind
viat�a economică s�i socială a Brăilei de după eliberarea de sub
ocupat�ia otomană, ı̂n anii 1829-1940. S-a subliniat munca
migăloasă a celor ce au alcătuit acest al doilea volum (ca s�i pe
primul) - de la Biblioteca Judet�eană s�i ,Ion Volcu Aurel Furtună
fost bibliotecar la aceeas� i institut�ie, actualmente pensionar,
pres�edintele Cenaclului „Casa Sperant�ei”. Aces�tia doi vor lucra ın̂
continuare la �inalizarea muncii de culegere a datelor din ziarul lui
Penescu ce se vor regăsi ın̂tr-un al treilea volum MERCUR. (G.M.)

A ies� i t de sub tipar
„Scorpia cu ochi albas�tri”,
al treilea volum realizat de

jurnalistul s� i scriitorul . De amintit că ı̂nGhinea Mitrea
decurs de numai opt luni, sub semnătura sa au mai apărut
ı̂ncă două volume: „I�ntre două femei” (o carte de spionaj s� i
dragoste s� i „Copii de mahala” (carte cu pronunt�at caracter
autobiogra�ic romant�at). Volumul recent ies� it de sub
tipar, as�a cum, de altfel, chiar autorul a mărturisit,
reprezintă una din multele poves�ti de viat�ă ale românilor,
plecat�i pe alte meleaguri să-s� i facă un rost mai bun decât
ı̂n t�ara unde s-au născut.

Pro�itând de lansarea volumului „Mercur” la care a fost
prezent, Ghinea Mitrea a oferit din cărt�ile sale celor
prezent�i s� i a dat autografe (foto alăturat).

C a r t e a d o a m n e i
Constant�a Munteanu (foto
stânga) se adresează, cu
predilect�ie, celor care văd ın̂ OM su�letul, spiritul. Am ın̂ vedere pe
put�in două categorii de cititori: pe cei cu credint�ă stabilă ın̂
Dumnezeu s�i pe cei cu bântuit�i de incertitudini s�i ın̂doieli. S� i ın̂tr-un
caz s�i-n celălalt, cartea ıŝ�i dezvăluie virtut�ile de pedagogie cres�tină.

Concret! Titlul ne trimite la un cont�inut explicit religios. Autoarea
s�i propune o teză de sinteză a praznicelor care marchează „anul
bisericesc”. Forma de abordare t�ine de algoritm bine delimitat:
ın̂t�elegerea cont�inutului, praznicului, din perspectiva ın̂văt�ăturii
cres� tine, contextul istorico-geogra�ic, sursele documentare,
re�lectarea ı̂n obiceiuri, datini, superstit�ii, interact�iunea
ortodoxismului („dreapta credint�ă”). Autoarea se dovedes�te o foarte
bună stăpânitoare a fenomenului religios s�i, ın̂ egală măsură este
practicantă a credint�ei strămos�es�ti ortodoxe. (Jenică CHIRIAC)

„Cine n-ar vrea să aibă în rafturile
bibliotecii câteva vorbe scrise de stră, stră,
străbunicii noștri? Dar invers! Urmașii
noștri de peste un deceniu sau două să
găsească o pagină scrisă de cei care le-au dat
via�ă?” - sunt vorbe scrise de colegul nostru
de cenaclu, sonetistul înVasile Mandric
prefa�a recentului volum de amintiri semnat
de către membra Cenaclului „Casa
Speran�ei”, doamna ,Maria Vișan Brăescu
pe care mul�i dintre concitadinii noștri o
cunosc de pe vremea când lucra „la bancă”.
Apărută recent la Editura brăileană „Lucas”,

Maria VIȘAN BRĂESCU cartea „Amintirile mele cu parfumul florilor
de sânziene” reprezintă un exemplu de cum
trebuie să avem grijă de dăinuirea noastră ca
indivizi, dar și ca familie în timp.

Din lungul periplu al vie�ii ce străbate
volumul am ales spre citire un mic fragment
în care doamna Maria Vișan Brăescu ne oferă
o surpriză plăcută, aceea în care ne povestește
despre verișorul ei, reputatul actor Dorel
Vișan. „S-a născut la 25 iunie 1937 și prin
muncă și-a cultivat talentul moștenit de la
buni și străbuni. Actor de teatru și film, el a
fost director al Teatrului Na�ional din Cluj și,
de-a lungul carierei, a jucat în numeroase
roluri de referin�ă pentru cinematografia

românească. A fost solicitat să joace în peste
40 de roluri memorabile. În 1988, la
Festivalul European al Fimului de la Berlin a
primit distinc�ia pentru cel mai bun actor.

Este născut în satul Tăușeni, care,
împreună cu satul Coasta formează un „sat-
surori”. Preotul slujește o duminică într-un
sat, iar în următoarea duminică slujește în
celălalt sat. Tinerii mergeau la horele satului
unde fete și băie�i din Coasta se cunoșteau, se
împrieteneau și se căsătoreau.

Artistul Dorel Vișan este poet, alături de
multe alte personalită�i din Tăușeni, precum
Chiru Alex, profesor Universitar la
Facultatea de Arte Plastice București, cu
lucrări expuse în Spania, Rusia, Japonia.
Feciorii acestui sat, fii de excep�ie s-au întors
în sat, au refăcut casele părintești și
locuiesc aici cu nepo�ii și strănepo�ii”.
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Revista a fost imprimată la PAPER PRINT INVEST S.R.L. Brăila, ISSN 2344-343X, ISSN-L 2344-343X

File din calendarul creștin ortodox pe anul 2021

1J †) Sf. Ier. Leontie de la Rădăut�i; Sf. Mc.
Doctori fără de argint�i, Cosma s�i Damian, cei din
Roma

2V As�ezarea ves�mântului Născătoarei de
Dumnezeu ın̂ biserica Vlaherne; †) Sf. Voievod
S� tefan cel Mare; Sf. Ier. Iuvenalie, patr.
Ierusalimului (Post. Nu se fac nun�i)

3S Sf. Mc. Iachint; Sf. Ier. Anatolie, patr.
Constantinopolului

4D Sf. Ier. Andrei, arhiep. Cretei; Sf. Cuv.
Marta. Duminica a II-a după Rusalii (a Sf.
Români; Chemarea primilor Apostoli); Ap.
Romani II, 10-16; Ev. Matei IV, 18-23; glas 1,
voscr. 2

5L † Sf. Cuv. Atanasie Atonitul; Sf. Cuv.
Lampadie

6M Sf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia din
Roma

7M †)Sf. M. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Toma din
Maleon; Sf. Mc. Evanghel (Post. Nu se fac nun�i)

8J Sf. M. Mc. Procopie s� i mama sa, Teodosia;
†) Sf. Mc. Epictet preotul s� i Astion monahul

9V †) Cinstirea Ic . Maici i Domnului
„I�ndrumătoarea” de la M. Neamt�; Sf. S�int�it�i Mc.
Pangratie, ep. Tavromeniei (Post. Nu se fac
nun�i)

10 S Sf. 45 de Mc. din Nicopolea Armeniei
11 D Sf. M. Mc. Eu�imia; Sf. Olga, cea

întocmai cu Ap. și luminătoarea Rusiei.
Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile
vie�ii); Ap. Romani V, 1-10; Ev. Matei VI, 22-
23; glas 2, voscr. 3

12 L †) Cinstirea Ic. Maicii Domnului
„Prodromit�a” de la Muntele Athos; Sf. Mc.
Proclu s� i Ilarie; Cuv. Mihai Maleinul; Sf.
Veronica; Sf. Cuv. Paisie Aghioritul

13 M Soborul Sf. Arh. Gavriil; Sf. Cuv. S� tefan
Savaitul; Sf. Cuv. Sara

14 M Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust s� i Iraclie; Sf.
Cuv. Nicodim Aghioritul (Post. Nu se fac nun�i)

15 J Sf. Mc. Chiric s� i Iulita; Sf. Vladimir,
luminătorul Rusiei

16 V Sf. S�int�it Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici
ai săi; Sf. Mc. Iulia (Post. Nu se fac nun�i)

17 S Sf. M. Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie, ep.
Ionopolei

18 D †) Sf. Mc. Emilian de la Durostorum
(Ostrov); Sf. Cuv. Pamvo. Duminica a IV-a
după Rusalii (a Sf. Părin�i de la Sinodul al IV-
lea Ecumenic; Vindecarea slugii sutașului;
Rugăciunea lui Iisus); Ap. Romani VI, 18-23;
Ev. Matei VIII, 5-13; Ioan XVII, 1-13; glas 3,
voscr. 4

19 L Sf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare;
Sf. Cuv. Die; A�larea moas�telor Sf. Cuv. Sera�im
de Sarov

2 0 M † ) S f . S l ăv i t u l P r o o r o c I l i e
Tesviteanul

21 M Sf. Cuv. Simeon s�i Ioan Pustnicul; Sf.
Prooroc Iezechiel; †) Sf. Cuv. Rafail s� i Partenie,
de la Agapia Veche (Post. Nu se fac nun�i)

22 J Sf. Mironosit�ă, ın̂tocmai cu Ap., Maria
Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela

23 V Aducerea Moas�telor Sf. S�int�it Mc. Foca;
Sf. Mc. Apolinarie, Vitalie s� i Valeria (Post. Nu se
fac nun�i)

24 S Sf. M. Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen
25 D Adormirea Sf. Ana, mama Preas�intei

Născătoare de Dumnezeu; Sf. Părin�i de la
Sinodul al V-lea Ecumenic; Sf. Cuv. Eupraxia
și Olimpiada. Duminica a V-a după Rusalii
(Vindecarea celor doi demoniza�i din �inutul
Gadarei); Ap. Romani X, 1-10; Ev. Matei VIII,
28-34; IX, 1; glas 4, voscr. 5

26 L Sf. S�int�it Mc. Ermolae; Sf. Mc. Cuv.
Paraschevi din Roma; †) Sf. Cuv. Ioanichie cel
Nou de la Muscel (Arges�)

27 M † Sf. M. Mc. s� i Tămăduitor Pantelimon
28 M Sf. Ap. s� i diac. Prohor, Nicanor, Timon s�i

Parmena; Sf. Cuv. Pavel de la Xiropotamu (Post.
Nu se fac nun�i)

29 J Sf. Mc. Calinic, Veniamin s�i Mamant; Sf.
Mc. Teodota cu �iii săi

30 V Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet s� i
Andronic; Sf. Mc. Valentin, ep. Umbriei (Post. Nu
se fac nun�i)

31 S I�nainte-prăznuirea scoaterii Sf. Cruci; Sf.
s� i Dreptul Evdochim; Sf. s� i Dreptul Iosif din
Arimateea (Lăsatul secului pentru Postul
Adormirii Maicii Domnului)

1D Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 fra�i Mc.
Macabei (Începutul Postului Adormirii Maicii
Domnului) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac
nun�i). Duminica a VI-a după Rusalii
(Vindecarea slăbănogului din Capernaum);
Ap. Romani XII, 6-14; Ev. Matei IX, 1-8; glas 5,
voscr. 6

2 L Aducerea moas�telor Sf. I�ntâi Mc. s�i Arhid.
S� tefan; Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul I�mp.
Iustinian cel Mare (Post. Nu se fac nun�i)

3 M Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat s� i Faust; Sf.
Mironosit�ă Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din
Tesalonic (Post. Nu se fac nun�i)

4 M Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil (Post. Nu
se fac nun�i)

5 J I�nainte-prăznuirea Schimbării la Fat�ă a
Domnului; †) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamt�; Sf.
Mc. Evsignie; Sf. Nona, mama Sf. Ier. Grigorie
Teologul; Sf. Ier. Fabian, ep. Romei (Post. Nu se fac
nun�i)

6V (†) Schimbarea la Fa�ă a Domnului
(Pobrejenia) (Dezlegare la pește. Nu se fac
nun�i)

7 S †) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; †) Sf. Cuv.
Pafnutie - Pârvu Zugravul; Sf. Cuv. Mc. Dometie
Persul; Sf. S�int�it Mc. Narcis, arhep. Ierusalimului;
Sf. Cuv. Nicanor (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac
nun�i)

8D Sf. Ier. Emilian Mărt., ep. Cizicului și
Miron, ep. Cretei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se
fac nun�i). Duminica a VII-a după Rusalii
(Vindecarea a doi orbi și a unui mut din
Capernaum); Ap. Romani XV, 1-7; Ev. Matei IX,
27-35; Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 7

9 L Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărt. pentru icoana
lui Hristos (Post. Nu se fac nun�i)

10 M Sf. Mc. Laurent�iu, arhid.; Sf. S�int�it Mc.
Xist, ep. Romei; Sf. Mc. Ipolit (Post. Nu se fac nun�i)

11 M †) Sf. Ier. Nifon, patr. Constantinopolului;
Sf. M. Mc. Evplu, arhid. (Post. Nu se fac nun�i)

12 J Sf. Mc. Fotie s�i Anichit (Post. Nu se fac
nun�i)

13 V Odovania praznicului Schimbării la Fat�ă a
Domnului; Mutarea moas�telor Sf. Cuv. Maxim
Mărt.; Sf. Cuv. Dorotei s�i Dositei (Post. Nu se fac
nun�i)

14 S I�nainte-prăznuirea Adormirii Maicii
Domnului; Sf. Prooroc Miheia (Prohodul M. D.)
(Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nun�i)

15 D (†) Adormirea Maicii Domnului (Nu se
fac nun�i). Duminica a VIII-a după Rusalii
(Înmul�irea pâinilor); Ap. Filipeni II, 5-11; I
Corinteni I, 10-17; Ev. Luca X, 38-42; XI, 27-28;
Matei XIV, 14-22; glas 7, voscr. 8

16 L Aducerea Sf. Mahrame a Domnului din
Edesa la Constantinopol; †) Sf. Martiri
Brâncoveni: Constantin Voievod cu cei patru �ii ai
săi: Constantin, S� tefan, Radu s�i Matei, s� i sfetnicul
Ianache; †) Sf. Cuv. Iosif de la Văratec; Sf. Mc.
Diomid

17 M †) Sf. Gheorghe Pelerinul; Sf. Mc. Miron
pr., Straton s�i Ciprian

18 M Sf. Mc. Flor s�i Lavru (Post. Nu se fac nun�i)
19 J Sf. Mc. Andrei Stratilat, Timotei, Agapie s�i

Tecla
20 V Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Sever, Eliodor

s�i Teoharie (Post. Nu se fac nun�i)
21 S Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa, cu �iii ei; † Sf. Mc.

Donat diac., Romul pr., Silvan diac. s�i Venust
22 D Sf. Mc. Agatonic și cei îmtruna cu ei.

Duminica a IX-a după Rusalii (a Sf. Părin�i de
la primele șase Sinoade Ecumenice; Umblarea
pe mare - potolirea furtunii); Ap. I Corinteni
III, 9-17; Ev. Matei XIV, 22-34; glas 8, voscr. 9

23 L Odovania praznicului Adormirii Maicii
Domnului; † Sf. Mc. Lup; Sf. S�int�it Mc. Irineu, ep.
de Lugdunum (Lyon)

24 M Sf. S�int�it Mc. Eutihie; Sf. Mc. Tation
25 M Aducerea moas�telor Sf. Ap. Bartolomeu;

Sf. Ap. Tit (Post. Nu se fac nun�i)
26 J Sf. Mc. Adrian s�i Natalia, sot�ia sa
27 V Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Fanurie; Sf.

Ier. Osie, ep. Cordobei (Post. Nu se fac nun�i)
28 S Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia
29 D (†) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan

Botezătorul; Fapte XIII, 25-33 (Dezlegare la
ulei și vin. Nu se fac nun�i). Duminica a X-a
după Rusalii ; Ap.(Vindecarea lunaticului)
Marcu VI, 14-30; I Corinteni IV, 9-16; Ev. Matei
XVII, 14-23; glas 1, voscr. 10

30 L †) Sf. Ier. Varlaam, mitr. Moldovei s�i Ioan
de la Râs�ca s�i Secu, ep. Romanului; Sf. Ier. Ioan,
P a v e l c e l N o u s� i A l e x a n d r u , p a t r .
Constantinopolului

31 M As�ezarea ın̂ raclă a cinstitului brâu al
Maicii Domnului

1M † I�nceputul anului bisericesc; † Sf. Cuv.
Dionisie Exiguul (cel Smerit); Sf. Cuv. Simeon
Stâlpnicul (Tedeum - Anul Nou bisericesc) (Post.
Nu se fac nun�i)

2J Sf. Mc. Mamant; Sf. Ier. Ioan Postitorul,
patr. Constantinopolului

3V Sf. S�int�it Mc. Antim, ep. Nicomidiei; Sf.
Cuv. Teoctist din Palestina; †) Sf. Cuv. Neo�it s� i
Meletie de la M. Stânis�oara (Post. Nu se fac
nun�i)

4S Sf. S�int�it Mc. Vavila, ep. Antiohiei; Sf.
Prooroc Moise; Sf. Mc. Petroniu

5D Sf. Prooroc Zaharia și Dreapta
Elisabeta, părin�ii Sf. Ioan Botezătorul.
Duminica a XI-a după Rusalii (Pilda
datornicului nemilostiv); Ap. I Corinteni IX,
2-12; Ev. Matei XVIII, 23-35; glas 2, voscr. 11

6L Pomenirea minunii Sf. Arh. Mihail ı̂n
Colose; Sf. Mc. Eudoxie;

7M I�nainte-prăznuirea Nas� terii Maicii
Domnului; Sf. Mc. Sozont; † Sf. Cuv. Simeon s�i
Am�ilohie de la Pângărat�i (Nu se fac nun�i)

8M (†) Nașterea Maici i Domnului
(Dezlegare la pește. Nu se fac nun�i)

9J Sf. s� i Drept�ii dumnezeies�ti Părint�i Ioachim
s�i Ana; †) Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău; †) Sf. Cuv.
Onufrie de la Vorona; Sf. Părint�i de la Sinodul al
III-lea Ecumenic

10 V Sf. Mc. Minodora, Mitrodora s� i
Nimfodora; Sf. I�mp. Pulheria (Post. Nu se fac
nun�i)

11 S Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv.
Eufrosin Bucătarul (Sâmbăta dinaintea
Înăl�ării Sf. Cruci)

12 D Odovania Praznicului Nașterii Maicii
Domnului; Sf. Mc. Avtonom, Macedonie și
Teodul. Duminica dinaintea Înăl�ării Sf.
Cruci ; Ap.(Convorbirea lui Iisus cu Nicodim)
Galateni VI, 11-18; Ev. Ioan III, 13-17; glas 3,
voscr. 1

13 L I�nainte-prăznuirea I�nălt�ării Sf. Cruci; †
Târnosirea Bisericii I�nvierii din Ierusalim; Sf.
S�int�it�i Mc. Corneliu Sutas�ul s� i Ciprian, ep.
Cartaginei; †) Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; † Sf. Mc.
din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic,
Lucian s�i Valerian

14 M (†) Înăl�area S�intei Cruci; Sf. Nou Mc.
Macarie, ucenicul patr. Nifon (Dezlegare la
ulei și vin. Nu se fac nun�i)

15 M †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partos� , mitr.
Banatului; † Sf. M. Mc. Nichita; † Sf. Ier. Visarion,
arhiep. Larisei (Post. Nu se fac nun�i)

16 J Sf. M. Mc. Eu�imia; Sf. Mc. Meletina s� i
Ludmila

17 V †) Sf. Ier. Dionisie, ep. Cetăt�ii Albe -
Ismail; Sf. Mc. So�ia s� i �iicele sale: Pistis, Elpis s� i
Agapi (Post. Nu se fac nun�i)

18 S Sf. Ier. Eumenie, ep. Gortinei; Sf. Mc.
Ariadna (Sâmbăta după Înăl�area Sf. Cruci)

19 D Sf. Mc. Tro�im, Savatie și Dorimedont.
Duminica după Înăl�area Sf. Cruci (Luarea
Crucii și urmarea lui Hristos); Ap. Galateni II,
16-20; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 4,
voscr. 2

20 L Sf. M. Mc. Eustatie s� i sot�ia sa, Teopista, cu
cei doi �ii ai lor: Agapie s� i Teopist

21 M Odovania Praznicului I�nălt�ării S�intei
Cruci; Sf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc Iona

22 M †) Sf. Ier. Mc. Teodosie de la M. Brazi,
mitr. Moldovei; Sf. S�int�it Mc. Foca, ep. de Sinope
(Post. Nu se fac nun�i)

23 J Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul;
Sf. Cuv. Xantipa s� i Polixenia

24 V Sf. ın̂tâia Mc., ın̂tocmai cu ap., Tecla; Sf.
Cuv. Siluan Athonitul (Post. Nu se fac nun�i)

25 S Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie
Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej

26 D †) Mutarea Sf. Ap. și Ev. Ioan; †) Sf.
Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon.
Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea
minunată); Ap. II Corinteni IX, 6-11; Ev. Luca
V, 1-11; glas 5, voscr. 3

27 L †) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitr.
T� ării Românes�ti; Sf. Mc. Calistrat s� i Epiharia

28 M † Sf. Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Prooroc
Baruh; Sf. Neo�it Zăvorâtul din Cipru

29 M Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc.
Petronia (Post. Nu se fac nun�i)

30 J Sf. Ier. Grigorie Luminătorul, arhiep.
Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia s� i Gaiani (Nu se fac
nun�i)


