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De Ziua Interna�ională
a Persoanelor Vârstnice

Ziua Interna�ională a Persoanelor
Vârstnice a fost stabilită la 1
octombrie a fiecărui an, de către
Organiza�ia Na�iunilor Unite, prin
rezolu�ia nr. 45/106/1990, cu dorin�a
ca statele lumii, prin guvernele lor, să
omagieze genera�iile ajunse la vârsta
senectu�ii pentru contribu�ia lor la
reconstruc�ia și dezvoltarea societă�ii,
la crearea bunurilor materiale și
spirituale, la progresul omenirii. În
anul 1999, tot Organiza�ia Na�iunilor
Unite a proclamat „Anul Interna�ional
al Persoanelor Vârstnice”.Aceste rezolu�ii, ca
și alte documente na�ionale și interna�ionale,
au recomandat guvernelor lumii să pună în
prim-planul preocupărilor lor cinstirea
bătrânilor, sensibilizarea autorită�ilor și
opiniei publice privind problemele majore cu
care aceasta se confruntă, precum și nevoia de
recunoștin�ă și de respectare a drepturilor
persoanelor vârstnice la demnitate, sănătate,
venituri minime pentru ieșirea din sărăcie,
dreptul de a participa cât mai mult timp la
via�a socială și dreptul la un sfârșit demn.
Toate aceste cerin�e și dorin�e minime – nu
sunt noută�i ale timpurilor noastre – ele au
existat cu multă vreme în urmă și în multe
perioade de regimuri istorice, care au fost
respectate de genera�iile mai tinere.

Genera�ia vârstnică a începutului de secol
XXI, secol ce se dovedește a fi animat de

spectrul unei crize sanitare nemaiîntâlnite, o
pandemie parcă fără de sfârșit, este pusă în
fa�a unei cumplite rupturi de ritm, rost, loc în
societate și comunicare între genera�ii care
așază pe vârstnici într-o zonă sensibilă a
însingurării și desconsiderării. Genera�iile
mai tinere, cu toate că beneficiază din plin de
bunurile materiale, cultural civilizatoare
produse și de genera�ia vârstnică de azi, se
disimulează în misionari liberali fără ra�iune
și în asediu cu popula�ia vârstnică considerată
pentru ei un balast social și toate acestea în
condi�iile în care numărul persoanelor
vârstnice din această perioadă istorică și
pentru următoare decenii este în continuă
creștere.

Societatea românească, care tranzitează o
reformare după anul 1990, economic,
cultural, educa�ional a scăzut mult

demonstrând în prezent că nu este
pregătită să ofere genera�iei de
bătrâni, care în timpul vie�ii lor active
a reconstruit și dezvoltat o �ară din
temelii, o recunoștin�ă și o bătrâne�e
l i n i ș t i t ă . A s t ă z i , s o c i e t a t e a
românească, profund divizată, cu răni
din ce în ce mai mari, cu orgolii

vizibile și lupte încrâncenate, cu o corup�ie
bolnavă și cu voin�ă nebunească de furt și
distrugere din avu�ia �ării, îngenuncheată și
de o criză sanitară fără precedent, nu poate
oferi bătrânilor condi�ii decente de via�ă strict
necesare nevoilor de trai materiale și
spirituale ale acestora.

Ziua de 1 Octombrie rămâne, totuși, o zi de
speran�ă și importantă și pentru organiza�iile
de pensionari din România, care prin
activită�ile lor statutare de întrajutorare pe
paliere de activită�i economice, sociale,
medicale, culturale, mărite și diversificate,
rămân singurele care aduc o suplinire de
umplere cu ceva a distan�ei create în
societatea de astăzi, între cei doi poli sociali:
bogă�ie și sărăcie și constituie momente de
reflec�ie asupra omului vârstnic de
pretutindeni.

Ca de �iecare dată, în contextul marcării
ZILEI INTERNA�IONALE

A PERSOANELOR VÂRSTNICE,
Consiliul director urează din su�let

tuturor Seniorilor din România,
bunicilor, tuturor românilor -

multă sănătate, fericire,
via�ă lungă și liniștită

alături de cei dragi!

M E S A J U L  pre edintelui Federa iei[ ]
Na ionale Omenia”, ing. Gheorghe Chioaru] „

La mul�i ani,
Seniori!

Ca în fiecare an, de 1 octombrie, sărbătorim
Ziua Interna�ională a Persoanelor Vârstnice,
sărbătoare instituită la 14 decembrie 1990 de
Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor
Unite opul promovării drepturilor acestora,în sc
dar şi a unei imagini pozitive a îmbătrânirii.
Anul trecut, să sperăm că nu și anul acesta,
pandemia de coronavirus ne-a împiedicat să
sărbătorim cum se cuvine, cu bucurie această zi
dedicată nouă, seniorilor de pretutindeni.

1 Octombrie, Ziua Interna�ională a Persoanelor Vârstnice
reprezintă, fără îndoială, un moment de bucurie și de sărbătoare.
Totodată, el ar trebui să fie și unul al reflec�iei asupra condi�iei
vârstnicului, atât la nivel na�ional, cât și interna�ional. Ce progrese s-au
făcut în domeniul drepturilor persoanelor vârstnice, cum s-au
îmbunătă�it efectiv condi�iile de via�ă ale acestora? Cum au fost
implica�i în via�a comunită�ii din care fac parte? Dacă la nivel euro-
pean, programele și strategiile privind îmbătrânirea activă, sănătoasă

și demnă sunt demult aplicate cu succes, la noi,
ele și-au făcut loc cu greu pe agenda
autorită�ilor, ONG-uri precum federa�ia noastră
fiind, de fapt, vârful de lance și principala
promotoare a acestor direc�ii. Pentru că dincolo
de mărirea punctului de pensie, ar trebui să ne
preocupe și alte priorită�i ale vârstnicilor pe care
îi sărbătorim o zi pe an și îi uităm pentru restul
de 364 de zile.

„Oamenii devin mari prin instituţiile de
binefacere pe care le lasă în urma lor”. Acestea
sunt cuvintele rostite de împăratul Napoleon
Bonaparte, cuvinte pe care ni le-am însușit și

care ilustrează cel mai bine existen�a, activitatea și prestigiul unei
astfel de organiza�ii de pensionnari, cum este cea a noastră. Grija fa�ă
de seniori și problemele cu care aceștia se confruntă, dar și alte
probleme sociale au reprezentat și reprezintă numitorul comun al
C.A.R.P.-urilor care sunt afiliate Federa�iei Na�ionale “OMENIA”,
cea mai puternică organiza�ie a pensionnarilor din România. Am fost,
suntem și vom fi alături de dumneavoastră, dragi seniori. Primi�i din
partea noastră un sincer și călduros La mul�i ani!
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ÎNTOTDEAUNA -

soluţia de sprijin

pentru membrii sãi

Pensionarii nu sunt
o „genera�ie expiratã”

Ilie DUDULEA,
președintele Asocia�iei C.A.R.P. „Ana Aslan”

Dragii noștri, membri ai Asocia�iei
C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila, dragi cititori,
pe care vă așteptăm să veni�i alături de noi
î n t r - u n e f o r t c o m u n d e a d e p ă ș i
vicisitudinile vie�ii sociale - sărăcii,
discriminare și izolare, accentuate de
impactul imediat al pandemiei asupra
sănătă�ii, vă chem să uităm pentru moment
de stările de urgen�ă și de alertă, restric�iile
de tot felul, dereglările socio-economice
create de guvernan�i; să uităm și să devenim
mai optimiști, să for�ăm o atitudine pozitivă,
să luptăm pentru o societate bazată pe
bunăstarea tuturor, solidaritatea între
genera�ii, dreptul de a participa și a contribui
la mersul societă�ii, respectând în același
timp drepturile și responsabilită�ile fiecărei
persoane pe parcursul vie�ii. Să acordăm
aten�ia cuvenită Zilei Interna�ionale a
Persoanelor Vârstnice, 1 Octombrie. Este
ziua pe care o sărbătorim an de an, stabilită
în urmă cu 30 de ani prin Rezolu�ia O.N.U.
nr. 45/01.06.1991, pentru că este ziua în care
fiecare dintre noi ar trebui să ne îndreptăm
cele mai frumoase gânduri către părin�i sau
bunici, către cei care ne-au înseninat
copilăria și ne-au netezit cărarea vie�ii. Lor
le datorăm, în fiecare zi, respect și

Speran�a Încredereași sunt darurile pe care încercăm să le oferim
tuturor vârstnicilor cu care noi, cei din conducerea asocia�iei, intrăm în
contact în fiecare zi de lucru sau în împrejurări diverse, ascultându-le
păsurile, suferin�ele, neajunsurile de tot felul. Multe sunt
cutremurătoare și nenumărate sunt situa�iile în care ne străduim să le
alinăm punctual durerile, cele mai multe legate de sufocarea materială
la care sunt supuși. Scăderea veniturilor, și așa extrem de reduse,
devalorizarea acestora, adunarea anilor, traiul multora sub nivelul
sărăciei, sănătatea precară, de multe ori la limita existen�ei biologice
sunt doar câteva din anomaliile unei vie�i care, constitu�ional vorbind,
se proclamă a fi decentă.

Nu mai pu�in de 10.706 din cei peste 42.000 de membri ai C.A.R.P.
„AnaAslan” Brăila au venituri minime, de cel mult 800 lei.Acestora și
celor asemenea lor, de vreo doi ani, li se calculează, recalculează, răs-
recalculează pensiile, dar pe rând mul�i pleacă în lumea de apoi,

considera�ie pentru ceea ce ne-au oferit,
pentru ceea ce au zidit temeinic și au lăsat
moștenire, pentru răbdarea, în�elepciunea și
siguran�a ce ne-o arată. Sărbătorirea de la 1
octombrie este astfel și un prilej pentru cei
tineri, dar și pentru autorită�ile publice,
politicieni în mod deosebit, să se gândească
la ce pot face pentru ca via�a celor de vârsta a
treia să fie ceva mai bună.

Însă, o spunem deschis, un trai mai plăcut
putem să ni-l facem și noi, ducând o via�ă
activă în folosul comunită�ii, al copiilor și
nepo�ilor. Dar și prin diverse activită�i de
voluntariat, artistice, de întrajutorare și
solidaritate cu semenii afla�i la strâmtoare,
prin implicarea în via�a economică, social-
culturală, putând astfel arăta societă�ii că
pensionarii nu sunt o „genera�ie expirată”,
cum îi califică unii, că sunt utili, că le pasă de
bunul mers al treburilor �ării. Participarea
celor de vârsta a treia la aceste activită�i
prezintă numeroase beneficii pentru
creșterea nivelului de bunăstare, a
mul�umirii fa�ă de via�ă, a stimei de sine, a
sănătă�ii fizice și mentale, precum și a
duratei de via�ă.

În acest sens, am să îl citez pe domnul
prof. univ. dr. ,Alexandru Vlad Ciurea

eminentul specialist în neurochirurgie,
care, într-un interviu acordat jurnalistului
Ionu� Crivă�, publicat în revista Federa�iei
Na�ionale „Omenia” a Caselor de Ajutor
Reciproc ale Pensionarilor din România, a
spus: „Nu există persoane de vârsta a treia.
Vârsta este doar o cifră. Contează vârsta
biologică… Structura umană are trei
capitaluri perfect distincte: de via�ă, de
sănătate și …capitalul de integritate
mentală. Noi trebuie să fim convinși
indiferent de vârstă că suntem perfect
func�ionali din punct de vedere cerebral, cu
toate func�iile integrate (cognitive – a
cunoaște, motorii – a merge, senzitive – a
sim�i, și cu toate func�iile decizionale
adaptate mediului înconjurător)”. Printre
„multiplele elemente esen�iale pentru
men�inerea creierului tânăr – eviden�ia
distinsul profesor, se numără și gândirea
optimistă, evitarea stresului și a stărilor
conflictuale”.

Sintagma „îmbătrânire activă” nu este un
concept nou, dar în �ara noastră încă trebuie
să facem pași pe acest drum. Schimbarea
mentalită�ilor și a percep�iei privind
persoanele vârstnice reprezintă aspecte
deosebi t de importante în vederea
promovării active a participării sociale a
acestora prin reducerea obstacolelor către
o via�ă independentă și participativă.
Societatea românească trebuie să facă
eforturi în a încuraja persoanele aflate la
vârsta în�elepciunii, de a duce o via�ă
sănătoasă, productivă și independentă, iar
despre eforturile asocia�iei noastre în acest
sens ve�i întâlni amănunte și aspecte
i n e d i t e , u n e l e c h i a r î n p r e m i e r ă
jurnalistică, citind în continuare paginile
revistei noastre de suflet.

Asociaţia C.A.R.P. „Ana Aslan”

Jurist Aurel HÂRJOGHE, vicepreședinte

înso�i�i de declara�iile sforăitoare, aiuritoare ale guvernan�ilor „vom
aplica legea, dar nu legea în vigoare, lege pe care o vom ignora după
alegeri…”, că doar vă aminti�i „oameni buni” politica promisiunilor
valabile doar în campania electorală, „politică” recunoscută sfidător și
cinic la cel mai înalt nivel!

Aștepta�i! Aștepta�i! Aștepta�i! Vom face, vom face, vom face! Vom
face și vom drege… Contributivitate, echitate, dreptate, demnitate,
reunite toate într-un singur cuvânt: demagogie. Acestea și multe altele
sunt acordurile care au înso�it, numai în ultimii doi ani de guvernare, în
drumul lor mai presus de înaltul cerurilor, pe nu mai pu�in de

(Continuare în paginile 4-5)
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1818 membri ai asocia�iei în 2020
și deja 1535 în acest an. Mă
întreb, lor unde li se vor trimite
măririle de pensii, la post-restant
sau au guvernan�ii vreun curier
special?! Sau poate, gândesc,
dacă cei care tot socotesc și
născocesc noi și noi și fel de fel de
formule de calcul al pensiilor au
descoperit cumva vreun „card al
vie�ii” de apoi…

Întreb: cât mai pot aștepta cei
853 de membri ai asocia�iei care
au depășit vârsta de 90 de ani,
pentru a nu mai aminti de cei 126
care depășesc vârsta de 95 de ani,
5 dintre ei atingând sau depășind
suta. La 102 ani, venerabila
doamnă P.V. are o pensie de
numai 441 lei, dar la categoria
celor care au împlinit 95 de ani
constatăm ca pensii în plată sume
de genul 226 lei, 232 lei, 257 lei,
288 lei, 330 lei, 305 lei, urma�i de
alte zeci de membri care nu ajung
la 600 de lei. Nu mai pu�in de 45 de membri cu vârsta între 95-102 ani
au o pensie sub limita a 800 lei.

Tuturor celor care au împlinit această vârstă, Consiliul director, în
func�ie de posibilită�ile financiare ale asocia�iei, a decis și în acest an să
le acorde o, cu prilejul ,Zilei Interna�ionale a PersoanelorVârstnice
recompensă bănească, ca o manifestare de respect și pre�uire, făcându-
ne plăcere de a-i prezenta cititorilor pe membrii noștri Maria
Caraiene Mihai Catarahia Ioan Romaniuc, și (vezi foto), care au
depășit „suta”, cea mai înaintată în vârstă fiind însă doamna
Paraschiva Vintilă, intrată în cel de-al 103-lea an de via�ă.

Fidelitatea fa�ă de asocia�ie s-a constituit la rândul ei într-o
modalitate de departajare în același scop, al recompensării materiale, a
unui număr de 14 membri care au o vechime de peste 50 de ani. Putem
eviden�ia în acest sens pe doamna (vezi foto), care seMarioara Ion
apropie de 60 de ani de la data înscrierii în asocia�ie, alături de
doamnele ( vechime), (Emilia Radu 59 ani Tudori�a Durbacă 58
ani Ileana Răducan 56 ani Ancu�a Penciu 55 ani), ( ), ( ).

Prin raportarea la semnifica�ia acestei sărbători interna�ionale, odată
cu tradi�ionala urare de , în numele Consiliului director îiLa mul�i Ani!
asigur pe to�i seniori asocia�iei de sprijinul nostru necondi�ionat,
dorindu-le multă sănătate și puterea de a se bucura din plin de anii ce
vor urma.

Re�inem însă, că acordarea de ajutoare bănești sociale nu este o
activitate festivistă, ancorată pe momente precum „ziua seniorilor”, ci
ea se desfășoară continuu, numai în primele trei trimestre ale anului în
curs beneficiind, la cerere, peste 400 de membri cu venituri de până la
800 lei. Și chiar dacă în aceste cazuri nivelul ajutorului este de numai
80 lei, subliniez, pentru o bună reprezentare a măsurii, că pentru
aceștia sprijinul acordat depășește nivelul obliga�iei de a depune o
contribu�ie lunară ca membru asociat pentru întregul an.

Și totuși, mai amintesc și alte ajutoare bănești nerambursabile de
același nivel, acordate unui număr de 1.135 membri reprezentând
cotă-parte din costul unor tratamente ori lucrări dentare, precum și al
unor bilete de tratament balnear și desigur, ajutoarele acordate
urmașilor celor 1535 membri deceda�i, acestora din urmă ajutoarele de
deces fiind diferen�iate în raport de vechimea în asocia�ie.

Anul 2021 a continuat să ne pună în continuare la grea încercare în
lupta cu perfidul Coronavirus SARS-CoV-2 și numai măsurile

energice, imediate, men�inute și aplicate cu hotărâre, chiar
impuse pe alocuri în condi�iile permanentizării stării de alertă

(Urmare din pagina 3)

4

prin repetatele hotărâri ale Guvernului, au permis asigurarea
continuită�ii activită�ii în perioada extrem de grea care a urmat după
starea de urgen�ă, și este departe de a se încheia, relaxarea fiind
iluzorie. „Valul patru” este o realitate pe care o trăim cu to�ii.

Chiar dacă am făcut dovada capacită�ii noastre organizatorice,
sus�inută de eforturi financiare deosebite, luând măsurile recomandate
pentru a �ine virusul agresiv la distan�ă și a-l împiedica să se
răspândească, încercările de a convoca membrii asocia�iei la ședin�a
anuală de Adunare generală nu au găsit nici o breșă în hă�ișul
restric�iilor impuse, orice risc antrenând o răspundere cu consecin�e
dure, imprevizibile. Suntem însă pregăti�i să lansăm chemarea la cel
mai favorabil moment de relaxare reală, �inând însă seamă de
respectarea exigen�elor și intransigen�a autorită�ilor.

În rest, asocia�ia își urmează cursul activită�ii, fotografiile tematice
din cuprinsul revistei eviden�iind modul de desfășurare a unor întâlniri
de genul cenaclu literar, bucurându-ne de aprecierea onorantă de „pol
al valen�elor în domeniul literar”, sens în care am fost recent gratula�i
de o autoritate în domeniu precum scriitorul Viorel Coman, dar nu
numai.

Mai încercăm, limitativ, să ilustrăm în alt plan continuarea și în al
treilea trimestru al anului, după cum se poate observa, ac�iunile de
prevenire specifice organelor poli�ienești, reprezentan�i ai
Compartimentului Analiză și Prevenirea Criminalită�ii și Biroului
rutier din cadrul IPJ Brăila oferind vârstnicilor verbal și prin
distribuire de flyere, informa�ii referitoare la factorii favorizan�i ai
săvârșirii unor infrac�iuni cu violen�ă specific stradală, modurile de
operare predilecte și de reac�ie în postura de victime sau martori, dar și
aten�ionări referitoare la regulile ce trebuie respectate atunci când se
deplasează pe drumurile publice în calitate de pietoni, șoferi sau
pasageri în autovehicule, astfel încât să nu fie implica�i în accidente
rutiere care i-ar putea costa sănătatea, integritatea fizică, libertatea sau
chiar via�a.

Desigur, o prezentare succintă a realizărilor perioadei în contextul
crizei sanitare și economice fără precedent, poten�ată fără îndoială de
criza politico-guvernamentală, este totuși nedefinitorie dacă nu
scoatem în relief cifrele înregistrate ca număr de contracte de
împrumut, 8434 până la 30.09.2021 și 40.357.240 lei ca valoare totală,
din care 31 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 12.620 lei. În

Poli�ia în ac�iune - prevenire, prevenire, prevenire - este cuvântul de ordine
în expunerile poli�iștilor în ac�iunea derulată în vara acestui an la sediul asocia�iei

cu participarea cms.-șef Sarău Ninetta Anna, ag.pr. Cînipeanu Ionu�,
ag. Leoacă Adelina și ag. Ciobotariu Adi.
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perspectiva întregului an financiar, deși rezultatul
înregistrat se află doar la limita satisfăcătoare, aceste
cifre sunt totuși, 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, în
ultimii ani s-au impus la nivel legislativ condi�ii
procedurale mai greoaie pentru conducerea asocia�iei
și mai costisitoare pentru membri, 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, procedura la care ne
referim s-a înăsprit și mai mult, adăugându-se taxe și
alte costuri suplimentare celor anterioare, suportate desigur tot de
membrii 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 ale
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.
(Am reluat câteva idei dintr-un număr anterior al revistei dat fiind
caracterul repetitiv al unor activită�i desfășurate în cadrul asocia�iei).

Așadar, chemăm pe to�i membrii Asocia�iei C.A.R.P. „Ana
Aslan” Brăila să reziste în fa�a crizei morale, cea mai gravă dintre
toate celelalte forme, să fie alături de conducerea asocia�iei care se
străduiește și, împreună cu colectivul de salaria�i, reușește să
asigure continuitatea activită�ii ca principiu de bază în aprecierile

Septembrie 2013. Apărea primul număr al
Revistei „Casa Speran�ei”, din cadrul As.
C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila, o publica�ie
trimestrială care cu timpul și-a creat o notorietate
în rândul cititorilor săi. O revistă care, ajunsă
acum la numărul 33, a rezistat probei timpului
datorită implicării conducerii asocia�iei în
editarea acesteia, dar și seriozită�ii, iscusin�ei și
probită�ii profesionale a membrilor redac�iei și a
colectivului de împătimi�i întru scris și artă al
Cenaclului Literar-Artistic „Casa Speran�ei”.
Revista a evoluat cu succes de la o publica�ie
preponderent informativă spre una care îmbină
problemele vârstnicilor cu o tematică generoasă.

Revista „Casa Speran�ei” a reușit să-și facă
drum spre inimile membrilor pensionari cititori
fiind apreciată datorită articolelor apărute, care
păstrează amprenta autenticită�ii, reliefând
aspecte cu care se confruntă persoanele vârstnice
în via�a de zi cu zi, dar și cu crea�ii literar-artistice
ale membrilor cenaclului. Publica�ia a reușit să
depășească aria locală de răspândire, în prezent
aceasta fiind întâlnită în multe din orașele �ării -
Brașov, Turnu Măgurele, Miercurea Ciuc,
București, Focșani, Gala�i, Cluj, Timișoara, dar și
în Republica Moldova, Ismail - Ucraina, în
Bulgaria, Serbia, Germania, Italia, și chiar peste
Atlantic, în S.U.A., la LosAngeles și în Canada la
Quebec de unde, coresponden�i speciali,
cona�ionali stabili�i aici, publică număr de număr.
La mul�i ani, „Casa Speran�ei”!

Redactor - șef,
jurist Aurel HÂRJOGHE

Întâlnirea cu doamna a însemnat pentru vicepreședinteleMarioara Ion
Consiliului director, Aurel Hârjoghe, nu numai îndeplinirea unor formalită�i
legate de înmânarea unei recompense pentru �idelitatea ca membru al asocia�iei,
dar și prilejul de a asculta depănarea unor amintiri inedite ale acesteia, legate de
cei peste 59 de ani în care pașii au purtat-o la sediul asocia�iei.

„Împlinirea în aprilie 2021 a 100 de ani, este un eveniment
pe care �i-l imaginezi mai greu dacă intri în dialog cu seniorul
Ioan Romaniuc”, sus�ine economistul Traian Popa, membru
al Consiliului director, în urma vizitei la domiciliul acestui
membru al asocia�iei, cu adevărat venerabil, pentru
înmânarea simbolicei recompense acordate.

Revista „Casa Speranţei”
a depăşit graniţele ţării

cu privire la rezultatele exerci�iului financiar, respectiv asigurarea
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.
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Cele mai mari probleme ale românilor par a �i corupt�ia s� i
incompetent�a.

I�n toate clasamentele care ni se prezintă, România ocupă
ultimul loc, este „cea mai...”. S� i, probabil, as�a s� i este, dacă
referint�a rămâne Europa. Am fost pe ultimul loc, sau la coada
clasamentului ın̂ 2009, ın̂ 2014 s�i suntem s�i ın̂ prezent, la ega-
litate sau aproape de Bulgaria, Grecia, Italia s� i după noi doar,
Serbia, Albania s� i Moldova.

Dar, dacă lărgim spat�iul de referint�ă, România este la media
mondială a indicelui de corupt�ie alături de Brazilia, deasupra
Indiei, Chinei s� i Rusiei. Fiind ı̂nsă europeni trebuie să ne
comparăm doar cu europenii. Eurobarometrul prezentat Co-
misiei Europene ın̂ 2013 indică faptul că majoritatea europeni-
lor (74%) consideră corupt�ia ca o problemă majoră ın̂ t�ara lor,
iar 70% erau de părere că fenomenul corupt�iei este inevitabil s� i
a existat dintotdeauna, iar
actuala pandemie de coronavirus
COVID-19 nu a făcut decât să
ampli�ice acest fenomen s�i la noi
s� i ın̂ alte t�ări.

I�ntr-o piat� ă mondializată
c o r u p t� i a a d e v e n i t s� i e a ,
inevitabil, transnat�ională.

I�n acelas� i timp, ar �i ciudat să
concepem corupt�ia ca pe un
fenomen al corupt� i lor, fără
corupători, iar aces�tia pot �i ori-
unde. Cazurile de corupt�ie legate
de EADS, Microsoft, Chevron,
Holzindustrie Shweighofer nu
sunt doar produsul corupt�iei
congenitale a românilor. Este cel put�in aberant să ne complacem
depresiv maniacal cu eticheta de corupt�i, să ment�ionăm adesea
că este ın̂ ADN-ul românilor. Riscăm să construim, ın̂ mod gres� it,
o cultură a neputint�ei cu efecte psihologice s� i strategice
dezastruoase.

Condamnarea lui Liviu Dragnea pentru o sumă derizorie s� i
pregătirea “pe repede ın̂ainte” a unui nou dosar ın̂ care un act de
„lobby” este caracterizat ca un act de corupt�ie arată direct�ia pe
care mergem. Sau, poate, vor cu orice pret� să-l transforme ın̂
erou nat�ional. As�a se vede acum.

Dar, sunt s� i destule voci ı̂n societatea noastră care
ment�ionează la originea tragediilor noastre nu, neapărat,
corupt�ia ci incompetent�a s� i indolent�a. Da, incompetent�a s� i nu
corupt�ia se a�lă la originea majorităt�ii problemelor recurente ale
românilor. Anul 1989 a ın̂semnat nu doar o răsturnare esent�ială
de regim, ci s� i una de valori, de practici s� i statute sociale.

S-a produs, inevitabil, o criză de legitimitate, „legitimii” de ieri
au devenit indezirabili iar marginalizat�ii s-au considerat noii
„legitimi”. Concomitent, trecerea la economia de piat�ă a dus la
disparit�ia obiectivă a unor competent�e anterioare, iar noua
elită, mai ales culturală, legitimă intelectual dar incompetentă
politic a ın̂cercat să se impună ın̂cepând cu anul 1996 dar a
es�uat, cei 15.000 de specialis�ti �iind doar câteva zeci.

Sunt semne clare că incompetent�a se perpetuează. Noua
coalit�ie politică de dreapta pare să con�irme că ret�ele de
incompetent�ă se reproduc ın̂ timp s�i la toate nivelurile.

Ideea de „meritocrat�ie”, „specialis�ti”, „expert�i” a rămas doar pe
hârtie s� i „lupii moralis� ti” din Piat�a Victoriei au devenit

incompetent�ii de la guvernare. Acum nu se mai pun ın̂
scenă, ın̂ piat�ă, ci pe sticlă. Toată clasa politică autohtonă s-

a pus ın̂ scenă la posturile de televiziune, iar televiziunile trăiesc
bine din folclorul politic, creând o coalit�ie de-a dreptul
monstruoasă. Această nouă coalit�ie postdecembristă a devenit,
probabil, principala putere ın̂ stat. Actorii acestui spectacol
“expert�i“ ın̂ orice, de la economie la violuri s� i până la modă stau
cu mobilele deschise la talk show-uri pentru a primi informat�ii
de ultimă oră, instruct�iuni de la s�e�i sau chiar replici pe care să le
lanseze ın̂ „dezbaterile politice“.

Moderatorii (ajutat�i de căs�ti) s-au trezit s� i ei la butoanele
puterii, de unde taie cuvântul oricui nu spune ce gândesc ei sau
ceea ce este agreat de postul de televiziune. Câs�tigă dezbaterea
nu cei care au argumente, ci aceia care ridică vocea mai tare.

Coalit�ia mediatico-politică oferă astfel modele de difuzare ın̂
direct s� i scot�ând ın̂ evident�ă, cu sau fără intent�ie, ret�ele de
incompetent�ă care se reproduc la toate nivelurile identi�icate
prin sutele de mii de funct�ionari instalat�i pe criterii politice.

Blocajul institut�ional creat s� i ment�inut ı̂n perioada de
tranzit�ie avea nevoie de un diagnostic s� i o metodă adecvată de
tratament s� i astfel corupt�ia s� i lupta anticorupt�ie au venit destul

de repede.
Românii au preluat cu multă

c o n v i n g e r e e x p l i c a t� i a ,
infract�ionalitatea devenind cel
mai mare defect al nat�iei ın̂ toate
sondajele, s� i ne-am trezit ın̂ ul-
timul moment al pres�edint�iei lui
Băsescu cu o justit�ie justit�iară, iar
justit�iarii stat ın̂ stat.

Am ajuns să vedem că totul
pornes� te de la prezumt�ia de
vinovăt�ie, s� i nu, de la aceea de
nevinovăt�ie, oricare cetăt�ean al
t� ării putând �i tratat ca un
potent�ial infractor, nevoit să
demonstreze zi de zi că nu este.

„Cu un DNA suntem datori cu tot�ii“ s-a exprimat ın̂ glumă un
politician de rang ın̂alt ın̂tr-o discut�ie informală. S� i s-a ajuns
astăzi ca unii minis�tri să ıŝ� i delege toate competent�ele. De frica
DNA pe de o parte, dar s� i din incompetent�ă pe cealaltă parte.

Planul Nat�ional de Redresare s� i Reziliere, astfel cum a fost
prezentat până ı̂n prezent este cel mai recent s� i elocvent
exemplu. Fără proiecte de t�ară, fără strategii pe termen mediu s�i
lung, fără acele hulite s� i dispret�uite, astăzi, planuri cincinale
care ar putea da o minimă viziune coerentă s� i consecventă de
viitor, nu vom avea niciun viitor. Suntem “ın̂cremenit�i de timp“,
din cauza incompetent�ei.

Semnale am avut s� i din datele proprii dar s� i din cele oferite de
Comisia Europeană ın̂ „Education and Training Monitor“2016,
OCDE Pisa 2015 s� i European Social Survey referitoare la
abandonul s� colar, analfabetismul funct�ional, atitudinea
epistemică, top performeri ı̂n măcar un domeniu, educat�ie
timpurie, educat�ie tert�iară, creativitate globală s� i nu ın̂ ultimul
rând bugetul dedicat educat�iei din PIB.

De aces�ti indicatori care ne situează pe locuri codas�e ı̂n
Uniunea Europeană s� i de�inesc „capitalul uman“ se leagă ın̂ timp
s�i cei care se referă la investit�iile guvernamentale ın̂ produsele
tehnologice avansate (loc 99 din 100 de t�ări), structura de piat�ă
a cererii (loc 97), capacitatea de inovare (loc 89). La aces�ti ultimi
indicatori un rol important ı̂l au clasa politică s� i elitele.
Problema noastră nu este cea a credibilităt�ii, de care nu ducem
lipsă, nici a corupt�iei, căci pedeapsa curge, dar incompetent�a
instalată pe criterii de apartenent�ă politică rămâne.

S� i când te gândes�ti că s� i cel mai nou partid politic, ajuns la
guvernare a uitat de mult clamata meritocrat�ie s� i a promovat tot
incompetent�i, regret că o spun, dar simt�i că moare o t�ară.

Articol preluat din revista „Omenia”

Corup�ia și incompeten�a la români
Ec. Giorgică BĂDĂRĂU,

secretar general
Federa�ia Na�ională „Omenia”



• PUNCTE DE VEDERE • OPINII • CONSTATĂRI • REALITĂ�I •

România e bolnavă de aproape 100 de ani. Nu
se găsește leac pentru suferin�a ei. Mai vine din
când în când câte un doctor (fie NATO, fie UE sau
FMI) să o mai consulte. Diagnosticul e complex și
complicat și, ca orice act medical, e secret. Cert e
că tratamentele sunt neîn�eles de scumpe
câteodată. Dar... așa o fi cu bolile astea de �ară. Nu
știm noi prea multe și nici nu vom afla vreodată
întregul adevăr.

La căpătâiul acestei �ărișoare stau două feluri de
oameni – cei ce se roagă la Sfântul Maslu pentru
sănătatea ei și cei ce au măsluit legile ei întru
sănătatea lor.

În prima categorie găsim oamenii de rând, cu
frică de Dumnezeu, altruiști, apleca�i spre
educa�ie și cultură. Fie că vorbim de vreo mare
personalitate sau de un ilustru necunoscut, fiecare
dintre acești oameni reprezintă un erou pentru
cineva și chiar și pentru el.

Un român care își iubește �ara și limba este un
erou în adevăratul sens al cuvântului, pentru că
simte mereu în ceafă răsuflarea bolnăvicioasă a
celor ce au ajuns pe tronurile administra�iilor.
Adică cei din a doua categorie. De acolo ar trebui
să înceapă controlul general și apoi eradicarea
parazi�ilor, pentru că și peștele tot de acolo începe
să miroasă. Și la noi miroase pestilen�ial, pentru
că sunt mul�i, iar duhorile s-au amestecat între ele.

Evit inten�ionat cuvântul „patrio�i”, pentru că s-
a făcut atâta caz în jurul lui încât, aproape că are ca
sinonim cuvântul „criminali“ și le spun „români
adevăra�i” celor ce se roagă și fac ceva pentru
sănătatea poporului nostru. De la gesturi mărunte,
ca ieșitul la vot sau ecologizarea unei bănci din
parc, până la gestul suprem de a te sacrifica pentru
semenii tăi, ei sunt copiii bolnavei ce îi umezesc
buzele și îi șterg fruntea imbrobonată de sudoare.

De cealaltă parte, stau lupii flămânzi pregăti�i
să sfâșie fiecare bucă�ică de carne de pe ciolanele
suferindei. S-au înfruptat atâtea haite din ea încât
te întrebi de unde e atât de bogată �ara asta săracă.
Așteaptă cu ochii sticli�i să primească moștenirea
strânsă de pe urma prostimii, spre a mai deturna o
traistă de fonduri înspre ograda lor.

Așa sunt vremurile... lupii s-au coborât de pe
steagurile dacice între noi și, înseta�i de sânge,
atacă, indiferent de risipă, orice venă prin care se
mai hrănește acest popor.

Păi cum să nu ne fie �ara bolnavă? Fără să vrea
și fără a dori să știe, fierbe sub febra corup�iei, ca
într-un cazan de smoală între�inut, încă, de focuri

Trăim vremuri triste. Vremuri în care o mână
de îmbogă�i�i peste noapte sau de beneficiari de
pensii speciale se lăfăie în averi pe care un om
nu le poate avea din muncă cinstită nici din
agoniseala a cinci genera�ii -și o mul�ime de
asista�i social, oameni care trăiesc la limita
sărăciei sau din pensii mizere. În prag de iarnă,
după ce toate pre�urile au luat-o razna, iar
scumpirile la gaze și la energie electrică nu ne
mai permit să cumpărăm nici pâinea cea de
toate zilele sau medicamentele care ne mai �in
în via�ă, am ajuns o turmă de consumatori
vulnerabili. Prin defini�ie, asta înseamnă că
putem fi răni�i cu ușurin�ă fizic sau moral, că
avem păr�i slabe, defectuoase, criticabile, că
putem fi ataca�i ușor, pentru că avem un punct
sensibil.

Dacă analizăm situa�ia, chiar suntem
vulnerabili, pentru că avem un punct sensibil-
sărăcia. Suntem vulnerabili și putem fi ataca�i
cu ușurin�ă pentru că nu avem bani și pentru că

Ţară bolnavă

Suntem
vulnerabili

Adrian MATEI

Tudori�a TARNI�Ă

ce au dorit-o dezbinată. Mentalitatea asta bolnavă
doare și, mai grav decât atât, lovește cu putere în
tot ce mișcă în acest spa�iu carpato-danubiano-
pontic. De altfel, un col� de lume despre care
arhivele secrete ale Vaticanului afirmă că de aici
își trage originea limba latină.

Mai avem, oare, cuiva de demonstrat că nu
putem să ne aliniem astrele într-o direc�ie solitară
cu ideea de a trăi românește când un sfert din
cona�ionalii noștri au ales căile străinătă�ilor?

Mai avem, oare, puterea să ne privim în ochi
părin�ii și bunicii când, în fa�a unei amenin�ări
medicale de amploare mondială, alegem calea
conspira�iilor prostești și donăm vaccinuri de sute
de milioane de euro către �ări care se pare că ne
depășesc cu mult nivelul de inteligen�ă?

Nu trebuie să disperăm că un român își iubește
�ara iar altul o vinde, cum nu trebuie să judecăm
un român care se închină la Dumnezeu iar altul la
Iuda. La urma urmei, noi, cei din „�ara lui foaie
verde” am inventat cuvintele „Pe aici nu se trece”,
iar la căpătâiul acestei �ărișoare stau, încă, două
feluri de oameni – cei ce se roagă la Sfântul Maslu
pentru sănătatea ei și cei ce au măsluit legile ei
întru sănătatea lor. (Sursa: Monitorul de Vrancea)

ne-am obișnuit să muncim pe sume derizorii
sau de toată batjocura, pentru patroni lipsi�i de
omenie, care își construiesc imperii pe spatele
celor mul�i și proști. Suntem vulnerabili și
putem fi răni�i pentru că avem puncte slabe, nu
mai avem coloană vertebrală, nu mai știm să ne
împotrivim valurilor de nedreptă�i care trec
peste noi și care ne prăbușesc... Suntem
vulnerabili pentru că stăm îngenunchea�i de
politicieni care ne-au oferit doar promisiuni de
peste trei decenii și care se luptă doar pentru
propriile interese sau își sapă unul altuia
groapa și ne oferă circ, în loc de pâine.

Recent, Ungaria a anun�at dublarea pensiilor
și atribuirea celei de a 13-a sumă de bani plătită
lunar pentru pensionari.

Și la noi urma ca de la 1 septembrie 2021,
pensiile să fie mărite cu 40 la sută dar cei ce au
promis n-au mai putut s-o facă, întrucât n-au
mai fost agrea�i la guvernare.

Ce au făcut în acest timp politicienii noștri
pentru popula�ia defavorizată? Parlamentul
României a adoptat o lege privind stabilirea
așa-ziselor măsuri de protec�ie socială pentru
c o n s u m a t o r u l v u l n e r a b i l . P o t r i v i t
informa�iilor furnizate de ministrul Muncii,
Raluca Turcan, este vorba de o subven�ie la
factură, în func�ie de tipul și consumul de
energie- energie electrică, termică, gaz sau
combustibil solid.

Pentru a ob�ine aceste facilită�i însă,
consumatorul vulnerabil trebuie să se
înarmeze cu timp și răbdare și să se adreseze
Primăriei, unde să stea cu orele cu capul plecat
pe la toate ghișeele. Potrivit legii, în România,
clientul vulnerabil apar�ine unei categorii care,
din motive de vârstă, sănătate sau venituri
reduse, se află în risc de marginalizare socială
și, pentru prevenirea acestui risc, beneficiază
de măsuri de protec�ie socială, inclusiv de
natură financiară. Din păcate, din motive de
vârstă, de sănătate sau de venituri reduse, mul�i
d in t re no i ne încadrăm în ca tegor ia
consumatorilor cu puncte nevralgice.

Cum spuneam la început, cu mici excep�ii,
după atâ�ia ani de la evenimentele din
decembrie 1989, în România există o mul�ime
de asista�i social, oameni care trăiesc la limita
sărăciei sau din pensii mizere. Pentru ei,
politicienii nu au reușit să găsească până acum
pârghii pentru îmbunătă�irea nivelului de trai,
ci au pus doar o etichetă-consumatori
vulnerabili. O etichetă sau, un brand de �ară -
suntem un popor vulnerabil.

(Sursa: Revista Litera 13, INFO est)
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De la podul lui Traian,
În plus, mai multe societă�i lucrează pentru

construc�ia podului și încasează banii aferen�i,
bani care se regăsesc în economia locală. Mult
mai mul�i brăileni au acum de lucru.

În valoare de 363 milioane de, euro, proveni�i
în principal de la Uniunea Europeană, cu
fonduri FEDR, podul de peste Dunăre între
Brăila și Măcin, care deja tinde să intre în
mentalul colectiv românesc ca „Podul lui
Tudose”, cu termen de dare în func�iune în anul
2023, este la această dată într-un stadiu avansat
de lucru.

Poate știa�i, poate nu: Podul de la Brăila, cel
mai mare pod suspendat din România, se
situează, ca lungime, pe locul al treilea în
Europa, devansat fiind doar de un pod din
Portugalia și de altul din Germania. Iată

Strămoșii noștri au fost conștien�i încă din antichitate de importan�a unui pod
care să lege cele două maluri ale Dunării. Primul pod pe actualul teritoriu al
României a fost realizat acum aproape 2.000 de ani în zona Drobeta Turnu
Severin. Făcea legătura între Dacia cu actualul teritoriu al Serbiei. A fost
construit în perioada împăratului Traian de către celebrul arhitect Apolodor
din Damasc, arhitectul Columnei. Avea o lungime de 1.135 metri, o lă�ime de 12
metri și o înăl�ime în jur de 6 metri. Era făcut din piatră și lemn.

Al doilea pod peste Dunăre a fost construit în anul 328. Lega actualul sat Celei,
pe atunci cetatea Sucidava, de satul bulgăresc Ghiden. A fost denumit podul lui
Constantin cel Mare, după numele celebrului împărat care a ordonat
construc�ia. Avea o lungime totală de 2.437 metri, �iind considerat unul dintre
cele mai lungi din toate timpurile. Lă�imea era de 5,7 metri, iar înăl�imea de 10
metri. A fost construit cu piloni din piatră și mortar, pod de lemn în arc și
suprastructură de lemn.

Pe Dunăre, în anii noștri, au mai fost construite Podul de la Calafat, „Podul
Prieteniei” de la Giurgiu-Ruse, Podul „Anghel Saligny”, cunoscut și sub numele
de „Podul Carol I” de la Fetești și Podul de la Giurgeni-Vadu Oii.

Un vis ce tinde să devină realitate este podul peste Dunăre ce se
construiește la Brăila, acesta aflându-se în această perioadă într-un
stadiu avansat de execu�ie. Un vis care durează de ani buni. Un proiect
care, încă din anii 1920, după cum se consemnează în presa vremii, la
Brăila, în anume situa�ii conjuncturale, nenumărate partide politice,
cu precădere în perioada alegerilor, puneau în programul lor, ca
punct forte de sus�inere, și necesitatea construc�ia unei asemenea
lucrări de artă, așa cum sunt denumite podurile în arhitectură.
Argumente care să transforme visul în realitate erau destule:
traversarea Dunării, indiferent de anotimp ar deveni facilă, rapidă și
economică; scurtează timpul de deplasare între vaste regiuni ale �ării;
traficul intens al autovehiculelor va avea beneficii și asupra
dezvoltării Brăilei, sporindu-i însemnătatea pe harta economică și
turistică a �ării.

Necesitatea unei asemenea grandioase investi�ii a fost fluturată și în
perioada anilor 1970-1980, însă doar ca o perspectivă. Ba, chiar și
după anii 1990, în cercurile înalte ale puterii și administra�iilor
centrale și locale s-a vehiculat demararea acestui proiect, fără a fi
prioritară pentru interesele economice de perspectivă imediată.

În sfârșit, în perioada când la cârma Guvernului României, ca prim-
ministru se afla un brăilean, e vorba de deputatul Mihai Tudose, s-a dat
undă verde, după opera�iunea tehnică de proiectare pentru
deschiderea șantierului acestei investi�ii de mari propor�ii, cea mai
însemnată din ultimii 30 de ani din �ara noastră. Obiectivul specific
este creșterea mobilită�ii pe re�eaua trans-europeană de transport.
Orașul Brăila se va bucura de dezvoltarea infrastructurii rutiere. To�i
turiștii care vor merge în Delta Dunării vor trece pe la Brăila, ceea ce
înseamnă că va fi absolut obligatoriu să se dezvolte și toată
infrastructura care va conecta podul cu celelalte re�ele de transport.

caracteristicile constructive ale acestuia: lungimea totală - 1975,65
metri. Deschiderea centrală - 1120 metri, deschiderile laterale de câte
489,69 metri la Brăila, respectiv 364,65 metri la Jijila, înăl�imea
turnurilor 192,64 metri.Are înglobat în el 200.000 metri cubi de beton
armat și 25.000 tone o�el-beton. Tablierul metalic cântărește 20.860
tone și include tablă groasă „de Gala�i”, lă�imea este de 31,70 metri și
înăl�imea de 3,20 metri. Cablul principal de sus�inere, toronul în
termeni tehnici, are o greutate de 6.700 tone, este gros de 60
centimetri. Firele de o�el care se găsesc în acest snop uriaș, dacă ar fi
măsurate și puse cap la cap, ar însuma nu mai pu�in de 81.000
kilometri (de 2,5 ori lungimea diametrului Pământului), fiind alcătuit
din milioane de fire milimetrice, răsucite.

Echipamentele podului au fost confec�ionate în unită�i industriale
de profil din Italia, Japonia, precum și din Brăila și Gala�i. La
șantierul naval brăilean au prins contur cele 86 de segmente ale
tablierului, a câte 250 tone fiecare și 25 metri lungime. La fiecare 50
de metri ale podului există amplasat câte un sistem antibalans întrucât
la mare înăl�ime viteza vântului se dublează.

Un veritabil examen pentru constructori l-a constituit finalizarea
blocurilor de ancoraj, realizate, fiecare, pe câte o incintă de pere�i
mula�i, într-o săpătură de 46 metri adâncime. Lucrarea este
asemănătoare unei rampe de lansare, aceasta dând stabilitate maximă
pilonilor de aproape 200 metri înăl�ime și cablurilor groase, cum am
men�ionat, de 60 centimetri.

Această impozantă lucrare de artă românească dă o replică
onorabilă celebrului pod Golden Gate din San Francisco. „Podul lui
Tudose” are o lă�ime de 22 metri, cu 4 benzi de circula�ie, fiecare de
câte 3,5 metri, două benzi adi�ionale pentru traficul pietonal, biciclete
și între�inere, cu o lă�ime de 2,8 metri. Accesul către pod se realizează
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la podul lui... Tudose
prin două viaducte.

Meritul înăl�ării unui asemenea obiectiv de importan�ă na�ională
revine în egală măsură firmelor constructoare - consor�iul italian
ASTALDI și firma japoneză IHI-Infrastructure Sistem – dar și celor
din România, printre care, la loc de cinste, Șantierul naval VARD
Brăila.

Nu trebuie trecută cu vederea efortul specialiștilor care au proiectat
podul, tenacitatea autorită�ilor locale în ac�iunea de eliberare a tuturor
avizelor necesare, dar mai presus de orice, implicarea deputatului de
Brăila, fostul premier al României, Mihai Tudose, omul care a jucat
un rol important la realizarea acestui proiect. Cum de altfel nu putem
trece cu vederea atitudinea actualului ministru al transporturilor, care,
la o recentă vizită pe șantierul podului, întrebat de ziariști dacă este de
părere că actualul europarlamentar PSD Brăila a avut un rol important
la realizarea acestui proiect, a preferat să ofere o declara�ie voalată.

Referitor la acest aspect, fostul prim-ministru al României, actual
europarlamentar PSD Brăila, , a sus�inut la rândul său oMihai Tudose
declara�ie în legătură cu modul în care a decurs demararea proiectului
podului, la vremea când se afla în fruntea Guvernului: „A durat trei
luni. Cu o echipă căreia nu o să încetez să îi mul�umesc: domnul
ministrul Felix Stroe – era ministru la Transporturi. Și alt om
extraordinar, ministrul Fondurilor Europene, domnul Marius Nica.
Sus�inu�i și de Ionu� Mișa, ministrul de Finan�e. Trei luni de la «Băi,
hai să-l facem»! Bine, cei care mă cunosc știu că «Hai să-l facem»
este varianta literară. Am fost mult mai dur. Că de 30 de ani toată
lumea ne minte. Hai să vedem unde ne blocăm. Deci trei luni până la

semnarea efectivă a contractului. Și ideea celor de care v-am spus, a
fost acest pachet: proiectare plus execu�ie. Pentru că altfel ar fi fost un
singur pachet pentru proiectare. După care începea iarăși nebunia.
Avem proiectul, dar stai să vedem cum facem. Și apoi, cel care făcea
nu era de acord cu proiectul, avea altă solu�ie. Astăzi nu știu dacă
eram aici și nu cred că ne uitam la această minună�ie de proiect”.

Cel pu�in, pentru noi, brăilenii, actuala punte în construc�ie, către
Dobrogea, va fi „Podul lui Tudose”, Tudose-omul, iar specula�iile în
zona politicului nu au nici o relevan�ă pentru prezent și cu atât mai
pu�in pentru istoria postdecembrististă. (V. MATEI)

Adevăruri istorice
Cine a construit podul de peste Dunăre

la Drobeta Turnu Severin? La școală am
învă�at, la istoria antică a românilor că în
perioada 103-105, Apollodor din Damasc
a construit un pod peste Dunăre, gra�ie
căruia Traian a reușit să-și treacă
armatele în Dacia.

Interesant, mai ales că este vorba de o
minune a antichită�ii în această parte a
lumii, fiind considerat cel mai lung pod din
Imperiul Roman!

Numai că, citându-l pe profesorul
doctor Vicu Merlan, semnatarul unei
a m p l e l u c r ă r i c u t i t l u l D A C I A
EZOTERICĂ-SIMBOLURI, LEGENDE ȘI
TRADI�II, informa�ia nu prea pare în
regulă, mai ales că nici nu are „acte”!
Întrucât, pentru construc�ia acestui pod de
către romani, completează autorul, nu
există niciun document. Nici măcar unul!
Nici de factură folclorică, nici epigrafică și
nici literară! Să urmărim ce spune
reputatul cercetător în această privin�ă:

„Această ac�iune de construire a
podului de la Drobeta de către Traian, prin
intermediul arhitectului Apolodor din
Damasc, este absolut ilogică! Este
cunoscut faptul că monumentul triumfal
ridicat de Traian în urma victoriei
împotriva dacilor și cunoscut sub numele
de Columna lui Traian, este o cronică în
piatră care relatează pas cu pas cucerirea
Daciei. Pe un asemenea monument, mai
ales că este construit de același arhitect
care se presupune că a ridicat și Podul de
la Drobeta, Apolodor din Damasc, este
practic imposibil să nu apară o asemenea

realizare. De ce? În primul rând este
absolut ilogic ca romanii să fi putut
construi podul de la Drobeta într-un
răstimp atât de scurt (numai doi ani!) în
condi�iile în care unul din maluri se afla
încă în stăpânirea dacilor! În al doilea rând
este absolut ilogic ca Decebal, pentru
care libertatea poporului său era mai
presus de orice altceva să stea cu mâinile
în sân și să privească cum se construiește
un pod care punea în pericol existen�a
statului dac! În al treilea rând afirma�ia
este ilogică întrucât cercetări efectuate de
către ingineri au pus în eviden�ă faptul că,
cu tehnica actuală și pe vreme de pace,
sunt necesari circa 5 ani pentru finalizarea
unei asemenea construc�ii. Atunci era
război, iar Traian nu era un copil care se
juca de-a războiul să nu-și dea seama că-
și decimează armata în van urmărind
finalizarea acestui proiect. Tocmai de
aceea, pe Columnă armata romană trece
pe un pod de vase!

Cine a construit podul de peste Dunăre?
Podul de la Drobeta a fost construit cu
ceva timp înaintea războaielor daco-
romane, pe timp de pace, climat mult mai
propice pentru realizarea unei asemenea
construc�ii. Cine și de ce să fi construit
podul? Dacii stăpâneau, înainte vreme,
ambele maluri ale Dunării. Prin urmare,
podul să fi fost construit de ei! Faptul apare
logic, după ce-l citim pe Strabon:
„Burebista stăpânește peste tot teritoriul
de pe ambele maluri ale Dunării”. Același
învă�at ne spune: „(Burebista) trecea
podul când dorea”, însă Dacia nu era
putere navală la acea vreme! Dacă iarna
Dunărea putea fi traversată pe ghea�ă,

așa cum se întâmplă în cazul atacului lui
Decebal în Moesia, care era modalitatea
de a trece Dunărea vara, decât pe un pod?

O baladă populară aromână, intitulată
„Puntea din artă” ne vorbește, valorificând
probabil o legendă mai veche, despre trei
meșteri constructori iscusi�i care au lucrat
la construc�ia unui pod peste Dunăre
vreme de șase ani! A se observa că cifra
concordă cu cercetările moderne. Având
în vedere că Burebista stăpânea peste
ambele maluri ale Dunării, este de la sine
în�eleasă necesitatea geo-strategică a
construiri i acestui pod peste care
Burebista „trecea fluviul când dorea”.
Necesitate care se impunea având în
vedere faptul că imperiul Roman încerca
să-și extindă domina�ia în sudul Dunării!
Prin urmare, este logic că Burebista este
constructorul podului de la Drobeta.
Apolodor doar a refăcut partea de
lemnărie a podului pentru ca Traian să
poată avea o cale mai facilă pentru a jefui
Dacia de toate bogă�iile ei!

Dar ce se întâmplase cu podul în
timpul ocupa�iei romane? Decebal,
strateg vest i t , surpr ins de atacul
romanilor, distruge lemnăria podului.
Faptul pare a fi atestat de bucă�ile de
bârne arse aflate la fa�a locului. Deci,
pentru a frâna, în oarecare măsură,
invazia romană, Decebal, din necesită�i
de strategie militară distruge opera
înaintașului său, Burebista.Aceasta va fi
refăcută de un alt dac, de această dată
împărat al Bizan�ului, anume Constantin
cel mare, născut în orașul Niș, aflat
azi în Serbia”. (Vergil MATEI)



De Ziua Limbii Române
Ţara mea

e graiul meu

Când străbunii au clădit o t�ară,
I-au pus temelie graiul sfânt,
Doine i-au cântat ın̂ prag de seară
S� i-au crescut copii pe-acest pământ.

Râurile l-au scăldat ın̂ valuri,
Ei, de strajă sus, ın̂ munt�i, au stat,
Miorit�e i-au cântat pe dealuri,
Câmpuri verzi cu grâu au semănat.

I-au făcut cetăt�i de apărare
S� i apoi le-au zugrăvit peret�i
Cu icoane-n aur s�i arginturi
S� i cu un albastru Voronet�.

S-au jert�it mereu cu bucurie…
Veac de veac au apărat-o apoi
De dus�manii ce aveau să vie,
S-o păstreze-ntreagă pentru noi!...

Ne-au dat portul cel dintotdeauna,
Ne-au trimis din vorbă-n vorbă, cânt,
Să-l cântăm când ın̂ Ziua limbii române
Spicelor din grâul cel mai sfânt,

S-o purtăm cu drag pe culmea ninsă
S� i ın̂ hore mândre s-o jucăm,
Să-i păstram averea neatinsă
Ca ın̂treagă, la copii s-o dăm!...

Lucia PĂTRAȘCU

I�n �i e c a r e a n , l a 3 1 a u g u s t s e
sărbătores�te Ziua Limbii Române. Dacă la
această dată s-ar �i organizat „Ziua Marelui
Mic Românesc pe Grătarul de Argint”,
desigur, mult�i dintre concetăt�enii nos�ti s-
ar �i ın̂ghesuit să-s� i dea cu părerea. Put�ine,
foarte put�ine act�iuni culturale dedicate
acestei zi s�inte a neamului românesc!
Ceea ce lasă de ın̂t�eles că românii sunt
indiferent�i - unii, s� i nu put�ini! - la felul cum
vorbesc, cum scriu ın̂ românes�te, cum se
exprimă s� i cum gândesc ın̂ românes�te, cu
toate că limba lor este geneza trăirilor ın̂
dulcea limbă românească?

I�nsă, as�a cum vedet�i s� i ın̂ grupajul de
fotogra�ii, noi, cât�iva membri ai Cenaclului

„Casa Sperant�ei”, ne-am dat ı̂ntâlnire,
alături de alt�i brăileni, iubitori de limbă
română, la invitat�ia init�iatoarei acestui
eveniment, entuziasta noastră colegă,
scriitoarea , la CasaArmanda Filipine
m e m o r i a l ă „ D u m i t r u P a n a i t e s c u
Perpessicius” , pendinte de Muzeul Brăilei
Carol I, gazdă �iindu-ne doamna muzeograf
Elena Ilie, s�ef sect�ie „Memoriale”.

Au citit din creat�iile proprii s� i nu numai,
prof. dr. , actrit�aViorel Coman Simona
Cimpoae Virgil Andronescu Mihai C., ,
Vintilă Hugo Mărăcineanu Vasile, ,
Mandric Lică Barbu Armanda Filipine, , ,
Vergil Matei Mariana Mar�ian, .

Lică BARBU

Am sărbătorit Ziua Limbii Române (fără repetit�ii s� i mari scenarii),
noi - Armanda Filipine, Lică Barbu s�i o parte din membrii grupului de
copii ,,Nino-Nino” pe care Lică Barbu ıl̂ coordonează.(foto alăturat)
La Sect�ia de Etnogra�ie - Muzeul Brailei ,,Carol I" am prezentat
poeme de Gherghinoiu Constantin, Mircea Petean si Nicolae Băciut�,
iar Lică Barbu a citit un poem scris de Armanda Filipine..

Nu am as�teptat laude, �lori, distinct�ii! Nu le căutăm. Pur s�i simplu
am subliniat faptul că LIMBA ROMA�NA�merită ın̂văt�ată, respectată s�i
vorbită corect! Mult�umim, Armandei Filipine pentru inedita activitate
la umbra dorului de România ın̂ curtea Sect�iei de Etnogra�ie, pe
fondul cântecelor păsărilor, conectate cu Universul. (Lică BARBU)

Emil Cioran zicea, mai în glumă - mai în serios: ,,...ca să
treci de la limba română la limba franceză e ca și cum ai
trece de la o rugăciune la un contract.”

De ce limba română este unică?
• Limba Română este singura, din grupul de limbi romanice, care

a supravie�uit în păr�ile acestea ale Europei. Rămâne un mister:

cum de s-a întâmplat așa, în condi�iile în care pe-aici au trecut

valuri peste valuri de barbari, cu ale lor limbi slavice (din estul

Eurasiei) sau uralice (din nordul Eurasiei).

• Foarte pu�ine limbi din lume și-au păstrat ,,trunchiul” întreg.

Limba lui Shakespeare sau cea a lui Napoleon nu se pot lăuda cu

așa o stare de conservare.

• „Se scrie cum se aude.” Se scrie cum se aude, dar vine la pachet

cu sute de par�cularită�i de pronun�ie pe care noi, români

fiind, le punem în aplicare ușor, natural, fără să le pritocim.10
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‒ N-ai să le foloseşti pe toate din prima zi de şcoală.Am să-ţi le iau pe rând,
mă pondera mama în ziua când trebuia să-mi cumpere rechizite înainte de
începerea şcolii.

Eu voiam multe: Acuarele, pensule, penar, ghiozdan nou, caiete dictando
sau de matematică, caiet de muzică pe care desenam gărgăuni, caiet de desen
pe care-l terminam în câteva zile pentru că tot timpul desenam, dar cel mai
mult şi mai mult îmi doream un stilou.

‒ Stiloul de anul trecut unde-i Licuţă?, mă întreba mama curioasă.
‒ L-am pierdut pe câmp, când am fost cu oile. Nu ştiu unde, minţeam eu cu

neruşinare ştiind că stiloul i l-am dat lui Tatalai ca să mă lase la televizorul lor
să văd ,,Val-Vârtej”.

Şi mi-a cumpărat un stilou nou în loc de ghiozdan ca să nu mă mai vadă tot
timpul cu degetele murdare de cerneală de la tocul cu peniţă. Plus două caiete,
un creion, o radieră, iar ghiozdanul cel vechi l-a peticit tata cu piele de porc de
la răposatul Ghiţă. Şi restul?

‒ Restul, la salariul celălalt, puncta mama situaţia.
De uniformă nu mai zic. Tot aia de anul trecut. Pantalonii peticiţi în

genuchi, buzunarele de la haină cusute şi răscusute, doar pantofii erau mai noi,
înnoit de mama la Paşti.

Anul şcolar începea, în acea vreme, pe data de 15 septembrie în oricare zi a
săptămânii, cu excepţia zilei de duminică. Pe atunci aveam cursuri şi sâmbăta.

În acel an, 15 septembrie a căzut într-o vineri.
Înainte cu o zi, am fost cu Zburlita şi am adunat flori de câmp ca să le

dăruim doamnei diriginte. Toamna nu prea ne-a ajutat atunci cu flori mai
deosebite, dar ne-a ajutat tantiAgapia cu nişte crizanteme superbe din grădina
ei de îmi venea nici să le mai iau a doua zi la şcoală.

Zburlita le-a împachetat cu hârtie grofată mov, le-a legat cu panblică albă şi
gata buchetele!

Cursurile începeau la ora 8, dar eu, fanatic de punctual, eram la şcoală la ora
7. Nici femeia de serviciu nu era venită la acea oră.

Aşa că, la ora şapte fără zece, gătit, curăţel ca pentru prima zi de şcoală,
eram la poarta unde locuia Zburlita să mergem împreună la şcoală. Ea nici nu
se trezise.

N-am strigat, nu am bătut în poartă. Am intrat direct în curte. Căţeluşul
Zburlitei nici nu m-a băgat în seamă. Ne ştim demult ca buni prieteni.

Doctorul Nicu Teodorescu
A fost un vulcanic, un

teluric, tipul „buldozer”
pentru că nu-i stătea nimic s�i
nimeni ı̂n cale. Dacă-s� i
punea ın̂ gând să realizeze
ceva, nu exista „nu se poate”,
era insistent, dădea buzna
peste oameni, peste greutăt�i,
peste inert�ii s�i avea o putere
de convingere uimitoare.

Nicu Teodorescu a fost un
pasional, iubea oamenii, era
legat su�letes�te de locuri, de �iint�e dragi s� i
de amintiri s� i ascundea, cu o artă a
disimulării extraordinară, un su�let

Sună clopo�elul
Povestirea care urmează nu are ceva fantastic în ea și

nici nu o în�loresc literar. E o simplă relatare a unei zile
prin care am trecut to�i când eram elevi. O zi foarte
importantă în pașii de pe drumul pe care via�a ni-l oferă,
marcând un nou început.

Cine nu-și mai amintește de prima zi de școală din
�iecare an școlar, ori e dus cu mintea, ori nu i-a plăcut
școala. Mie îmi plăcea școala, dar la modul cum o vedeam
eu. Și cum o vedeam eu?

Păi, să vă spun!

sensibil. Probabil de aceea
ıŝ� i alesese o profesie care să
aline suferint�a, jurându-i lui
Hipocrat să ı̂ngrijească
oamenii la necaz.

Doctorul Nicu Teodorescu
a c o n s i d e r a t c ă
medicamentele nu sunt de-
ajuns s� i a hotărât să aline
durerile trupului s� i ale
su�letului prin terapie...
muzicală. Fire sensibilă,

doctorul a fost dublat de muzicianul rasat,
care a adăugat la o doză de paracetamol
sau penicilină, o doză mai substant�ială s� i

mai digerabilă de... Bach, Mozart, Vivaldi
sau Enescu. La spital, doctorul Nicu
Teodorescu vindeca trupul bolnavilor iar
pe scenele muzicale ale oras�ului natal,
omul de artă Nicu Teodorescu le alina
su�letele, dirijând o orchestră simfonică.
Doctorul schimba nons�alant halatul alb s� i
stetoscopul cu fracul s� i bagheta s�efului de
orchestră.

A fost atât de legat de oras�ul natal, ın̂cât
a init�iat fapte de cultură legate de tradit�ia
muzicală a Brăilei, reı̂nviind Societatea
Filarmonică „Lira”, sub egida căreia a
ı̂n�iint�at un cor de muzică clasică, o
orchestră simfonică s� i clase pentru
pregătirea viitorilor instrumentis�ti.

I n t e l e c t u a l d e a nve r g u ră , N i c u
Teodorescu a fost autorul unor cărt�i
despre Brăila s� i oamenii ei, oameni simpli
sau personalităt�i culturale.

prof. Anghel DUMITRU

Am intrat în casă şi am am chemat-o pe Zburlita mai mult şoptit. Nimic. M-
am dus direct în camera ei şi am găsit-o dormind dusă. Pe pat, lângă ea, era o
fotografie, cu mine şi ea, făcută la Orăşelul Copiilor de Crăciun. M-a
îndoioşat, dar trebuia să mergem la şcoală. Nu mai aveam răbdare. Dacă
întârzii?

M-am decis să mai aştept câteva minute şi o voi trezi într-un târziu.
Pe un scaun avea pregătită uniforma curată şi călcată, iar aşternută peste

ele, cravata de pioner.
Eiiih! Cravata! Mi-am uitat cravata acasă. Fugi, Licuţă!
Când m-am întors, Zburlita era la poartă.
‒Ai întârziat, Licuţă. Tu, cel punctual.
Nu i-am mai dat explicaţii. Am luat-o de mână şi hai la şcoală. Cu flori cu

tot.
Şcoala din cartierul Chercea, 1 Mai cum i se spunea atunci, era construită

de filantropul Nedelcu Chercea în anul 1934 şi donată Primăriei împreună cu
un dispensar şcolar unde, prin anii '40, funcţiona Primăria Comunei ,,Nedelcu
Chercea”.

Şcoala era compusă din două clădiri: Şcoala Primară de Fete şi Şcoala
Primară de Băieţi. În vremea mea cursurile erau comune.

Prima zi de şcoală îşi începea activitatea în curtea şcolii prin formarea unui
careu. Fetele pe un rând, băieţii pe alt rând la fiecare clasă în parte.

La ora opt suna clopoţelul. Un clopot din alamă care era fixat încă de la
construcţia şcolii, la una din intrările în clase.

Domnul director suna clopoţelul anunţând începerea anului şcolar. Toţi
elevii eram smirnă. Doar o cioară croncănea în nucul din curtea şcolii supărată
că s-au întors copiii şi aveau să-i fure nucile. Pe fondul croncănitului cântam
Imnul de Stat. Mai mult bâlbâiam.

Domnul director ne ţinea o cuvântare cu patria şi cu partidul de ne adormea.
Printre noi treceau cadrele didactice ca să supravegheze disciplina adunării.

Zburlita mă ţinea de mână şi când a trecut printre noi profa' de română, s-a
oprit o clipă, i-am dat voie să treacă şi a mers mai departe zâmbind.

La clase se intra pe rând. Unul câte unul. Intram în clase şi descopeream pe
bănci manualele noului an de învăţământ. Ce bucurie! Cel puţin pentru mine
care muream de curiozitate să descopăr noi cunoştinţe. Nu le înfloresc. Chiar
mă bucuram.

Doamna dirigintă, în acel an, doamna Olguţa Rizescu, profesoară de
chimie, intra în urma noastră, iar noi o ,,îmbrăcam” cu flori.

Fiecare din noi trebuia să povestim cum ne-am petrecut vacanţa.
Zburlita a povestit cum în fiecare dimineaţă săruta soarele şi vorbea cu

păsărelele. Emoţionant!
Iar eu am povestit cum am mers în Insula Mare a Brăilei la prăşit porumbul,

cum mergeam cu oile pe câmp unde citeam cărţi şi mă ducea dorul la
începerea cât mai repede a şcolii.

Au râs toţi, iar eu mă bucuram că mi-a reuşit gluma.
De aceea îmi plăcea la şcoală! Prietenie, cunoaşterea lumii, provocări la

unele concursuri de cultură.Adoram să vin pregătit la şcoală cu cunoştinţe din
cărţile de la bibliotecă.

Nu eram un elev eminent. ,,Brânză bună în burduf de câine” spuneau
profesorii despre mine.

Daaa, dar mereu o ,,brânză” proaspătă şi gustoasă. Până şi eu rămâneam
uimit uneori.

Cum să nu-mi placă la şcoală!
Şi azi, paşii mă îndreaptă spre şcoala mea din Chercea. Mă opresc o

clipă şi-i spun un simplu ,,Mulţumesc!”

Lică BARBU



Pătrunsesem în tainele Brăilei de altădată,
gra�ie scrierilor lui Panait Istrati. Codin, Chira
Chiralina, Moș Anghel erau personaje rupte din
vremurile în care Dunărea scălda zidurile cetă�ii
Ibrailia, centrul Raialei întinsă pe zeci de
kilometri dincolo de șan�ul de apărare și în care
graiurile multor na�ii se împleteau, deopotrivă, în
închinăciuni și vorbe de slăvire a măritului Pașă
sau Nazar, stăpân peste ghiauri și mâna încleștată
pe iatagan a celui ce se intitula ,,împăratul lumii”,
Padișahul �arigradului.

În cei peste trei sute de ani de stăpânire
otomană, doar o singură dată spaima, la auzul
veștii că Mihai Vodă Eliberatorul, se apropie cu
oastea sa de seimeni din Kara Iflac, hotărât să-i
treacă prin tăișul sabiei, i-a făcut pe bazbuzuci să
se arunce degrabă în caiace, făcând din Dunăre
scut de apărare și abandonând cetatea, redevenită
după moartea întregitorului, teritoriu otoman,
până în 1829. Pofta Rusiei de a-și netezi drumul
către Bizan�, unde �arul ar fi vrut să împlinească
testamentul lui Petru cel Mare, acela de a fi uns,
în Bazilica Sfânta Sofia, urmaș al Comnenilor și
lider a creștinătă�ii ortodoxe, a adus Brăila la
trupul Valahiei și i-a obligat pe turci să-și
savureze narghileaua de pe malul celălalt al
fluviului. Fosta moschee din care muezinul
dădea de veste credincioșilor că e vremea
îngenuncherii cu fa�a către Meca și proslăvirii lui
Alah Creatorul, a dăinuit peste timp și se află
chiar vis-a vis de fereastra mea, transformată, cu
vrerea biruitorului rus, în lăcaș de cult ortodox,
după ce flamura verde a fost pusă la pământ
odată cu zidurile cetă�ii. O biserică unicat,
datorită lipsei turlelor și păstrării, în interior, a
arhitecturii specifice Orientului. Nimic altceva
nu amintește de Brăila din vremea când era un
avanpost otoman.

Putem doar, să ne imaginăm configura�ia
cetă�ii privind harta orașului construit după
planurile ,,eliberatorului” rus. De fapt, șan�ul de
apărare, acum strada Unirii, rămas neacoperit
mult timp după dărâmarea zidurilor, a impus ca
străzile orașului în expansiune, adăugate vechii
incinte, să urmeze un traseu paralel cu acesta,
pornind și sfârșind pe malul Dunării, asemenea
unor arce de cerc. Iar străzile radiale, care își au
originea în centrul fostei cetă�i, cu biserica mai
sus pomenită, cu ceasul în culoarea azurului,

Un oraș cu trecut, dar fără
prezent și cu viitor străveziu

grupul statuar cu Traian Imperator și Badea
Câr�an, amintind de unde ne tragem, le întretaie
pe primele și sugerează locul trecerilor peste
respectivul șan�, probabil foste por�i de intrare în
cetate dinspre Viziru, Cazasu-Nazâru sau
Brăili�a-Baldovinești.

Dar până să știu crâmpeie din istoria
adevărată, despre Brăila de la debutul anilor '70,
aflasem legendele care circulau având în centrul
lor femeile frumoase, cu�itarii din Brăili�a și
Comorofca, despre Terente și Balta Brăilei și
despre peștele care, chipurile, se afla pe toate
drumurile.Afost prima op�iune privind reparti�ia
după absolvire. Deși București era garnizoana
cea mai apropiată de locul meu de baștină,
sperasem în sinea mea, să-l evit, având în minte
imaginea unui oraș pe care îl judecam după
călătorii în straie ponosite și mizeria din fosta
haltă 23August, cea din tramvaiul care mă ducea
la Gara de Nord, după furnicarul de oameni de pe
străzile înghesuite între clădiri înalte, ceea ce
pentru mine, crescut în întinsul câmpiei și
obișnuit să cuprind orizontul cu privirea, era un
peisaj copleșitor. Și deși după atâ�ia ani de
ferecare între zidurile cazărmii, îmi doream să
cutreier lumea, să văd locuri cunoscute doar din
căr�i, un clopo�el, ca un semnal de alarmă, îmi
șoptea să nu trec mun�ii și să rămân în limitele
vechiului regat. N-am reușit să învă� a uita
Ulmeniul meu natal, și peste ani, dorul s-a
transformat într-un sentiment de vinovă�ie
pentru nechibzuin�a mea de a pleca fără să
privesc în urmă, mânat de visurile tinere�ii.

Doar militarii, îndeosebi cei afla�i departe de
casă în repetate rânduri, în jurul unui foc de
tabără ce împrăștie limbi de flăcări și lumină în
întunericul bivuacului din creierul mun�ilor, pot
în�elege nostalgia depărtării, dorul după cei
lăsa�i în urmă, pre�iozitatea lacrimilor de
despăr�ire sau revedere și pot adăuga o undă de
romantism și grandoare servitu�ilor din via�a de
ostaș. Brăila, urbea ce avea să-mi devină casă,
își recăpătase vigoarea pierdută după război în
același timp cu statutul de ,,Porto-Franco”, de
principal port românesc prin care cerealele, al
căror pre�, la nivel european, se stabilea la bursa
ce func�iona în actualul Palat al Agriculturii,
erau încărcate pe vapoare și duse, pe calea apei,
spre alte col�uri ale lumii. Pulsul vie�ii se

mutase, din port, pe platformele industriale de la
Chiscani cu Combinatul Chimic, cel de celuloză
și hârtie și Termocentrala, cea din nord a fostei
Fabrici Franco-Române, devenită, după
na�ionalizare, PROGRESUL Brăila, sau pe
malul Dunării, în Șantierul Naval, în cele două
laminoare, prelungiri ale Combinatului
Siderurgic de la Gala�i. ,,�ară, tară, vrem
muncitori!”, devenise deviza la ordinea zilei
care a determinat migrarea de la sate la oraș.

De-a lungul anilor, sute de mii de oameni, în
majoritate tineri, au făcut ca numărul
locuitorilor orașului să explodeze. Pentru asta s-
au construit școli profesionale și licee, s-au
dezvoltat serviiciile publice, bune sau mai pu�in
bune. Am și acum în minte imagini cu
autobuzele supraîncărcate, la primele ore ale
dimine�ii , în mersul lor către por�ile
întreprinderilor. Și mai presus de toate, era
nevoie de locuin�e. Așa a început marea
extindere a orașului în zonele adiacente, către
periferii, pentru ca, la nici trei ani de la venirea
mea, orașul să invadeze vecinătatea, depășind
Bariera Călărașilor, spre sud și podul de la
Brăili�a, la nord, dijmuind cu două treimi
cazărmile unită�ilor militare de pe Vizirului,
înghesuindu-le în incinte înconjurate de blocuri
cu 10 etaje și făcând jonc�iunea cu localită�ile
rurale din jur, devenite cartiere ale urbei. Cele
din urmă, prinse între orașul propriu-zis și
platformele industriale, cu aspect rural, cu multe
case din paiantă, cu cocini și cote�e în fundul
cur�ii și străzi, în cel mai bun caz acoperite cu
piatră spartă și inundate în caz de ploi
abundente, fără canalizare și cu cișmele la col�
de stradă, au sfârșit prin a fi invadate de blocuri
de locuin�e și doar evenimentele din Decembrie
'89, au salvat por�iuni din ele. Oamenii veni�i din
case cu privata în fundul cur�ii, prinseseră gustul
traiului confortabil la bloc și un apartament într-
o zonă considerată ,,de lux” era un privilegiu de
care aveau parte doar anumi�i sau anumite
categorii de salaria�i. Casele boierești din
centrul istoric, fără gaze și încălzite cu lemne, nu
erau pe placul noii nomenclaturi dar nici al
altora, to�i preferând apartamentul la bloc,
duplex pentru un nomenclaturist și cu bucătăria
cât o cutie de chibrituri pentru un om obișnuit.
Așa că, au ajuns să fie repartizate unor asista�i
social sau muncitori la salubritate, unii ieșind și
azi la spart semin�e pe băncile de pe Regală.
Brăila începutului de deceniu 7, m-a adoptat și
mi-a devenit casă deși, mărturisesc că și azi mă
surprind vorbind despre locul natal cu... ,,la
noi”, deși ,,acasă” este aici, în urbea de pe malul
Dunării. Și fără să vreau, gândul mă poartă la
orașul tinere�ii mele în care pe străzi erau
oameni cu zâmbete pe fe�e, iar fetele decorau în
culorile pastelate ale rochiilor peisajul urban.

Pe când acum, prea multă încruntare și mai
ales, lipsă de bun gust și de decen�ă în hainele la
mâna a doua, blugii zdren�uiti sau pantaloni
scur�i, decolta�i ca și când ar fi costume de baie.
Un oraș cu un trecut măre�, cu o istorie care ni
se destăinuie misterios, asemenea unui miraj
ce-l învăluie pe cel ce poposește aici și îl face să
nu mai plece. Din păcate, un oraș cu trecut, dar
fără prezent și cu viitor străveziu. Un oraș care
mi-a purtat noroc prin faptul că, aici mi-am
clădit cariera, aici am cunoscut-o pe cea alături
de care mi-am întemeiat familia. Am
inten�ionat să mă întorc cu gândul la prima mea
zi în Brăila dar, fără să vreau, am căzut în
butoiul cu melancolie și m-am luat cu vorba.

Poate că, altădată va fi cu noroc!12

General de brigadã (r) Ion MÃGEANU

Brãila de altãdatã



Cartierul „Sfântul Constantin” - așa cum
era cunoscută partea de oraș în care m-am
născut reprezenta o zonă comercială de unde
puteai să-�i procuri alimente, îmbrăcăminte,
încăl�ăminte. Existau băcănii cu tot felul de
produse alimentare. Predominau însă
cârciumile: aproape la fiecare col� de stradă
existau negustori care își atrăgeau clien�ii cu
vin de butuc și mititei. În col�ul străzii
Rahova, cârciumarul Sterea nu prea avea
clien�i, pentru că obișnuia să „boteze”
băutura, dar nu avea nici grătar cu mici și
nici �igan lăutar care să-i însufle�ească pe
consumatori. Pe deasupra, era și foarte
zgârcit, precum e proverbul: „Nu iese
cerșetorul cu firimitura-n gură”.

În col� la strada Ștefan cel Mare – stradă pe
care locuiam -, cârciumarul Ionică, zis
„Bălaia”, se bucura de o clientelă ceva mai
deosebită. Avea și „orchestră” compusă din
trei instrumente: acordeon, �ambal și vioară.
Interpre�ii erau �igani spilcui�i, „meseriași”.
Codreanu cânta roman�e la acordeon și de
multe ori se opreau trecătorii să-l asculte.
Băuturile spirtoase se vindeau în �oiuri
speciale de la 50 de mililitri, până la un litru.
Fiecare cumpăra după cum îl �inea
„buzunarul”.

În fine, în col� cu Strada Grivi�ei, exista
cârciuma lui Mitana, care nu se prea bucura
de mul�i mușterii din cauza arogan�ei cu care
erau întâmpina�i cei care-i călcau pragul. Era
un om încrezut: reușise să-și mărite fata cu
un avocat, Virgil Grosu, fost mare deputat
liberal. La „Mitana” se serveau cei mai
gustoși mici din Brăila. Fiica lui Mitana,
împreună cu so�ul ei, mergeau în fiecare an
în Olanda, la Festivalul Lalelelor; trăiau pe
picior mare.

Cel mai important băcan din zonă, Robitu,
vindea produse alimentare. Până la urmă,
to�i comercian�ii urmăreau un singur scop:
să câștige cât mai mult de pe urma vânzării
produselor, indiferent dacă erau sau nu de
calitate.

În comer� existau două căi prin care te
puteai îmbogă�i: falsificarea produselor și
„ciupitul” la cântar. Erau, însă, printre ei și
oameni în�elegători care dădeau celor săraci
pe datorie.

Pe artera Sfântul Constantin, dominată de
biserica având același nume exista(foto sus)
o linie de tramvai care făcea legătura cu
portul orașului. Tramvaiul, de fapt un vagon,
prevăzut la ambele capete cu câte un motor,
se deplasa pe o linie, de la Cimitirul Sf.
Constantin, apoi pe Calea Călărașilor, după
care cobora pe vadul Danubiului, până la
pescărie .(foto jos)

Printre vecini locuia și o familie de ruși
care ocupa un imobil na�ionalizat ce
apar�inuse unei familii de greci. Capul
familiei era colonel, nevastă-sa preda limba
rusă la școala unde aveam să urmez și eu

Amintiri, amintiri...
cursul elementar.
Judecând după fiul lor, Tolea,

s - a r fi z i s c ă s i s t e m u l
educa�ional al rușilor era
departe de lumea civilizată...
așa că, aproape de fiecare dată
când îl primeam să se joace cu
noi, Tolea, care era foarte
obraznic, mânca bătaie de la cei
mari.

Statul român le pusese la
dispozi�i, pentru cazare, case
boierești, unele cu sculpturi de
o rară frumuse�e. De asemenea,
rușii frecventau cinematograful
„Lyra” și salonul de dans din
incinta fostului Hotel Francez,
actualul sediu al Muzeului
Brăilei.Accesul era permis numai pe bază de
legitima�ie.

În România, chiar dacă se trăia greu, se
trecuse la cea de a doua stabilizare monetară.
Salariile erau modeste, dar leul avea putere
de cumpărare. Pâinea, produsul cel mai
important pentru hrana românului, se
distribuia pe bază de tichet, fiecare persoană
având dreptul la la jumătate de kilogram.
Pâinea de două kilograme costa 4 lei, iar
atunci când era proaspătă, abia scoasă din
cuptor, era așa de gustoasă, că nu te mai

Gheorghe STROE

săturai. Î�i venea s-o mănânci pe toată până
ajungeai cu ea acasă.

Celelalte produse alimentare se vindeau
tot pe bază de tichete, și de aceea, când
acestea soseau în punctele comerciale, se
dădea o adevărată bătălie: oamenii dispera�i
că nu-și vor ob�ine ra�ia, se îmbulzeau, nu
mai �ineau cont de rând. Până soseau
alimentele, ascultam fără să vreau discu�iile
celor mai în vârstă, care sperau că într-o
bună zi vor veni americanii și-i vor scăpa de
sărăcie. Era un vis al disperării.

Tramvai
pe strada Regală

(azi, Mihai Eminescu)
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Să nu uităm!
Mă numesc ,Costache Erhan

locuitor al cartierului Chercea, pe strada
Ion Creangă, la numărul 10. Am 93 de
ani, o via�ă am lucrat la PLAFAR Brăila
și sunt membru al asocia�iei din anul
1991. Urmăresc cu aten�ie și plăcere
cele scrise în revista noastră, a
pensionarilor, „Casa Speran�ei”, care de
la număr la număr este tot mai atractivă.

M-am gândit să aștern pe hârtie
câteva gânduri legate de unele
evenimente dureroase pe care le-am trăit
pe perioada satisfacerii stagiului militar,
lucruri care nu doresc să se mai repete.
Atașez și o poză din toamna anului
1952, pe când am plecat din cazarma
unită�ii militare 04976 Buzău la munci
agricole în zona Dropia Însură�ei , cantona�i în punctul „Salcâmi”, într-(foto jos)
un fost conac al unui bogătaș grec, pe numele lui, Panaiotis.

Mi-a fost dat ca într-o zi de mar�i, pe care eu am numit-o „mar�ea neagră”, să
trăiesc niște clipe dureroase care mi-au frânt inima și care mi s-au întipărit în
minte încât, chiar și-acum după 70 de ani, de câte ori le revăd cu ochii min�ii,
mă podidește plânsul.

Parcă văd, cum, pe la ora trei după amiază, din trenul ce sta�ionase în Gara
Cioara Doicești, înainta o coloană de oameni ce se răsfirau pe drumul către
Rubla într-un nor de praf, păzi�i de trupe de solda�i. Afla�i în apropiere, am
observat că, odată ajunși, au fost băga�i într-un saivan de animale.

Am aflat că erau deporta�i din Banat, strămuta�i aici deoarece erau
considera�i dușmani ai poporului.Au fost izgoni�i din casele lor din Banat, li s-
au confiscat toate bunurile și animalele, iar pe copiii lor i-au dat afară din școli.
Noaptea erau păzi�i, nimeni nu avea voie să părăsească adăpostul. În duminica
următoare, noi, solda�ii, am fost aduna�i pe platou acolo unde loc�iitorul-
politic, locotenent-colonelul Adolf Dutchevici ne-a amenin�at că dacă luăm
legătura cu deporta�ii, tribunalul ne mănâncă.

La scurtă vreme, oamenii aceia s-au apucat să-și dureze case în plin câmp,
să sape fântâni, să taie drumuri către Viziru și Însură�ei. Cu fereală, ei ni s-au
plâns de ceea ce au îndurat pe tren în vagoanele de marfă unde nici apă nu
aveau în timp ce securiștii îi amenin�au că îi aruncă din tren dacă nu-și văd de
drum, întrucât au drept de via�ă și de moarte asupra lor. La scurtă vreme s-a
întocmit o comisie de la I.A.S. „Pavel Tkacenko”, care a triat bărba�i spre
centrul de mecanizare de la Însură�ei.Aceștia s-au dovedit a fi meseriași clasa-

întâi, înfiin�ând aici un atelier mecanic model
pentru toată zona.

După trei luni de munci agricole, noi am plecat
la armata noastră, lăsând în urmă amintirea unor
oameni dezrădăcina�i, bătu�i de soartă, a căror
singură vină era că locuiau la grani�a cu
Iugoslavia, acolo unde Tito se încontra cu rușii.

Eu, după armată, lucrând la PLAFAR,
mergeam și prin zona Rublei și de fiecare dată le
duceam câte o pâine, câte ceva de-ale gurii. Mai
rămăseseră doar câteva case în picioare, mul�i se
retrăseseră în Banat, la casele lor, nu știu acum
dacă mai dăinuie acolo cineva, dar pentru mine,
la 93 de ani, ceea ce am văzut și trăit acolo în
urmă cu 70 de ani rămâne o rană pe suflet care nu
se va putea vindeca niciodată.

Mai există vreo rela�ie
între genera�ii ?
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Orice om cu bună credin�ă poate vedea
și poate în�elege că în �ara noastră se
adâncește tot mai mult decalajul dintre cei
boga�i și cei săraci. Și ca urmare a acestui
fapt, pe zi ce trece disensiunile dintre
clasele sociale devin tot mai alarmante.

Celor care se găsesc astăzi la cârmuirea
�ării consider că le revine sarcina de a agăsi
cele mai bune, cele mai umane măsuri
pentru redresarea acestei grave situa�ii. Ca
principală măsură care trebuie luată în
considera�ie, gândesc că ar trebui să fie
educa�ia tinerei genera�ii care, de ce să nu
recunoaștem, a fost neglijată, după anul
1989. Observăm cu to�ii și ne întrebăm în
mod serios la ce au avut de învă�at tinerii
din �ara noastră în perioada de formare și

dezvoltare a maturită�ii lor? Fiindcă ei au trăit de la început, alături de noi
cei mai în vârstă și au perceput o lume bogată bazată pe un jaf inimaginabil,
pe lipsă de respect fa�ă de valorile umane, pe nedreptă�i de tot felul. O lume
a desfrâului sub toate aspectele murdare și josnice, lipsită de respect fa�ă de
dorin�ele fiecărui om onorabil de a-și continua existen�a prin muncă
cinstită. M-am limitat doar la câteva dintre mentalită�ile care dăinuie încă în
mintea celor care au crescut și au ajuns la vârsta maturită�ii. Toate acestea și
multe altele au generat, cum era de așteptat, un acut conflict între genera�ii
care va dura multă vreme de acum încolo, până ce, cu mult efort din partea
celor îndritui�i, să aducă �ara pe calea cea bună, cu adevărat a normalită�ii.

Noi, cei afla�i la vârsta senectu�ii, oricum nu vom mai prinde aceste
vremuri bune, deși ne-am bucura enorm de acest lucru. Dar ne doare faptul
că odraslele noastre, în care am investit tot ce am avut mai cinstit și mai bun
în sufletele noastre, vor avea de suportat felul în care în perioada men�ionată
i-am ignorat. Nu încetez să sper că într-un viitor nu prea îndepărtat, poporul
român se va trezi la realitate și va reveni la o stare de normalitate. Doar
atunci spiritele noastre își vor găsi adevărata liniște sufletească.

Imaginea din dreapta în care este reprezentat un șarpe uriaș, prin forma și
dimensiunile sale este demnă de Cartea Recordurilor. Am primit-o la
redac�ie din partea unui locuitor din satul Ibrianu, comuna Gradiștea, pe
numele său , general de brigadă (în retragere). Dacă ne uitămCostică Ivan
cu aten�ie, în mijlocul acesteia se observă un șarpe enorm, în lungime de nu
mai pu�in de 6 kilometri.

Domnul general ne și explică povestea acestea acestei fotografii: „Pe
timpul unei aplica�ii militare desfășurate cu vreo 15 ani în urmă, am observat,
dintr-un elicopter, o imagine ciudată pe Lacul Amara din jude�ul Buzău, la
grani�a cu jude�ul Brăila. Acum câ�iva ani mi-am reamintit de această
imagine și am căutat-o pe Google Earth. Am avut plăcuta surpriză să văd
ceea ce nu mai văzusem vreodată - un șarpe imens! Se știe că șarpele este unul
din cele mai vechi și mai răspândite simboluri ale lumii, acesta purtând o

sumedenie de semnifica�ii, �inând de for�a vitală primordială,
dezvoltarea ciclică, transformarea, renașterea, reîntinerirea,

eternitatea, fertilitatea, vindecarea, dualitatea Yun-Yang, principiul feminin
și cel masculin, echilibrul, în�elepciunea, intui�ia, conștientizarea,
cunoașterea, protec�ia, ocultismul, răul și înșelăciunea. Dota�i cu
capacitatea de a-și schimba pielea, dar și cu cea a modului lor de trăi - sub
pământ, printre rădăcinile plantelor - șerpii mai sunt cunoscu�i și ca
simboluri ale renașterii transformării, mor�ii, imortalită�ii și a vie�ii de apoi.
Să mai amintim că șarpele, în mitologia mayașă era corelat cu renașterea,
iar ca simbol al regelui era amplasat în vârful copacului lumii, generând
astfel o axă centrală de comunicare între planul pământean și cel spiritual.

Referindu-mă la fotografia șarpelui imens din Lacul Amara, din
vecinătatea satului Gradiștea, locul de baștină al marelui nostru scriitor
Fănuș Neagu, pot comunica faptul că în conformitate cu legea am făcu
demersuri la Oficiul Român pentru Drepturi de Autor, pentru a ob�ine
dreptul de autor – operă fotografică, în posesia căruia am intrat recent în
urma acestei descoperiri fabuloase, înregistrată sub numărul
5888/1.09.2018 în Registrul Na�ional de Opere, purtând titlul de Șarpele
generalului Ivan Costică - demn de Cartea Recordurilor!”

Gelu Stan IORDACHE



R E S T I T U I R I

Î�i cutreier răsăritul
Pe sub pleoape-ntredeschise î�i cutreier răsăritul,

Mă împrăș�i între iriși ca o păpădie-n vânt,

Las clepsidra să mai curgă în tandem cu infinitul

Și mă prind în valsul verii, sânii-mi saltă sub

veșmânt.

N-am cuvintele pe buze, îngân zborul de egretă,

Mi se scutură un fluviu peste coapsele fierbin�i,

Curg și eu cu el odată pe un val ce se repetă,

Te respir pe apucate și aștept să mă alin�i.

Mi te-alături în caden�ă să gustăm din desfătare,

Să creăm coregrafia �mpului la pas mărunt,

Ne închidem în lumina cuibului fără hotare,

Unde ano�mpuri ninse se topesc în păr cărunt.

Ne compunem simfonia pe un porta�v firesc,

Unde note se-mpletesc între rădăcini legate,

Unde nimeni nu ne ș�e, sen�mentele-nfloresc

Între cl ipele frumoase, cu prezentul
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Fănica TĂNASEOmagiu lui Ivan Patzaichin
Primăria Brăila îi va aduce un omagiu

marelui campion Ivan Patzaichin,
atribuindu-i numele unei mici pia�ete
situată pe faleza Dunării, în zona Bazei
Nautice, între Portul de ambarca�iuni și
Adăpostul Pescăresc aflat în construc�ie,
ce urmează să fie dat în folosin�ă într-un
viitor apropiat. „Am luat decizia de a
propune spre aprobare la ședin�a
ordinară a Consiliului Local Municipal
Brăila din luna septembrie, în memoria
lui Ivan Patzaichin, ca un gest simbolic
pentru un simbol al României și un
prieten al Dunării și al Brăilei, pentru un
sportiv și un om uriaș, atribuirea
denumirii , zoneiPia�eta Ivan Patzaichin
de parcare a ambarca�iunilor de mici
dimensiuni de pe Faleza Dunării, situată

Poate s� tiat�i, poate nu.
C e l e b r u l e p i g r a m i s t
Cincinat Pavelescu, născut
la Milcov, lângă Focs�ani ın̂
anul 1872, de profesie
judecător, ın̂ cariera sa de
magistrat a fost transferat
ın̂ multe locuri din t�ară. A
profesat la tribunalele din
Corabia, Neamt�, Râmnicu
Sărat, Snagov, Fundeni,
Constant�a, Sinaia, Cluj,
Oradea, Bras� ov, Paris,
precum s�i la Brăila. După cum se vede,
Cincinat a ajuns mai degrabă la Paris decât
la Bucures� ti, acolo unde s� i-a dorit
dintotdeauna să ajungă. Să �i fost oare
Cincinat Pavelescu atât de slab magistrat,
ın̂cât, cu toate relat�iile sale ın̂ as�a-zisa
„lume mare” s� i cu toate cererile sale
repetate de a veni la Bucures�ti, lucrul să �i
fost imposibil? Dar cât�i magistrat�i n-or �i
fost slabi, mărginit�i chiar, pe vremea aceea!
S� i apoi, epigramele lui Concinat nu erau
atât de dure ca să i se poarte ranchiună. Nu,
Cincinat nu era un magistrat slab. Avea
ın̂să ceva ın̂ plus: era poet!

I�ntr-o cărt�ulie ın̂ care autorul, Tudor
Măinescu ne prezintă in extenso viat�a s�i

între Portul de ambarca�iuni și Adăpostul
Pescăresc”, a precizat primarul Marian
Dragomir, prin intermediul unui
comunicat de presă.

După cum se știe, în anul 2013,
Primăria Municipiului Brăila a semnat un
parteneriat cu Asocia�ia „Ivan Patzaichin
- Mila 23” pentru implementarea
p r o i e c t u l n a � i o n a l „ D e s c o p e r ă
ROWmania", în vederea desfășurării
unui concurs de vâslit în canotci de 10+1
locuri , ac�iune care a făcut parte(foto jos)
dintr-o serie de evenimente organizate în
orașele străbătute de fluvii, râuri sau cu
deschidere la lacuri. Concursul s-a
desfășurat în fiecare an, de Ziua Marinei,
până în 2020, când a fost întrerupt din
cauza pandemiei. (Florin BOȘNEAGU)

opera lui Cincinat a�lăm
căacesta vedea lucrurile
oarecum altfel decât le
ve d e a u c e i l a l t� i , s� i p e
deasupra legilor de atunci
strecura un umanism, o
ın̂t�elegere largă s�i iubitoare.
Ca procuror, nu odată a pus
concluzi i de achitare .
Această inimă de poet nu i
se putea ierta. Stăpânirii de
atunci ıî trebuiau oameni
siguri! Aidoma celei de azi!

Cincinat a practicat o epigramă
spumoasă. S�ezătorile literare, la care luau
parte cei mai valoros�i scriitori ai nos�tri din
acea vreme, se ı̂ncheiau totdeauna cu
epigramele lui Cincinat care constituiau
plăcerea cea mare a publicului. I�nainte, ın̂
timpul sau după Cincinat au fost mult�i
epigramis� ti, dar el a fost cel care a
răspândit-o cel mai mult, cel care a militat
pentru ea. Tonul cerut de epigramă, forma
perfectă s�i evoluată nu era la ın̂demâna
tuturor celor care-s� i ı̂ncercau norocul
pentru ın̂tâia oară. Oricum ar �i, Cincinat
Pavelescu rămâne ın̂ cons�tiint�a populară
epigramistul nostru de frunte.

P u n c t a m a n t e r i o r f a p t u l c ă ı̂ n

peregrinările sale legate de profesia de
magistrat Cincinat a lucrat o perioadă s�i la
Tribunalul din Brăila. Din nesecatul
portofoliu de epigrame al acestuia am ales
câteva care ne introduc ın̂ spiritul s�i viat�a
oras�ului cu salcâmi din acele vremuri.

Cu prilejul mutării mele de la Brăila la
Corabia, unei gra�ioase domnișoare
care venise să-și ia rămas bun la
plecarea mea din port.

Plec la Corabia cu barca
Dar mi se pare că amorul
O să m-aducă la Brăila
Cu vaporul!

Unui avocat de la Brăila, prea loquace
și indiscret

Vestitul avocat Fabriciu
Nu-i orator, dar mie-mi place:
Dacă, vorbind, e un supliciu,
E un deliciu dacă tace.

Avocatul, foarte indignat, a ripostat că
e cu mult mai deștept decât mine, �iindcă
el vorbește și eu tac. Atunci i-am răspuns
imediat:

Fiindcă tăceam, des�i cu rost,
Fabriciu mă crezuse prost.
Tot astfel eu l-am socotit,
Dar... numai după ce-a vorbit.

Unui primar spiritist, care m-a
amenin�at că nu mă mai invită la masă,
în splendidul său palat ce avea la Brăila,
dacă nu-i fac imediat o epigramă.

Cu mort�ii prea mult tu te joci,
S� i chemi la spirite, o mie;
Un sfat: pe-al tău să nu-l evoci,
Că niciodată n-o să vie.

(Sursa: Tudor Măinescu, Cincinat
Pavelescu, Epigrame)

Cincinat Pavelescu și Brăila



Nostalgii de toamnă

Pastelul sângeriu e desuet,
Apune vara, toamna-n taină vine
Apun și visurile-ngenunchind
Și toate �lorile îmi amintesc de tine.

Cum vântul bate trist și obosit
Se-ngălbenește-n șoaptă și cuvântul
Apun și nop�ile în care te-am iubit
S�ioase, frunzele sărută iar pământul.

Și răvășită, marea de alean
Răstălmăcește lacrimi de nisip,
E mult de când în inimă te am
Apune vara, ce mult te-am iubit.

Pădurile îmbracă iz de dor,
Pâraiele șoptesc vechi jurăminte,
Apun speran�ele în auriu fuior,
Cărarea șerpuită iar mă minte!

Orașul prăfuit deapănă
zvon

De oameni care caută în
van,

Apune glasu-�i
desfrunzit de ton

Și î�i sărut doar
umbra, risipită-n geam.

Ești anotimpul vie�ii mele de acum

Când răscolesc prin amintiri din tinere�e

Mă văd urcând pe culmea unui val

Sau în abis întunecat de mare

Luptând neîncetat s-ating nisipul sub
picioare

Pe vreme bună sau furtună, prin arși�ă și
ploi,

Vâslind mereu, acum am obosit

O, toamnă, nu te-am chemat, dar ai avenit

Și dacă crezi că pot urni din nou

Corabia s-o duc în largul mării

Î�i spun din inimă: rămâi!

Neculai BĂCANU

Elisabeta DOBRE

Angela BURTEA

Mătasea dorului tău

Apus de vară
Î ţi spun
din inimã

A m s c r i s p e - o f r u n z ă
veștejită un an frumos din
via�a mea, căzut-au multe
frunze încă, mai galbene, mai
ruginii, dar ca aceea veștejită,
c-un an semnat pe fa�a ei,
niciuna n-a mai fost vreodată,
nici ieri, nici azi, nici mai
târziu…

Î�i amintești cum pașii noștri
șopteau prin frunzele-arămii,
cum mâna-�i caldă, delicată
pe-obraz în treacăt poposea,
iar zâmbetul de fericire din
frunza Toamnei licărea?

Cum aș putea să uit
v r e o d a t ă m ă t a s e a
dorului tău, care curgea-
n acorduri fine prin blând
zefir al Toamnei gând!!!

Tu a i p u t e a u i t a
vreodată cum raza
soarelui, prin ramuri,
cădea pe umăr dezgolit,
iar frunze galbene de

Toamnă ne-adăposteau într-
un sărut?

Cum am putea uita vreodată
mărinimia acelui an, când
cerurile Toamnei pline privirea
noastră-mpresurau, cum
lacrima de bucurie în palma ta
se prelingea?!

Un an sortit să fie-al nostru
și-o Toamnă pe măsura lui,
când bra�ele iubirii noastre de
șoapte-alese se-ncărcau și-n
poala frunzei veștejite o fil-a
vie�ii ne scria!
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Sângereaz-al brumei voal, plânge toamna fără tine,
Prin grădinile-argintii bântuie melancolia,
Platoșe de ghea�ă strâng, cad tulpinile-n ruine,
În singurătate-ndur, mă lupt să-i înfrunt stihia.

Florile se sting pe rând, amor�irile sunt line,
Dragoste n-am să cerșesc, în spuză-i arde tăria,
Sângereaz-al brumei voal, plânge toamna fără tine,
Prin grădinile-argintii bântuie melancolia.

Col�ii iernii, ascu�i�i, vor stârni-n curând urgia,
Sub acoperișul cald gândurile-mi sunt

senine,
Fruntea să mi-o încălzești în

căușul palmei pline,
Cu-al meu trup să te-nvelesc, să ne-

astupe vijelia,

Sângereaz-al brumei voal, plânge
toamna fără tine.

Nicolae MATEI

Prin grădinile-argintii

Ioan Petru GÂRDĂ

TOAMNA
Aduce toamna bogă�ii
Se face �uică din porumb
Pe picioare-abia te �ii
Și le sim�i parcă-s de plumb.

Că frunza
este frunză

Tudori�a TARNI�Ã

Mi se face toamnă
Peste cuvinte.
Din ce în ce mai mari,
Rătăcesc așteptările
Pe tastatură
Și nu mai recunosc
Semnul metaforei.
Știu, îmi ve�i spune
Că semnele
Sunt ușor
De recunoscut.
Că frunza este frunză
Sau că, dincolo de curcubeu
Sau de ploi,
Apare mereu soarele.
Acel soare de septembrie
Coborât peste o podgorie
Răvășită de dimine�ilor
Din ce în ce mai reci...
Ca toate toamnele
care trec peste noi,



EPIGRAME

DORIN�A BIROCRATULUI
Aș dori din Munca mea
Să mă cheme VISUL,

SOMNUL
Să mă cheme la CAFEA

Dar să nu mă cheme
DOMNUL.

MERIT
Omul sărac, corect, cinstit,

În scurta via�ă pământească
Deși e veșnic umilit

Nu știe să se umilească.

PARAZITUL
În omeneasca dramă

Cu durerea mută
El nu regret-ă-o mamă
Ci pensia-i pierdută.

NEPOTISM
Ce fericit e tata mare

Că nepo�elul cel ștrengar
L-a scotocit prin buzunare
Să aibă bani de... buzunar.

OBSERVA�IE
Același lucru vom
Găsi de mii de ani:
Și bani făcu�i de om
Și om făcu�i de bani.

ZICALĂ REVIZUITĂ
Zile albe sunt tot anul,
După noul calendar.

Din păcate, numai banul
Este, uneori, murdar.

ZICALĂ
Vorba din popor
Tâlcuiește bine:

Când norocu-i chior
Nu dă peste tine.

Ștefan TROPCEALiliana TOMA

Mioara MANOILĂ

Mi-am ales din timp părin�ii: înal�i,
seme�i, cu-alese chipuri și-n voce
picurată doina cu lacrimă de dor stropită!

În haina ruginie-a Toamnei m-au
înfășat întâia oară; din codrul pustiit de
cântec, dar plin de liniști seculare mi-au
dăruit misterul vie�ii și vraja slovelor
pictate.

M-au sărutat cu rest de frunze, cu fir de
iarbă argintată, iar apa ploilor de toamnă
m-a tot scăldat să cresc… înaltă!

Mi-au mângâiat în somn venirea și m-
au purtat din bra�e-n bra�e ca pe-o
comoară însemnată ce n-o găsești la orice

De când s-a rătăcit de mine, zilele sunt mai scurte
și nop�ile mai lungi, săptămâna are cu trei respira�ii
mai pu�in, eu alerg stând pe loc și tot încerc să pun
lucrurile cap la cap, dar ele se leagă diagonal și
paralel și mă trezesc, uite-așa, că lumea nu mai
seamănă cu ea, că eu nu mai visez cu mine și
oglinda arată mereu o poartă prin care nu știu dacă
intru, sau ies... mă privesc de dincolo pe mine, cea
de aici, e o harababură, bunico, dar eu nu mă supăr,
știu că poate să mă imite și să mintă, să mă arate
doar din fa�ă și-i întorc spatele, dar vezi, acolo, ca și
pe stampa ta cea veche, se scrie, mereu, ora
adevărului...

Mă pipăi în oglindă și nu-mi dibui pasul, cred că
s-a făcut legendă de alergat prin lanuri de maci,
aceia pe care-i rupeai și mi-i puneai la ureche, să-

Miriam ıŝ�i trage s�evaletul s�i prives�te pânza
albă. Culorile sunt as�ezate ın̂ ordine ın̂tr-o cutie
veche, de metal. Pe suprafat�a capacului este
desenată o hartă, la care, de multe ori, gândurile
i se ın̂curcă s� i rămâne nemis�cată, de parcă
timpul s-a oprit anume pentru ea. Din când ın̂
când, rostes�te cu voce tare: „vreau să plec
acasă!"S� i repetă, repetă... Numai s�evaletul o mai
face să-s�i ridice ochii de pe hartă. Pare că e un
punct ın̂depărtat casa ei. „Nu mai am casă, s�tiu,
mi-au vândut-o copiii s�i m-au adus aici. Nu-mi
lipses�te nimic aici, dar tare mult as� vrea să mă
ın̂torc acasă, vreau acasă!". Prives�te ın̂ gol s�i o
lacrimă ıî cade pe mâna tremurândă ın̂ care t�ine
penelul. I�s�i ım̂prăs�tie culorile s�i pictează iris�i, de
parcă i-ar cres�te din ochi.

Robert o invidiază, e singura din casă care se
mai poate plimba fără ajutorul cuiva. El a lucrat
pe un camion de cursă lungă s�i de multe ori, din
cărut�ul lui cu rotile, ıŝ� i pune mâinile pe volanul
ın̂chipuit s�i pornes�te ın̂ cine s�tie ce călătorie.
"Brrum, brrum, eu sunt cel mai tânăr, ın̂ curând
voi pleca acasă. Copiii mei sunt ın̂ vacant�ă, m-au
adus aici pentru două săptămâni, as�a să s�tit�i! Eu
sunt cel mai tânăr!"

Amalia ıl̂ prives�te, ront�ăind o ciocolată, prea
tare pentru dantura ei. Nu vrea să ıŝ� i termine
puzzle-ul, nu azi! Stă la fereastră, i-e teamă că
atunci când copiii vor ies�i de la s�coală, nu vor s�ti
să treacă strada. Mă roagă să merg până acolo,
să ıî as�tept. Zice că a uitat să ıî pună celui mic un
sandvis� s�i poate ıî e foame... ieri, cel mic a adus
un tort, a ım̂plinit 64 de ani. Ea refuză să creadă,
e doar o poveste de moment, cineva ıî face
glume. Doar ce uitase să ıî pună sandvis�ul.
Tortul trebuie să aibă s�ase lumânări. I�ntinde
mâna s�i scoate cifra patru. O s�terge de fris�că s�i o
pune ın̂ buzunar. „Mie nu-mi facet�i glume!"

Martin a fost economist. I�s�i aduce pe masa
rotundă, unde abia găses�te spat�iu, câteva dosare
s� i calculează, calculează... azi, economia a

În căptușeala zorilor
mbujorez presurile, sau ciocârliile când își
răstoarnă-n cântec semnul pământului... Mă caut în
oglinda copilăriei , dar ea se trage înapoi, în valuri
sub�iri, de mătase curgătoare, și-adună ploile și
toacă incanta�ii și întinde spre mine mâini de aer cu
parfum de timp spart... din templul-oglindă încep
să curgă, roșii, cuvinte cu chip de oameni și de râs,
de gra�ie și plâns regal, de frunze și aluvii, de
pocăin�ă și pulberi... și eu curg în cuvânt-descânt,
tot întrebând de unde să mă iau, cu ce să mă
asemăn...

Într-un amurg, căzut cu toamna încurcată-n
panglici mirosind a imortele, cuvintele-jar în
vârtej, brâu încins de cărbuni, magmă aluvionând
în sunete gârbovite de umeri singuri pe drum mi-
au luminat gândul, trecând pe trotuarul din
căptușeala zorilor și cuvântul a luat forma
copilăriei și dus a fost...

17

Dor ascuns
Angela BURTEA poartă!

Și am crescut, crescut-am mare, cu râs
și soare în priviri și-n leagănul plăcut al
Toamnei iubirea mamei mi-a fost scut!

Și-n glasul fermecat al tatei, în
cântecul răscolitor, am adormit zâmbind
spre clipa ce se-ngâna ame�itor.

Iubirea lui Brumar căzură în casa
inimilor lor, iar eu, în haină argintie,
pictată cu stelu�e-oranj ori galbene sau
ruginii, le-am sărutat în taină drumul spre
vis �esut din gânduri mii!

Mă-nclin cu lacrimă fierbinte spre
mânile ce m-au crescut și spun pios,
neîntinat: Sunt urma blând-a unui
dor!

Copii bătrâni
(Coresponden�ă specială din Auburn - California, S.U.A.)

scăzut. Prea mult, dar are ın̂credere că totul va �i
bine. Mâna ıî tremură, cifrele par ale unui copil
ce abia ın̂cepe să scrie.

Sara s�i Mary joacă Monopoly. Se urăsc, dar
joacă totus�i. I�n �iecare zi. Mary ın̂treabă repetat:
„Dacă tot m-am ım̂bogăt�it la Monopoly, când pot
să mă duc ın̂ pat?" Răspunsul vine tot din cinci ın̂
cinci secunde: "După cină, dragă!". Mai sunt s�ase
ore până la cină.

Pianul tace! Peggy nu mai este la noi să ne
ın̂cânte. Fiul o transferă ın̂ alte case, din trei ın̂
trei luni... e mai ieftin s�i din pensia ei ıî mai
rămâne ceva. I�mi lipses�te Peggy... „Am scris o
carte pentru copii, cu ilustrat�ii. Vrei să t�i-o
citesc?" Nu mai s�tiu nimic de ea.

Sally ıŝ�i ım̂pinge cărut�ul s�i vrea să se uite la
televizor. Canalul 13. După cinci minute, ın̂curcă
programele. „Poate cineva să mă ajute? Cineva
mi-a schimbat canalul." „Nu l-ai schimbat tu?".
I�n camera ei nu intră nimeni, decât cu permis.
„Cred că cineva intră pe ascuns. Eu nu schimb
niciodată canalul".

După cină, tot�i merg ı̂n camerele lor. Mă
strecor să las televizoarele mai ın̂cet, altfel, nici
păsările nu vor putea să doarmă...
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CATRENE

SATIRICE

NICHITA STĂNESCU
Cu figura lui cea bună
Luminată de un cânt

Pare-un om venit din Lună
În concediu pe Pământ.

DACĂ...
Dacă legea-ar fi să fie

Aplicabilă la to�i
Cred că-n marea Românie

N-ar mai fi atâ�ia ho�i.

DRAGOSTE RUSTICĂ
Crângul îi chema odată

Și-și trăiau iubirile,
Azi, pădurea-i defrișată.

Le-au tăiat cărările.

HO�UL ȘI POLI�IA
Cu un comportament, febril

El motivează, pueril
Și-și dă identitatea nulă.

Că e cu musca pe... cagulă?

PESCĂREASCĂ
Ne povestește ce-a „pă�it”,

Pe când era la pescuit:
Mărimea peștelui o saltă!

De ce n-o fi lăsând-o baltă?

Ștefan TROPCEA

Stela Șerbu RĂDUCAN

Nicolae BUNDURI
(corespondent din Brașov)

CUM NE MAI ARDE FOCUL
Cu pre�urile ce-au sărit

Că-s din import sau indigene
În multe case-au devenit
Și gazele „lacrimogene”.

UN VACCIN PENTRU
COVID

Multă lume se în�eapă,
Propaganda e pricina,

Dar de virus tot nu scapă,
Cum s-ar zice „VACS

ALBINA”.

TENACITATE
Cu „meandrele” ispitei,

Atingându-și totuși �elul,
E dovada reușitei.

Astfel s-a călit o�elul!

POSIBILITATE
As în tratamentul termic,
Inginer de toată stima,
Mă gândesc așa isteric

Dacă a schimbat și clima?

Ionel NEGRU�

• Ridică-te, ia-�i iubirea și rătăcește!
• Când sunt al tău, ajung să stau la

masă cu însuși Dumnezeu!
• Mă descal� de picioarele găurite în

tălpi, mă despoi de trup și de toate
durerile lumii bătute în cuie.

• În niciun chip, poezia nu reprezintă
puntea de traversare a prăpastiei dintre
noi și Dumnezeu. În cazul cel mai fericit,
poate �i doar iluzia unei scări de care ne
p u t e m a g ă � a s p e râ n d l a i e ș i re a
păcatelor biblice care ne despart de
Creator.

• Incultură: ura culturii și cultul la
români.

• Apune soarele-n ferestre și-adoarme
cu noaptea între vise.

Nuclee
aforistice Îmi zace sufletul în zeghe,

Robirea grea mă strânge-n fiare,
Refuzul mut îmi stă de veghe
Din indolen�a ei ce doare.

Îmi plânge inima rănită
Sub plumbul gloan�elor sterile,
Sim�irea-mi piere arvunită
De sentimentele febrile.

Îmi urlă-n codri nepăsarea,
Corbii aleargă-n cete joase
Hulpavi cătându-mi alterarea
Iubirii ce îmi fierbe-n oase.

Înal� spre cer o rugăciune,
Genunchii mi-i cobor în tină,
O cruce-mi fac, cu plecăciune,
Mă iartă, Doamne, de-am vreo vină!

Adrian MATEI

Rugăciune
Virgil ANDRONESCU

Participare la Festivalul
de Literatură Transdanubiană

De la patrio�sm la pros�e și înapoi

Recent am a�irmat că nu este o mândrie faptul
că m-am născut ın̂ România s�i vreo cât�iva
prieteni au venit cu contraargumente,
enumerând frumuset�ile patriei. Iată ı̂nsă
părerile mele:

• Sunt mândru cu hidrocentrala de la Vidraru
s�i acel baraj monumental, cu Port�ile de Fier, cu
hidrocentrala de la Bicaz, dar la iarnă voi plăti
energia electrică dublu.

• Minele de cărbuni din Valea Jiului mă fac să
mă laud că m-am născut ın̂ România, dar
la iarnă voi ın̂ghet�a lângă calorifer.

I�n perioada 26-29 august 2021, Biblioteca Judet�eană
„Alexandru s�i Aristia Aman” din Craiova a organizat prima
edit� ie a Festivalului de Literatură Transdanubiana.
Manifestarea s-a desfăs�urat ı̂n cadrul proiectului „Comori
scrise ale Dunării de Jos” s� i a vizat dezvoltarea dialogului
intercultural, a turismului s� i a colaborării institut�ionale ın̂tre
comunităt�ile românes�ti s� i bulgăres�ti a�late de o parte s� i de
cealaltă a Dunării. De ment�ionat este faptul că acest proiect este
co�inant�at de Uniunea Europeană prin Fondul European
pentru Dezvoltare Regională ın̂ cadrul Programului INTERREG
V-A România Bulgaria, ım̂preună cu institut�iile partenere din
Bulgaria: Global Libraries-So�ia s� i Biblioteca Regională
„Lyuben Karavelov” - Ruse.

Peste 120 de oameni de cultură din România s� i Bulgaria s� i-au
dat concursul pentru pentru desfăs�urarea unei serii de mese
rotunde, expozit�ii s� i lansări de carte, lecturi publice, dezbateri,
conferint�e, ateliere s� i workshopuri.

La această importantă manifestare culturală, care se dores�te
să se ın̂scrie ın̂ una de lungă durată, din Brăila, la invitat�ia
Filialei Dolj a Uniunii Ziaris�tilor Profesionis�ti din România au
participat jurnalis�tii , scriitor, redactor la revistaVergil Matei
„Casa Sperant�ei” a Asociat�iei C.A.R.P. „Ana Aslan” s� i Constantin
Ionescu, freelancer. (V. M.)

• Pe unde merg mă laud cu grânarul Europei-
Bărăganul, dar mănânc pâine din aluat congelat
din Ungaria, ros�ii ca de plastic din Olanda s�i
carto�i din Turcia.

• I�mi cres�te inima când toată lumea vorbes�te
despre faraonicul Transfăgărăs� an s� i
Transalpina, dar acestea �iind când „ın̂ lucru",
când „ın̂chise", merg ın̂ Austria.

• Am iubit s�i iubesc litoralul românesc, dar
când văd ce pret�uri sunt, prefer să merg la
zarzavagiii de bulgari, că este mai ieftin s�i cu
servicii irepros�abile.

As�a că, ın̂ �inal la cele spuse până acum, ıî rog
pe prieteni să mai re�lecteze...



A T I T U D I N I

Aurel FURTUNĂ

A fost odată...
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Elisabeta FURTUNÃ

Paula GURÃU
Pictase atâtea trepte, totdeauna de jos în sus,
încât mâinile lui mă dureau a lemn de mesteacăn,
lemn alb, meșterul Ion, lemnarul satului,
spunea totdeauna că-i bun doar pentru cruci
să facă lumină în noaptea celui care pleacă.
L-am privit toată vara aceea în care doar trepte-n
urcuș a pictat, trepte albe ca lemnul de cruce,
încât toată casa a-nceput să miroas-a tămâie.
Treptele creșteau, iar în casă mirosul de tămâie
se-mpletea cu mirosul de busuioc sfin�it,
am crezut că-l adusese bunica de la biserică,
dar mirosea a busuioc verde și ea, în vara aceea,
a stat la pat, nu se văita de nimic, doar îl privea
pe el cum împletea pe hârtie trepte și funii
trepte și funii și ea se-nchina să le termine
până-n toamnă să poată pleca, obosise
de-atâta așteptare și nu știa dacă mai poate
să urce, funiile fâlfâiau ca prapurii care-nso�esc
mor�ii la groapă fâl la dreapta, fâl la stânga
și-i era frică să-i nu-i tremure cărarea,
să nu-ncurce drumul și să cadă-n hău.
Când tata a terminat de pictat trepte și funii
bunica l-a chemat la ea și i-a spus:
să trăiești mamă, mi-ai terminat scara,
de-acuma mă duc, să ai grijă de-ai tăi!

Pe un post de televiziune am văzut o reclamă mai mult decât
jignitoare la adresa culturii românești. Consiliul Na�ional al
Audiovizualului o va fi văzut-o și el? N-aș crede... Cine nu știe ce
înseamnă clădirea din București (în care, esteATENEULUI ROMÂN
adevărat, își are sediul Filarmonica formată,GEORGE ENESCU
bineîn�eles, din artiști profesioniști de înaltă clasă care în vremurile
PANDEMIEI au avut și ei, și Domniile Lor, de suferit de pe urma..
subnutri�iei de care se bucură în ultimul timp întreg poporul român,
dacă nu chiar întreaga planetă)? Clădirea a fost construită prin truda
acestui neam, vestitul distih - chiar și tipărit la sfârșitul secolului al
XIX-lea în ziarele epocii și pe niște bonuri devenite acum piese
căutate de colec�ionari - fiind o dovadăDa�i un leu/Pentru Ateneu
grăitoare în acest sens!

Iată că din - apropiat de imnul na�ional, de drapelulsimbol na�ional
na�ional - a devenit simbolul... vânzătorului de covrigei săra�i!

Probabil că doar... elefantul pus pe cupolă de o imagina�ie
publicitară bolnavă consumă... covrigei săra�i din mâna vreunui om
care se apropie de aceste pachiderme gingașe scoase din mediul lor
natural, apoi din spectacolele de circ pentru a ajunge în cele din urmă -
unde? - tocmai pe cupola acestei clădiri în care au avut și au loc
începând din anul 1888 și până astăzi atâtea spectacole memorabile,
atâtea evenimente ale vie�ii cultural-artistice și știin�ifice na�ionale și
interna�ionale.

Nu! este un adevărat templu cultural,ATENEUL ROMÂN
apropiat de altarul unei biserici, de o catedrală și nu are ce căuta în
reclame cu... covrigei săra�i și elefan�i!

Cine trebuie sau ar trebui să facă ceva ca să se retragă URGENT
această reclamă?

În primul rând Ministerul Culturii și Cultelor, Guvernul,
Parlamentul și însuși Președintele României!

Așa ceva este intolerabil!
Să ne gândim la fresca istoriei noastre na�ionale aflată pe pere�ii

interiori ai sălii din această clădire, frescă realizată între cele două
războaie mondiale de către pictorul Costin Petrescu.

Să ne gândim că în fiecare zi de 15 ianuarie - devenită Ziua Culturii
Na�ionale - în fa�a acestei clădiri unde se află statuia impecabil
realizată de sculptorul Gheorghe ANGHEL, reprezentându-l pe cel
care poetul nostru na�ional MIHAI EMINESCU -a fost, este și va fi
venea scriitorul Geo BOGZAdoar cu o floare...

Cum să vezi la televizor , ca pe o...ATENEUL ROMÂN
covrigărie!? Această... mârlănie publicitară nu poate și nu
trebuie iertată! (31 mai 2021)

Poveste despre
tata și bunica

Despre covrigei săra�i,

elefant și... Ateneul Român

În memoria maiorului Cristian BAMBERGHER

A fost o vreme când viat�a m-a purtat pentru
vreo s�ase ani pe tărâmuri transilvănene.

Am ajuns la S� imleul Silvaniei după o zi s�i o
noapte de mers cu trenul târând valize
burdus�ite cu haine, sperant�e s�i curiozităt�i.

Am găsit un orăs�el patriarhal as�ezat ın̂tr-un
soi de căldare carpatină. Ne-am as�ezat cumint�i
la marginea străzii ce părea a �i cea principală
as�teptând un mijloc de transport ı̂n comun ce
ar �i trebuit să ne ducă, după mintea noastră, ın̂
centrul urbei.

După jumătate de oră – atunci am băgat de
seamă că oamenii se cunos� teau ı̂ntre ei,
salutându-se – un nene binevoitor ne-a
ın̂trebat ın̂ limba română ce anume as�teptăm.
A fost momentul când am a�lat că nu vom avea
parte de niciun fel de mijloc de transport ın̂
comun, nici de hotel, nici de restaurant. Ne
simt�eam ... pierdut�i ın̂ spat�iu...

Brusc, geamantanele au devenit mai grele,
ın̂călt�ările mai incomode s�i o foame năucă ne
dădea târcoale.

Ne-am luat inima ın̂ dint�i s�i am plecat ın̂...
bejenie către locul ce părea a �i centrul
localităt�ii. Am trecut pe lângă un mic parc, pe
lângă sediul unei bănci disproport�ionat de
mare, apoi pe lângă un magazin imens de stofe,
ın̂că un parc ceva mai măris�or s�i – surpriză! –
la capătul drumului ce a durat vreo oră am
descoperit pos�ta, o�iciul pos�tal, un magazin cu
de toate: coloniale, ace, at�ă, oares�ce pijamale
cu dungulit�e ce-s�i etalau menirea lângă un
Alain Delon din oaie t�urcană.

Mai la vale - că pănă atunci drumul pe care
merseserăm cobora o pantă us�oară – am dat
peste – altă surpriză! - o cofetărie mare unde
am intrat, am mâncat câte un crems�nit s�i am
băut câte un pahar de citronadă. S� i am ın̂ceput
să medităm: unde vom dormi ın̂ noaptea ce
urma, unde ne vom spăla, unde se a�lau
unităt�ile militare (acolo unde urma să se
prezinte la post locotenentul Cristian
Bambergher, proaspăt comandant de baterie,
sot�ul meu).

Nu mai vorbesc despre faptul că făceam
eforturi disperate să ın̂t�elegem măcar un pic
din limba maghiară care se vorbea cu
preponderent� ă de către majoritatea
cetăt�enilor. Sigur că da: am ın̂ceput să plâng s�i
să ıl̂ cert pe sot�ul meu la ce capăt de lume mă
dusese...

Norocul nostru – pentru că ın̂ orice necaz
există s�i o parte bună - vânzătoarea de la
cofetărie, a�lându-ne povestea, ne-a propus să
ne cazăm la ea acasă ı̂ntrucât poseda un
apartament cu două camere plus baie s� i
bucătărie! Plus una bucată sot� s�i una bucată
copil ın̂ vârstă de numai doi ani.(Papi)

Deoarece era singura ofertă am urmat-o pe
doamna ce ne-a condus la blocul de domiciliu,
noi doi târând ın̂ continuare de geamantanele
burdus�ite.

Ne-am acomodat cu greu ın̂ cele s�ase luni
cât am locuit la doamna (până când auIldiko
fost gata locuint�ele destinate familiilor
o�it�erilor din unităt�ile militare a�late la vreo
doi kilometri de oras�).

Hainele le-am ı̂ntins gospodăres� te pe
unicul... fotoliu din odaie s� i i-am câs�tigat
bunăvoint�a lui Papi dându-i bomboane de
ciocolată.

As� putea să termin aici povestea, dar n-am
s-o fac pentru că are continuare...

Atunci când, ın̂ sfârs�it, am primit repartit�ia
pentru apartamentul nostru ın̂tr-una din zile
am ajuns la milit�ie, t�inând-o strâns de mână pe
sora lui Ildiko, ce purta una dintre rochiile
mele. Milit�ianul voia să o dezbrace pentru a
mi-o ın̂apoia, lucru pe care l-am refuzat cu...
generozitate... mai ales că observasem o pată
mare unsuroasă la poalele rochiei.

Cât timp am locuit la Ildiko (în românește:
Viorica) m-am familiarizat cu oras�ul s�i m-am
ın̂cadrat ca ın̂văt�ătoare ın̂ satul Bădăcin locul
unde văzuse lumina zilei ilustrul om politic
t�ărănist Iuliu Maniu. Piat�a din S� imleul Silvaniei
era, de fapt, un târg ce se t�inea o singură dată
pe săptămână, vinerea, oras�ul �iind amplasat
pe malul Crasnei, un râulet� traversat de două
poduri – unul din piatră, iar celălalt din �ier.
Dacă uitai să cumperi ceva din târg te puteai
duce abia vinerea următoare...

*
Ardelenii nu folosesc la gătit mărarul. S� i,

totus�i, ın̂tr-una din zilele de târg am ın̂tâlnit o
bătrânică ce vindea planta mult dorită.
Bineın̂t�eles că am intrat ın̂ vorbă cu bătrânica
s�i am a�lat cu surprindere că se a�la acolo, la
S� imleul Silvaniei, la capătul Pământului, de nici
mai mult nici mai put�in de cincizeci de ani,
plecată �iind – culmea! - tot din Brăila,
căsătorită cu un cetăt�ean de etnie maghiară ce-
s�i efectuase stagiul militar ın̂ oras�ul cu salcâmi.

Tot din târg am ın̂văt�at să cumpăr: gros�cior
(smântână) (roșii) (carto�i)., porodici , crumpli

*
S� i, ca să �ie povestirea mea ın̂treagă, ım̂i

amintesc că ın̂ iarna anului 1983, ın̂ainte de
Crăciun, am hotărât să-i fac o surpriză sot�ului
meu cumpărând un porc viu de vreo 90 de
kilograme. Am stabilit cu vânzătorul ca ın̂
pret�ul porcului să intre s� i transportul
animalului, omul a fost de acord s� i n-a
comentat nimic atunci când, ajutat de feciorul
lui, l-a urcat cu toate... protestele lui guit�ate, la
etajul al treilea s�i l-au depus ın̂ cada din baie.

Apoi l-am sunat la unitatea militară pe Cristi
dând... alarma: - Avem inundat�ie!

Rămasă cu grohăitorul, mi-a trecut prin
minte că acesta ar �i putut sări din cadă. S� i
atunci am luat placajul cu care fusese
ım̂pachetată mobila ce abia sosise s�i l-am pus
pe cele două laturi rămase libere ale căzii.

Porcul, săracul, nu scotea decât nis� te
grohăituri anemice, neobis�nuit cu spat�iul
alocat.

Peste zece minute l-am văzut pe Cristi din
balcon cum pedala voinices�te pe bicicletă să
vină să mă salveze de la... ın̂ec!

Ajuns acasă, Cristi s�i-a scos ın̂ mare viteză
căciula, mantaua, vestonul s�i a intrat imediat ın̂
baie făcând astfel cunos�tint�ă cu... adevărata
inundat�ie: deodată s-a albit la fat�ă s� i m-a
ın̂trebat cine este ın̂ cadă, iar eu, cu inocent�ă, i-
am spus că este porcul nostru de Crăciun.

A urmat noaptea ı̂n care porcul a fost
ın̂junghiat s�i, ın̂trucât n-am găsit arzător s�i nici
nu cunos�team pe nimeni, am �iert apă ın̂
mas� ina de spălat rufe s� i l-am lăsat să-l
opărească.

Iar eu am mers la culcare.
...Dimineat�ă, Cristi era, desigur, nedormit, cu

ochii mari s�i un zâmbet de satisfact�ie pe chip...
S� i... uite-as�a am avut preparate din porcul

nostru pe care le-am făcut cu mâinile mele,
fapt de care eram deosebit de mândră... S� i-ar
mai �i s�i alte multe... minuni pe care le-am
săvârs�it ın̂ anii tineret�ii mele...

25 septembrie 2021



Brăila, „cel mai frumos port de la Dunăre", după expresia domnului
Valeriu Avramescu, un fost reputat muzeograf brăilean, a scris pagini
memorabile ın̂ Cultura s�i Istoria României. Sunt cunoscute legăturile
Brăilei cu familia Eminescu. MihaiI�n 1867 vine la Brăila ım̂preună cu
trupa lui Iorgu Caragiale. Matei, fratele lui Mihai Eminescu, ade teatru a
fost o�it�er la Brăila, căsătorit cu o brăileancă s�i a locuit ani buni ın̂s-a
oras�ul nostru. Harieta, sora Poetului, venea la Lacu Sărat să-s� i
amelioreze starea de sănătate. Luceafărul apodopera operei lui„ ” c
Eminescu, a văzut lumina tiparului pentru prima data ı̂n revista
brăileană Dunărea, Anul I, Nr. 12, luni, 25 iulie 1883.

Mihai Eminescu , dar s�i cel mai mare ziaristpoetul nostru nat�ional
român, a fost unul dintre cei mai bine informat�i oameni din vremea lui.
Patriot adevărat, a luptat pentru cunoas�terea s�i cinstireadin răsputeri
istoriei, a ın̂aintas�ilor, pentru drepturile românilor din afara hotarelor s�i
pentru unirea lor. I�n 24 Ianuarie 1882, o zi care nu a fost aleasă
ın̂tâmplător, Eminescu a pus bazele societăt�ii secrete Carpat�ii", pentru„
unirea românilor ın̂ hotarele Daciei Mari".„

Membrii activi ai societăt�ii, după cum relatează I. Filipiciuc ın̂ cartea
„Simptomurile politice ın̂ boala lui Eminescu”, erau primit�i sub condit�ia
să �ie născut�i ın̂: Transilvania, Banat, Bucovina, Maramures� s�i Cris�ana,
stabilit�i ın̂ permanent�ă sau pentru un timp trecător ın̂ România liberă.

Evident, „ din aceastăSocietatea Carpat�ii" ın̂grijora marile imperii s�i
cauză Relevantă�iecare membru era urmărit s�i supravegheat pas cu pas.
este intervent�ia baronului careMayr, transmitea, ın̂ 23 mai 1883, stil
nou, la Viena, o listă cu 122 de membri ai societăt�ii, pe care ıî considera

e joi
am panto�i albi
de împrumut
și-o revistă în poală
despre care-�i vorbesc uneori
în dimine�ile când
te trezești târziu
în stradă e un ambuteiaj
câ�iva fug acasă
aud cum norii se sparg
precum rugăciunile �iului meu
pe o bancă în Notre Dame
prin vitralii ajung la noi
câteva cuvinte
scăldate în laptele
pe care nu l-am gustat
și undeva un fâlfăit speriat de

pasăre
s-a apropiat
când ai inventat locul acesta

Eminescu, Societatea „Carpa�ii” și Brăila

E JOI

138 de ani de la des�iin�area
Societă�ii „Carpa�ii”

SONET
Lucia PĂTRAȘCU

Ionel CRAIOVEANU

Romita Mălina CONSTANTIN

Mă plimbă vremea printre vorbe multe,
Mă rătăcește prin buchet de rime,
Mă amăgește cu un cor de știme,
Dar mintea mea nu vrea să le asculte.

Tot caută acolo-n adâncime
Un fir de via�ă ce rămas-a trează,
Căci, pân-la urmă, ceea ce contează
E ce gândesc eu însămi pentru mine,

Când sper că, presărând printre zambile
Izvoare susurând pe albe file,
Clepsidra să-mi mai cearnă încă zile,
Să uit de primăverile pierdute…

Și de-o să plec, așa, pe neștiute,
Să-mi cânte vorba peste vremi tăcute.

Dorul
Valentina BALABAN

Mistuire sacră
Doru-i ca o faclă,
Pâlpâie, așteaptă
Clipa minunată.

Mistuire pură,
Doru-i joacă dură,
În iubire sapă
lacrima nedreaptă.

Mistuire vie,
Doru-i ciocârlie,
Zboară, rătăcește,
Cântă și iubește.

Mistuiri... speran�ă,
Doru-i o vacan�ă
Care te topește
Dacă nu se-oprește.

Și astăzi mai retrăiesc
Iubirea de început.
Să o uit mă străduiesc,
De-atunci mul�i ani au trecut.

Nu pot uita cum veneai
La locul de întâlnire,
Imediat cum mă vedeai
Îmi zâmbeai de fericire.

Speranţa
Ionel JECU
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Anii au trecut, s-au dus
Să-i număr nu are rost,
Dar dragostea n-a apus
Căci nu am uitat ce-a fost!

Revăd toată iubirea
Pe care-am trăit-o noi,
Aș da și nemurirea
Să o retrăim în doi.

Și pentru că îmi doresc
Anii să nu-i irosim,
O să-�i spun de te-ntâlnesc,
Hai, din nou să ne iubim !!!

nu se fuma
nu se bea
nimeni nu stătea ghemuit
sub zid
de ceva timp
îmi strâng haina la piept
cum duci o lumânare
la vii
îmi plec fruntea
în întunericul tău
până la talpi
și le sărut
tardiv.

deosebit de periculos�i. Printre ei se a�lau s�i s�ase persoane de la �iliala
Brăila: T.Tacit, Direktor des Gymnasiums, Bandinschi, dvokat,a
Dr.Grigoresco, potheker (farmacist), Dr. Arsenie, Nicolae Perlea,a
kaufmann comerciant), Emil k( Silvian, aufmann (comerciant).

Obiectivul ăt�ii „ era acela de a mobilizaSociet Carpat�ii" românii ın̂
realizarea Idealului Nat�ional. Ea a fost des�iint�ată ın̂ 28 iunie 1883, din
ordinul ă ın̂guvernului, dat la care P.P. Carp transmitea de la Viena,
calitate de ministru plenipotent�iar al României ın̂ Austria „: S� i mai
potolit�i-l pe Eminescu!".

De unde concluzionăm că declararea nebuniei lui Eminescu s� i
internarea lui la as�ezământul doctorului S�ut�u nu avea legătură cu starea
de sănătate a Poetului, ci cu lupta lui pentru drepturile românilor s�i
pentru adevăr.

După aproape 140 de ani, parcă nu s-au schimbat prea multe ın̂
relat�iile noastre cu cei puternici.



Lică BARBU
Am pornit în odisee cu alaiul meu de muze,
Să cutreier mări albastre sub un cer nemărginit,
N-am sextant și nici busolă și nici stele călăuze,
S-a lăsat o noapte oarbă și-o tăcere de granit.

Unde te-ai ascuns, luceafăr, în ce crov î�i dormi
credin�a?
În �iordul cărei Circe te-ai refugiat de soartă?
Ah, ce mână vântul ăsta tulburându-ne �iin�a,
Spre tărâmul fără nume, nevăzut pe nici o hartă.

Odisee fără pace, nesfârșit război de ape,
Valuri însetând de mare, umbre săturând stihii,
Penelopa nu-i niciunde, tihna nu o mai încape,
Doar iluzii și fantome strecurate printre vii.

Noaptea-i pare mai adâncă, inima... nu-i e acasă,
�ese lacrimile-n pânză ca s-alunge pe�itorii,
Noi zburăm, tăiem văzduhul, contopi�i cu arca
noastră,
Ca o pasăre ce-adună, între aripi, largul zării.

O sirenă minunată cântă strașnic din aripă,
Și la or�ica-i chemare, candele se-aprind pe cer,
Însăși ea, regina nop�ii, s-ar lăsa ademenită,
Divor�ând de veșnicie pentr-un strop de efemer.

Ce miraj, în fa�a noastră, un cortegiu de bacante
Lunecă printre talazuri pe spinările furtunii,
Crestele de valuri sure năpustite pe turnante
Se ascund în faldul mării pe sub cerga albă a lunii.

La timonă mână vântul după roza lui sihastră,
Două carturi mai la stânga, un amarnic col� de
stâncă
Stă ascuns să �ie mreajă pentru marea cea albastră,
Tulburându-i singurarea și tăcerea ei adâncă.

Între Scila și Caribda nu e loc de muze bete,
Vântul arcuit în valuri parc-ar vrea să-nghită arca,
Noi �âșnim din marea beznă printre mii de siluete,
Doar un �el ne mână-n luptă, dorul nostru de Ithaca.

Odisee, drum de ape, vie�ii i se cere veacul,
Tâmplele se rup din lan�uri scuturându-se de
noapte,
Luna și-a ieșit din gânduri căutând pesemne leacul,
Să împingă moartea asta cu o via�ă mai departe.

Bogdan Florin BOITAN

Odiseea aripilor
La doi cocoşi

Pâinea mamei

Smerit așază mama icoanei busuiocul
Iar candela își plânge un licăr de lumină,
În mângâierea mâinii rămâne s�in�it locul
Când sita sfântă cerne o pudră de făină.

Cu șor� la brâu încinsă frământă mama
pâine,
Tulpanul ei asudă la tâmple cărun�ite,
E binecuvântare în ziua cea de mâine,
Sărut mâinile-i aspre, de muncă bătucite.

Bobul de grâu surâde în plămădeala verii,
N-a fost uitat de ploaie și mul�umiri
aduce,

Nicolae MATEI

I�n �iecare dintre noi există o poveste, cât
de mică. Când vine din copilărie, acea mică
poveste devine o cascadă de poves�ti. Fiecare
ı̂ntâmplare generează o altă poveste s� i o altă
poveste, s� i tot as�a. Totul este să le eliberezi s� i
să le dăruies�ti lumii.

As�a cum fac eu cu voi acum. Stat�i să vedet�i!
La intersect�ia unui bulevard din cartierul

nostru cu o stradă mai micut�ă era o piat�ă
mare. Mare o vedeam eu atunci. Acuma e
ceva de nebăgat ı̂n seamă.

Cu toate acestea, această piat�ă este foarte
cunoscută ı̂n oras�ul Brăila datorită unei
cârciumi ı̂n�iint�ată ı̂n anii când nu reus�eam
să ies din copilărie s� i să trec la adolescent�ă,
dar mă făleam că am mai crescut s� i s� tiu mai
multe. Cârciuma se numea „La doi cocos� i”. De
ce? Nu s�tiu.

Când s-a deschis, ı̂n cârciumă serveau
două femei. Unde-s cocos� ii, ne ı̂ntrebam?

După câteva zile, prin cartier, se auzeau tot
felul de ı̂ntâmplări cu scandal, cu bătăi ı̂ntre
mus�teriii de la bodega „La doi cocos� i”. Iată
cocos� ii!

Doi vecini de pe strada noastră erau buni
prieteni. Până ı̂ntr-o zi. Mergeau ı̂mpreună,
aproape zilnic, să tragă „una mică” la
cârciuma „La doi cocos� i”. „Aia mică” le-a
tulburat mint�ile. S-au certat, s-au bătut s� i nu
s� i-au mai vorbit niciodată. Au murit de mult,
neı̂mpăcat�i.

I�ntr-o după-amiază, la poartă, unde se
discutau de toate la o sământ�ă, mama ı̂l
ı̂ntreabă pe nea Pilică, vecinul nostru de la
două case depărtare:

‒ Bre, nea Pirică, ce tot căutat�i la bufetul
ăsta? Zău as�a! Majoritatea avet�i la beci vin de
peste an s� i t�uică din fructe. Nu e unul de p'aci
să nu aibă.

‒ E descântată, vecină. D'aia.
‒ Daaa! Sigur. E descântată de puicut�ele de

acolo cu apă chioară.
Nu conta pentru ei, cei care-i călcau

pragul. Conta vorba la „una mică”, despre
fotbal, despre femei, despre viat�a pe care o
duceau. Nu era ceva rău ı̂n asta. Mai rău era
că vorba devenea sfadă. Sfada devenea
ceartă ı̂n toată regula s� i cearta devenea
scandal cu bătaie.

Azi, cârciuma nu mai există. A rămas doar
numele acestui loc. Nu e brăilean să nu s�tie
unde-i „La doi cocos� i”. De fapt, multe locuri
din Brăila sunt cunoscute după numele ı̂n
care a fost sau mai este vreo bodegă.
„Ascunsa”, „Geamuri late”, „Izmene reci”, „La
căt�eaua les� inată”, iată doar câteva dintre
locurile prin care brăilenii găsesc cu
us�urint�ă o adresă.

Dacă ı̂i ı̂ntrebi unde-i biblioteca sau
teatrul municipal, nu s� tiu decât dacă pe
lângă acestea este vreo cârciumă „celebră”.

E hazliu, dar s� i trist.
Totus� i, frumuset�ea locului „La doi cocos� i”

nu o dădea această cârciumă. Peste drum de
bodegă era un loc viran unde, mai toată vara,
dar s� i de unele sărbători, veneau „Lant�urile”,
as�a ı̂i spuneam atunci caruselului cu scaune
agăt�ate ı̂n nis� te lant�uri. Mai sunt s� i acum prin
unele parcuri.

Odată cu „Lant�urile” erau amenajate
chios� curi unde trăgeai la tir, „Roata
Norocului”, carusele mai mici pentru copii,
un adevărat bâlci.

Pe scena caruselului era mereu un
trompetist care anima client�ii cu goarna lui
prin cântece de fanfară s� i de muzică
populară. As� a s� tia tot cartierul unde-i

bâlciul.
Toată Chercea venea la distract�ie s� i la

spart semint�e. Printre oameni umblau
t�igăncus�ele cu cornete de semint�e prăjite s� i
cu acadele. Senioru', v-am mai povestit de el,
vindea ı̂nghet�ată s� i turtă dulce. Erau până s� i
vânzători de loz ı̂n plic. Tot să cheltuies�ti
banii.

Nu aveam io cine s�tie ce bani la mine, dar
tot mă dădeam o dată ı̂n „Lant�uri”. Cu
Zburlita, normal.

O prindeam ı̂n zbor de lant�urile scaunului
ei, răsuceam scaunul s� i-i dădeam drumul.
Zburlita chiuia s� i râdea de bucurie. Ea tot mai
voia, dar de unde? Fugea acasă, căci locuia ı̂n
apropiere s� i aducea cât�iva bănut�i s� i ne mai
ı̂nvârteam o dată. Avea ea pus�culit�a ei. Ba,
mai rămâneau bani s� i pentru alte distract�ii.

La „Lant�uri” veneau s� i prietenii de pe
strada mea. Jiji se t�inea scai după Musculit�a
ca să o ı̂nvârtă ı̂n carusel, iar Tatalai cheltuia
banii pe semint�e sau pe turtă dulce. Tot
timpul mânca ceva s� i nu se dădea ı̂n Lant�uri
pe motiv că ı̂l ia amet�eala. Normal, cu atâtea
câte băga ı̂n el!

Odată, Zburlita nu venise când am venit
eu. Stăteam deoparte s� i priveam distract�ia
celorlalt�i.

Mă aud strigat de Musculit�a ca să vin să o
ajut. Voia să trag un loz ı̂n locul ei. Mai trăsese
un loz „necâs� tigător” s� i voia să mai tragă
unul, dar să-l trag eu, cică poate am mai mult
noroc.

Trag un loz. „Mai trage odată”, scria pe el.
Uraa!, t�opăia Musculit�a. Jiji, ı̂n spatele ei, era
verde la fat�ă. Mai trag un loz s� i… Victorie!
„Cincizeci lei” scria pe loz.

Drept mult�umire, Musculit�a m-a invitat ı̂n
Lant�uri. De două ori. Fires�te că am ı̂nvârtit-o
s� i pe ea ca pe Zburlita. Numai că Musculit�a nu
chiuia s� i nici nu râdea. Mă privea ı̂n ochi cu
un surâs amet�itor mai ceva ca-n „Lant�uri”. M-
am ı̂nros� it tot s� i mă bâlbâiam.

Musculit�a m-a luat de mână s� i am mers la
dugheana cu trasul la tir. Am nimerit din
prima ı̂ncercare s� i am câs� tigat o pernut�ă de
ace ı̂n formă de inimioară.

Când să i-o dăruiesc Musculit�ei, ı̂n spatele
ei era Zburlita. O clipă au durat privirile
noastre. Musculit�a a luat inimioara s� i i-a
dăruit-o Zburlitei.

‒ Ia-o! E a ta. Pe tine te iubes�te cel mai
mult.

Zburlita ne-a luat pe amândoi de mână s� i
ne-a ı̂mbrăt�is�at.
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Covata-i învelită de clipele tăcerii,
În aluatul proaspăt răsare-un semn de
cruce.

Focul încet se-ncinge, în vatră e dogoare,
E r u m e n i t c u p to r u l , a p r i n ș i s u n t
obrăjorii,
Un iz de pâine coaptă pe-o aripă de boare
Se-mprăștie în aer peste Uli�a Morii.

Fa�ă frumos brodată îmbracă sfânta
masă,
Coltuce aburinde le rupe și ne-mparte,
O coajă mai păstrează la cei pleca�i de-
acasă
Pe drumuri fără-ntoarceri, acolo, sus,
departe...



Cred că sunt puţini cei care nu au văzut filmul "Actorul şi sălbaticii",
în care rolul lui Constantin Tănase – Costică Caratase – este jucat de
Toma Caragiu, iar cel al „băiatului în casă” – Vasile – de Marin Moraru.
Vă amintiţi scena, discuţia savuroasă dintre cele două personaje?
„Monseur” ( „Monseur se scrie, monseur se citeşte, nu-mi umbla mie cu
şoara vopsâtă!”) este prins de Vasile că a fumat. Urmează un dialog –
verbal şi nonverbal – în care „agresivitatea” stăpânului e pusă la punct
de „arma” băiatului în casă: „Te spui lu' doamna!”. Suficient ca stăpânul
să devină mieros, umil, să-şi ceară scuze.

Nu am de gând să povestesc filmul. Vreau doar să remarc tâlcul,
atitudinea noastră, ca popor, când suntem prinşi „cu şoara vopsâtă”, şi
cum ne schimbăm la 180 de grade când „Te spui lu' doamna!”.

Pârâcioşi şi plângăcioşi, pentru că suntem sau putem fi prinşi cu
„şoara vopsâtă”, incapabili de asumare, ne aşezăm singuri la colţ, pe coji
de nucă, cu palma întinsă pentru a primi vărguţele pedepsitoare! Uneori,
cioara e chiar cioară şi nu e deloc vopsită! „Profilactic”, ne punem
cenuşă în cap, ne autodenunţăm la „doamna”. E mai comod aşa şi ne şi
asigurăm un loc fruntaş la categoria „Aşa NU”. Şi nu mai trebuie să
facem niciun efort, nu mai trebuie să schimbăm nimic! „Stăm în banca
noastră” de codaşi. Ce fac învingătorii? Învingătorilor nu le e frică de
„doamna”, indiferent cine ar fi aceea. Sunt mândri de neamul lor, îşi
rezolvă problemele acasă şi nu schimbă „câmpul de luptă”.
Argumentează, demonstrează, folosesc toate mijloacele pentru a nu
permite altora să le facă ordine în propria bătătură. De aici, de la porţile

Tincu�a GHERGHICEANU

Mioara VERGU

El este tatăl tuturor
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CE IDEE GENIALĂ
Gheorghi�ă �ARĂLUNGĂ

Orientului/Occidentului, noi fie „negociem” în genunchi, fie ne
îmbăţoşăm greţos.

Trăim între postura de paria şi buricul pământului. Nu suntem nici
una, nici alta. Părem a fi singurii care nu remarcăm cât de normali
suntem, cât de la fel cu celelalte naţii, cu vârfuri şi cu coborâşuri. Dar,
sigur, ceva ne deosebeşte. Noi nu ne recunoaştem valorile decât, fie
postmortem, fie dacă au primit deja recunoaştere internaţională! Suntem
incapabili să ne bucurăm de valorile autentice cât sunt în viaţă, suntem
incapabili să le impunem.Avem frână! Din modestie? Din invidie? Greu
de răspuns. Dar suntem campioni la a inventa piedici. Cu talent, cu
voluptate! Să moară capra vecinului din „satul” nostru. Nu contează că
în acest timp vecinii de dincolo de graniţe îşi tot măresc turma de capre şi
le este mereu mai bine. Fie la ei! Noi ne confruntăm cu ai noştri, alor
noştri să le fie rău, să sărăcească! Noi ţinem să ne comparăm în sărăcie şi
prostie, nu în bogăţie şi inteligenţă! Acum se fac „cărţile” pentru
conducerea Uniunii Europene. Toate statele se străduiesc să fie
reprezentate de cetăţeni propuşi de câştigătorii ultimelor alegeri. Aşa e
jocul democratic în alte case. Noi nu ştim jocul sau…

Ştiţi ce zicea Vasile: „Aiasta-i casă?Aiasta-i balamuc!”

Religie ortodoxã

Dintr-o carte-am în�eles,

Că toate- n via�ă au un sens.

Nimic nu e întâmplător

Să îi fiu doar Lui dator.

Toate-s doar cu voia Lui,

Precum voia Tatălui.

Ca frunza dusă de vânt,

Fără El, nimic nu sunt.

Nu răsare nicio floare,

Apă n-ar fi în izvoare,

Nu s-ar face diminea�ă,

N-ar pune suflare-n via�ă.

Tot ce mișcă pe Pământ ,
Este zidit prin Cuvânt,
Toate-s ale Lui, știm bine,
Nimic nu ne apar�ine.

El de toate se-ngrijește,
Peste tot ne înso�ește
Și ne dă la to�i o pâine
Fără grija cea de mâine.

El e blând, El e iubire,
E lumina din privire,
Pomul bun și drumul drept,
Inima ce bate-n piept.

Și dă via�ă prin Duh Sfânt,
El e Cer, El e Pământ !

Ce idee genială veacurile va străbate
Să-i ofere Omenirii năzuiri adevărate?
Dreptatea să fie lege, pretutindeni înfră�ire,
Oricine să fie-n frunte și să aibă pre�uire,
Să nu fie înjosire, să existe demnitate,
Dorin�e de afirmare și visuri nelimitate!
Iubirea să fie-n lume izvorul de vie�uire,
Iar crea�ia de cuget-calea către nemurire.
Tu, idee așteptată, înva�ă-ne să moștenim
Dincolo de existen�ă tot ce-n minte dobândim,
Să luăm imagini de trăiri fermecătoare,
Precum materia nu e niciodată trecătoare!
Ne-am abate de credin�ă, ne-ar fi via�a în derivă,
Căci acolo, noi oamenii am fi răi? Ba, dimpotrivă,
Doar suntem fiin�e-alese, cu multă inteligen�ă,
Să accedem către zboruri, din Suflare componen�ă.
Doar n-am fost crea�i bicisnici și să șerpuim pământul,
Ni s-au dat aripi de cuget și s-a insuflat avântul!
Da, aceasta-i închinarea, s-o urmăm cu disperare
Este singura speran�ă spre divin și înăl�are!
Cât de mult tu ești dorită, idee dumnezeiască,
Irumpe din Omenire, ca dintr-o voin�ă cerească,
Intră-n într-o minte divină, ca într-un al doilea Fiu
Că de când omu-i pe lume suferă... și e târziu...22

„Te spun lu doamna”
,



A readuce ın̂ atent�ia cititorilor un volum
publicat cu ceva timp ın̂ urmă, semnat de un
critic literar infatigabil nu poate �i nici
super�luu, nici inutil, deoarece „Provincia din
sud-est, cuprinzând Brăila s� i Bărăganul, a
impus ın̂ literatura română cele mai subtile
forme de existent�ă a balcanismului literar”, pe
care autorul ı̂l ı̂nnobilează, relevându-l ı̂n
scrierilor unor mari scriitori, care reprezintă
„provincia literară din sud-est”. Autorul spune:
„...O literatură de certă valoare a fost posibilă
numai atunci când scriitori mari care
reprezintă provincia de sud-est au avut
revelat�ia că Bărăganul stă pe o carte...” S� i abia
atunci: „Provincia din sud-est s� i-a căpătat
identitate literară numai după ce a ın̂văt�at să
citească semnele adânci ale cărt�ii de sub
ierburi”, creând astfel „literatura câmpiei.”

Volumul „Provincia magna”, semnat de
profesorul Viorel Coman, scriitor, eseist, critic
s� i istoric literar, publicat la Editura Istros -
Muzeul Brăilei, ın̂ anul 2013, adună ın̂ cele 280
de pagini referiri despre unsprezece oameni
de cultură brăileni, personalităt�i except�ionale
pentru spat�iul Brăilei s� i al Dunării de Jos, cei
c a re ro t u n j e s c o c u n u n ă , c e fa c e s ă
strălucească această zonă sud estică, un spat�iu
miri�ic plin de legende, de mituri s� i de taine. I�n
ordinea as�ezată de autor ın̂ acest volum, ei
sunt: Nae Ionescu, Vasile Băncilă, Mihail
S e b a s t i a n , D u m i t r u S . P a n a i t e s c u -
Perpessicius, Constantin Sandu-Aldea, Panait
Istrati, Fănus� Neagu, Ilarie Voronca, Nicolae
Grigore Mărăs�anu, Petre Bălănică - Nicăpetre,
Vasile Parizescu. Fiecare, ı̂n felul său, prin
scrieri, prin sculptură, prin atitudini artistice
manifestate ın̂ diferite forme, au ım̂podobit
cultura locului, căreia, ı̂n mod consistent
participativ, i-au adus daruri de creat�ie, ce au
rămas ın̂ memoria tuturor.

Volumul acesta este o primă edit�ie, ce s� i-a
statornicit deja entitatea valorică, asemeni
tuturor creat�iilor acestui mare scriitor, critic
literar brăilean, un iubitor de Brăila, iubitor de
oamenii care-s� i pun talentul pe tava
ofrandelor aduse acestor locuri. Va urma s�i
edit� ia a doua, iar, pentru dragostea sa
stăruitoare adusă dar cuvântului scris,
profesorul s� i criticul literar Viorel Coman a
fost premiat ın̂ anul 2015 de către Uniunea
Scriitorilor din România, ın̂tr-o festivitate, ce a
avut loc ın̂ Casa „Cuza Vodă" a Muzeului de
Istorie „Paul Păltânea" din Galat�i, organizată
anual de Filiala Sud-Est a USR, pentru volumul
său „Provincia Magna”.

Volumul este o „lect�ie de mărturie”, un „pod
– minune”, construit ca-n basmele românes�ti,
prin spat�iul acesta istoric, ın̂ care „literatura
câmpiei” prindea contur mult mai târziu, de-a-
lungul vremii, căpătând un rol marcant ı̂n
evolut�ia ascendentă a acesteia. Este destul de
frustrant faptul că, luând ın̂ considerare anii
de ocupat�ie turcească, timp de aproape trei
secole, viat�a ın̂ aceste locuri a curs aproape
�iresc, ın̂ ne�irescul acelor vremuri, fără să �i
rămas, ın̂să, mărturii literare scrise, de parcă
acestea s-au pierdut ın̂ apele Dunării. Doar
ın̂tâmplări, legende, t�esute pe �ir de poveste,
s�optite la popasuri târzii, aduc din depărtate

Provincia magna
autor: Viorel COMAN

vremuri unele ın̂chipuiri despre ce va �i fost
atunci.

I�n timp, au urmat condeieri vrednici, care au
nemurit pe coala vremii mitologii fabuloase,
pe care, iată, criticul literar Viorel Coman, ın̂tr-
o deplină consonant�ă empatică, le devoalează
cu probitate s� i pertinent� ă , apelând la
subtilităt�i critice inconfundabile, con�irmând
ın̂că o dată, dacă mai era nevoie, a�irmat�ia lui
Lucian Blaga, ce hotărăs�te, fără ın̂toarcere, că:
„Destinul omului este creat� ia. Poetul /
scriitorul este nu atât un mânuitor cât un
mântuitor al cuvintelor. El scoate cuvintele din
starea lor naturală s� i le aduce ın̂ starea de
grat�ie.”

Viorel Coman este un scriitor care a reus�it
să edi�ice sobru s�i durabil, templul său de critic
l i terar remarcabi l , consacrat pentru
p o s t e r i t a t e , d a r m a i a l e s , p e n t r u
contemporaneitatea interesată, ctitorindu-s� i
opera cu migală de bijutier, s� tiind să vadă
mitologia din spatele scrierilor autorilor
analizat�i, s-o evident�ieze, t�esând eseuri
despre spiritualitatea locurilor s� i a oamenilor.

Fiecare incursiune ı̂n opera unui nume
dintre cele prezente ı̂n volum este ca o
călătorie ın̂ „mas�ina timpului”, ce reın̂vie un
trecut fabulos, din care se pot extrage mărturii
culturale demne de a �i aduse la lumina
ın̂t�elegerii s� i aprecierilor cititorilor. I�n �iecare
nume ment�ionat de către autor, cititorul a�lă
un mare căutător de ideal, un darnic condeier
s� i un iubitor al acestor locuri, pe care le-a
ım̂podobit cu creat�iile sale.

Volumul, ı̂n sine, constituie o lectură
interesantă s� i utilă, �iind un mijloc ın̂drumător
important ı̂n cunoas� terea aprofundată a
oamenilor de cultură analizat�i cu intensitate s� i
tandret�e sentimentală de către scriitorul
Viorel Coman, care le cunoas� te creat�ia, o
iubes�te s� i o transmite. De fapt, nu este doar o
carte de prezentare a unei anumite perioade
destul de ambiguă s� i complicată. Autorul nu se
limitează la a releva cronologia semni�icativă a
creat� iilor artistice ale acestor oameni
important�i. Dimpotrivă! Este un demers prin
care acesta ım̂pletes�te t�esătura unui anumit
spat�iu cultural, „spat�iul Bărăganului”, pe care ıl̂
ım̂podobes�te cu �lorile frumosului, culese din
opera tuturor celor pe care i-a prezentat ın̂
carte, din care, ca un magician al cuvântului,

trage câte o punte de aur spre noi s� i invită
cititorul să păs�ească pe ea, cu ın̂credint�area că
„Frumuset�ea va salva lumea”... Mare căutător
de ideal, asemeni condeierilor pe care-i
evident�iază ı̂n acest volum, lăsând loc s� i
pentru alte nume, pe care, sigur, le vom ın̂tâlni
ın̂ edit�iile viitoare, profesorul Viorel Coman
as� terne gânduri , considerat� i i crit ice ,
constatări, ın̂cercând s�i reus�ind, ın̂tr-un fel, să
de�inească ideea de „spat�iu bărăganic”, unde
au descălecat cei din „spat�iul mioritic”. Trăirea
acestora conduce spre „spat�iul deltaic”, spre
„ochiul de apă”, pe care ıl̂ ment�ionează poetul
s� i scriitorul Nicolae Grigore Mărăs�anu, ca �iind
„adâncul”, ın̂ care s� i din care se nasc, din când
ın̂ când, frumuset�i nebănuite.

Analiza rotundă referitoare la cele
unsprezece nume cuprinse ın̂ acest volum este
o călătorie fascinantă prin lumea ın̂t�elegerilor,
prin lumea devenirilor, prin lumea ideilor. O
călătorie, ce caută s� i permite ın̂că dimensiuni
noi ı̂n „nescrisele romane ı̂n as� teptarea
nenăscut�ilor romancieri”, cum ment�ionează
criticul Viorel Coman, care precizează:
„Dincolo de noianul de evenimente, statistici,
repere, mărturii, analize ale istoriei Brăilei,
personal mă interesează mai ales ce s-a
ı̂ntâmplat cu oamenii acestor locuri ı̂n
ultimele s�apte secole. Cu alte cuvinte mă
interesează ipostaza literară, dincolo de
factologia rece a istoricilor, mă interesează
omul sub vremi...” Este o concluzie rezultată
din acest volum, ce se constituie ın̂tr-un studiu
cultural aprofundat cu insistent�ă, cu efort de
cercetare s� i corelare a surselor istoriei, chiar
dacă „La umbra iataganului put�ine bucurii au
ın̂�lorit”.

Este, de fapt, vorba despre „Provincia
literară din sud-estul României”, o aevărată
Provicia Magna, cuprinzând Bărăganul cu
Brăila s� i Balta, pe lângă care Dunărea
unduies� te poves� ti din „trecute vremi de
doamne s�i domnit�e”. Volumul acesta s-ar �i
putut numi oricum altcumva s�i cititorul poate
alege el ın̂sus� i (ın̂semnări, recenzii, critică...),
dacă scriitorul s� i criticul literar Viorel Coman
�i dorit să facă o analiză literară a �iecărui
scriitor evocat. S� i atât! Dar, nu! Aces�ti scriitori
au avut rolul să scoată la lumină paginile acelei
„cărt�i tainice” a locurilor, descifrându-i magia
sau dulceat�a s� i autorul volumului a binevoit
să-i adune ın̂tr-un inel „horal” al basmelor s� i
ın̂tâmplărilor, ce se cer povestite.

Volumul „Provincia Magna”, semnat de
scriitorul Viorel Coman devine mai mult decât
o „creangă de salcâm de la Dunăre”. Este o
nouă s�ansă de a cunoas�te, a pret�ui s� i a as�eza ın̂
rama aurită a timpului, o perioadă istorică
zbuciumată, ce a condus la un traiect literar
emot�ionant s� i generos, ce poate continua.

Uitatul bob
Lazăr BOBI

Ar fi sunat altfel a vie�ii melodie
De mă nășteam în câmp mai roditor
Să pot sorbi de prunc lumină vie
Din cupa unui în�elept învă�ător.

Dar m-am născut trăind în întuneric
Prin zăbrelite ochiuri o rază îmi zâmbea
Se dăruia cumva printr-un mesaj eteric:
De mă cuprinzi, lumină vei avea.

Am strâns din ea din ea cu râvnă, în
tăcere 23

CRONICĂ DE CARTE de Lucia PĂTRAȘCU

Mărunte picături ce răzbăteau prin geam

Croind din noapte drum spre înviere

Obol adus trezirii la via�ă unui neam.

Zidesc acum cu spor atât cât am putere

Când storuri grele apasă pe ogor

Am timpul martor la a mea avere

Dând-o oricui fără a-mi fi datori.

Aștept să bată vântul, să măture neghina

Ca bob uitat în zloată sunt rodul necules

Ce traversez prin neguri s-aprind pe
drum lumină

Și-ntr-un târziu de toamnă voi fi un
bob ales.



Întâlnire cu Gheorghe Balaban

După absolvirea facultă�íi, în anul 1980, am fost
repartizat la Întreprinderea de Avioane Craiova,
domeniul aeronautic fiind, în acea perioadă, unul
de vârf al economiei. Cât au durat întocmirea
formalită�ilor de angajare, am locuit câteva zile la
un hotel, într-o cameră cu două paturi, unde deja
era instalat un domn. Trecut de a doua tinere�e,
politicos, manierat, cu priviri inteligente, m-a
întrebat de una-de alta. După care, la rându-i, mi-a
povestit niște întâmplări din via�a sa pe care eu le-
am considerat adevărate lec�ii de istorie.

Mi-a destăinuit că a fost primul și singurul
român ce a făcut parte din echipajele
Crucișătorului „Prinz Eugen”, celebra navă de
război a Marinei Militare Germane, precum și din cel al Distrugătorului
„Z-28”. Întoarcerea armelor prin actul de la 23 august 1944 a însemnat,
totodată și schimbarea statutului său de militar, devenind din aliat al
nem�ilor, prizonier de război. Drept urmare a fost internat în mai multe
lagăre germane, iar după încetarea ostilită�ilor s-a repatriat. L-am întrebat
atunci, de ce nu a rămas în Occident, interlocutorul meu răspunzându-mi
că în calitate de militar al Armatei Regale Române, a jurat credin�ă �ării
și era pregătit să-și dea via�a pentru ea, dacă ar fi fost cazul. Considera că,
dacă după război ar fi rămas în Germania, s-ar fi aflat în situa�ia de
dezertor și nu ar fi suportat să trăiască restul vie�ii ca un trădător. Și se
gândea că Fran�a, Anglia și S.U.A. nu vor lăsa România să încapă pe
mâinile lui Stalin, că va urma o perioadă de câ�iva ani tulburi din punct
de vedere politic și apoi lumea va reveni la normal. Din păcate nu s-a
întâmplat așa. Nici el nu se aștepta la așa ceva, întrucât în perioada 1930-
1940 �ara noastră cunoscuse o stabilitate social-economică de invidiat.
Ministerele erau încadrate cu oamenii cei mai competen�i, iar schimbarea
guvernelor genera numai căderea miniștrilor nu și a corpului
specialiștilor. Tot în această perioadă, de la interlocutorul meu am aflat că
s-au întocmit hăr�i cu amplasarea zăcămintelor de resurse naturale, s-au
efectuat calcule și proiecte pentru infrastructura rutieră, regularizări de
râuri, proiecte pentru hidrocentralele mari de la Bicaz și Vidraru. A �inut
să sublinieze faptul că marile obiective de mai târziu, Canalul Dunăre-
Marea Neagră și Canalul Dunăre-București și-au avut originea tot în
această perioadă.

În cele câteva seri petrecute la hotel am mai aflat și alte lucruri „la prima
mână” despre anumite evenimente ce au vizat istoria acelei perioade,
dumnealui fiind un trăitor al acelor vremuri. Așa am mai aflat că pentru a
fi protejat, Tezaurul României, strâns de două decenii, în perioada
războiului a fost zidit într-o peșteră din zona Mânăstirii Tismana, însă
prima grijă a comuniștilor a fost să le arate rușilor locul. Tezaurul a
dispărut acolo unde dispăruse și cel din Prima Conflagra�ie Mondială.

Despre evenimentele din august 1944 considera că anturajul Regelui a
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Omul care a revolutionat
marina românã

,

Crucișătorul „Prinz Eugen” Distrugătorul „Z-28”

greșit atunci când nu l-au lăsat pe mareșalul
Antonescu să semneze Armisti�iul cu Uniunea
Sovietică. I s-a imputat Mareșalului că acesta nu
s-a oprit la Nistru, neluându-se în calcul că un
război se termină doar atunci când una din păr�ile
beligerante se recunoaște învinsă. Antonescu
trimisese bani în Occident și urma să trimită și
oameni care să sus�ină cauza României.

Furat de magia timpului petrecut în compania
interlocutorului meu, un lucru l-am omis: nu l-am
întrebat ce nume poartă. De atunci până deunăzi
m-a obsedat identitatea acestui om.Am întrebat în
stânga și-n dreapta, până când, de curând, un tânăr
brăilean, doctor în istorie, Radu Tudorancea mi-a

spus despre cine-i vorba: Avusesem onoarea să împart acea cameră de
hotel cu GHEORGHE BALABAN (1923 – 2003).

S-a născut în comuna Mândra din jude�ul Brașov și după terminarea
Liceului Militar ,,Mihai Viteazul" din Târgu Mureș, în anul 1942 era
admis la Școala Navală din Constan�a. Celor mai buni elevi și ofi�eri li s-a
oferit șansa să meargă la perfec�ionare în Germania. Printre cei selecta�i a
fost și Gheorghe Balaban, ajungând student la celebra Academie Navală
„Flensburg". S-a pregătit serios, a acumulat cunoștin�e noi și a făcut-o
temeinic. La revenirea în Constan�a, după stagiul de pregătire și periplul
prin lagărele germane, a sus�inut examene de absolvire, iar în urma
rezultatelor ob�inute a fost declarat Șeful promo�iei sale din 1944. A
înaintat în ierarhia militară până la gradul de căpitan de rangul III.

Până în anul 1955 a fost profesor la Școala Navală Constan�a,
revolu�ionând naviga�ia românescă. El a înlocuit vechile metode
fran�uzești cu metodele învă�ate în Germania, metode folosite și astăzi.A
fost primul cadru didactic din România care a predat cursul de
Astronomie nautică. A scris căr�i de bază în domeniul naviga�iei:
Manualul ofi�erului de cart; Conducerea navei; Tratat de naviga�ie
maritimă.

La 22 Noiembrie 1955 a fost trecut în rezervă din cauza dosarului
„pătat".

După această dată a lucrat ca: inspector principal la Direc�ia
Registrului; expert naval la Căpitănia Portului Constan�a; inspector șef la
Registrul Naval Român; surveyor pentru Lloyd și American Bureau of
Shipping.

La timona multor nave a efectuat nenumărate voiaje pe mările și
oceanele lumii.

În 2003 a părăsit această lume, dar via�a, activitatea și faptele lui
constituie modele demne de urmat. A crescut genera�ii de navigatori și a
lăsat amintiri și urme care nu se pot uita.

Sunt bucuros că pentru câteva zile am fost în preajma sa, un Om cu
totul deosebit. (Ionel CRAIOVEANU)



Însemnările de fa�ă își propun să adune
laolaltă frânturi de via�ă, experien�e,
re�lec�ii, cugetări și întâmplări din timpul
șederii tinerei profesoare brăilence
Adriana Stoica în Japonia și al excursiilor
prin Asia, adunate și înmănunchiate în
volumul-jurnal „Ferestre spre Asia”.

Sosită pe tărâmul Soarelui Răsare în
anul 2006 printr-o bursă de studiu a
guvernului japonez, a avut ocazia să
experimenteze cultura japoneză, să se
mire, să se minuneze, să �ie șocată, să
aprecieze unele aspecte și, mai ales, să
înve�e extrem de multe lucruri noi, pentru
a se putea adapta la un mediu complet nou
și diferit, care func�ionează după o logică
necunoscută nouă, europenilor.

O realizare pe care și autoarea a dorit să
o men�ioneze, a fost că în perioada șederii
în Japonia, aproape 7 ani, după depășirea
barierelor de limbă și cultură, a reușit să
devină profesoară de limba română la a
doua facultate de top din Tokyo, precum și
la Centrul Cultural Asahi, unde, prin efort
propriu a deschis un curs de limbă
română, după ce a constatat că limba
română nu este prezentă în programa
cursurilor oferite.

Primele zile în Tokyo
Salutare! Sunt ın̂ Tokyo de 5 zile s� i nu

am avut timp nici să respir (s� i nici laptop
să vă scriu). Totul este nou aici s� i trebuie
să t�ii minte o groază de chestii noi, ın̂
�iecare zi, ca să faci cele mai mărunte
treburi. De exemplu, codul pentru mas�ina
de spălat trebuie combinat cu numărul
camerei, ca să-t� i treacă ı̂n cont cât
consumi, consum care e trecut printr-un
fel de bancomat s� i ın̂ cameră ai un un
ecran unde te zgâies�ti, printre caractere
chinezes�ti, să vezi cât ai consumat. Ca să
dai un telefon internat�ional de la un
telefon public trebuie să ai un IQ foarte
ridicat, pentru că la câte coduri nat�ionale
s� i internat� ionale ai de format, uit� i
numărul de telefon de acasă.

S� i, ın̂ �iecare zi ni se dau alte indicat�ii s� i
sugestii. Am impresia că am primit
informat�ii pentru tot restul viet�ii, dar ın̂
�iecare zi trebuie să te ın̂registrezi pentru
alte diverse formalităt�i, asigurări de
sănătate, certi�icat de rezident etc. La
facultate e la fel: pentru orice formalitate
despre cursuri, totul se vorbes� te ı̂n
japoneză s�i ın̂ engleză după cum urmează
japoneza �irst (prima) s�i se face o glumă.

Jumătate din cei prezent�i râd. Pe urmă
vine traducerea ı̂n engleză... s� i râde
cealaltă jumătate. Dar am fost avertizat�i că
asta e doar pentru ın̂ceput. După aceea,
japanese only (numai ın̂ japoneză). I�n rest,
din programul primelor zile ,orientations
cât cuprinde s� i pentru absolut orice, 25

traininguri s�i tot felul de adunări unde ni
se dau indicat�ii s� i trebuie să completezi
formulare tot timpul. Primim ın̂ �iecare zi
tone de materiale cu s�i nu avem timp să le
citim. Nu pot�i nici măcar să le arunci
pentru că , gunoiul la ei eby the way
ım̂părt�it ın̂ grupe, subgrupe, subgruput�e,
pe diverse categorii, combustibile,
necombustibile, doze s�i sticle s�i, ın̂ prima
grupă mai sunt o grămadă de subgrupe ca:
hârtie, plastic, resturi menajere etc, de
stăteam ca o găină, ın̂cercând să-mi dau
seama unde să arunc folia de aluminiu de
la brânza topită.

I�n cămin locuiesc o mult�ime de alt�i
student�i străini, dar am descoperit un
românas� de-al nostru, din Ias� i băiatul,
moldovean de acasă. I�n rest, colegii din
cămin sunt străini, simpatici s� i mi-am
făcut prieteni din toată lumea. Mai ales un
tip din India care studiază literatura
japoneză s� i mă ajută cu cumpărăturile s� i
instruct�iunile. Mult�i dintre cei nou-sosit�i
au cumpărat electronice s� i s�tiu cum să le
folosească. Eu am cumpărat ın̂ălbitor ın̂
loc de detergent s� i mi-am decolorat
hainele. Blugii arată imposibil de purtat.
Acum trebuie să văd cu atent�ie dacă am
cumpărat chiar s�ampon, să nu-mi pun ın̂
cap vreun produs de curăt�enie, hi, hi, hi!
Aici străinii internat�ionali ın̂seamnă mai
ales chinezi, cambodgieni, vietnamezi s� i
coreeni s� i alte neamuri cu ochi oblici. Fac
eforturi să-i deosebesc! Să dea naiba, că
tot�i seamănă ın̂tre ei... hi, hi, hi! Am fost la
un karaoke s�i ne-am distrat. I�n seara asta
avem .wellcome party

Oamenii de aici sunt foarte politicos� i s� i
amabili, se scuză s� i se apleacă de 10 mii de
ori pentru orice �leac, că trece pe lângă
tine, că nu vede la tv... A�sta e paradoxul - ın̂
loc să zică: dă-te, mă, (ın̂ #&^!”@*) din
fat�a televizorului! I�s� i cer scuze că stau ın̂
spatele tău s� i e posibil să nu ın̂t�eleagă ce e
la tv (!). (Apropo de ce se vede la televizor,
ın̂tr-o zi au prezentat o s�tire cum că ceva
teribil s-a ı̂ntâmplat la Osaka. M-am

gândit că o �i vreun cutremur, vreo
nenorocire, ceva. Când colo, ce credet�i?
Mi-a explicat indianul că un pus�tiulică
furase un pachet de t� igări dintr-o
alimentară! S� i se făcea subiect de s�tiri, cu
interviu s� i declarat�ii ale polit�istului care l-
a văzut s� i... reconstituire).

I�n magazine te amet�esc cu vorbăria s� i cu
mult�umirile că ai cumpărat ceva de la ei.
Foarte put�ini vorbesc engleza, s� i de asta
trebuie să vorbesc tare s� i clar. Altfel, apar
confuzii, că am cerut s� i au ın̂t�elesSlippers
Nipples Nice one!. Iar o japoneză voia să
s� tie dacă mi-am recuperat bagajele
pierdute la aeroport s� i m-a ın̂trebat did u
pick up your luggage after you get laid? No
comment!

A, moda pe aici e ciudată rău: băiet�ii
sunt ok, blugi, e ok. Câte unul mai poartă
un fel de sacou tradit�ional japonez, dar e
pe post de pardesiu când plouă. Apropo, a
plouat s� i s-au scuturat tot� i cires� ii
t r a d i t� i o n a l i a t â t d e a d m i r a t� i s� i
fotogra�iat�i. Fetele, ı̂n schimb, arată toate
la fel, sunt slabe rău s� i fără forme, cu
picioare strâmbe s� i poartă diverse lucruri
scumpe din stiluri amestecate pe care noi
nu le-am purta nici ı̂n cazuri extreme.
Imaginat�i-vă: sandale ı̂nalte, aurii s� i
pantaloni scurt�i la 8 dimineat�a pe o ploaie
torent�ială. Majoritatea sunt brunete, dar
mai e câte una vopsită decolorată care
arată . Partea bună e că că as� puteastrange
să port orice, oricum, fără să ies din peisaj.
Aici cel mai bine mă ı̂nt�eleg cu fetele din
din Sud-estul Europei, �iindcă gândim la
fel, mai ales la chestiile gratis care se dau
pe stradă: s�ervet�ele, parfumuri, bonuri de
discount etc.

Sunt la acum s�i scriu cândorientarium
se vorbes�te ın̂ japoneză. Acum au adus
alte cutii cu formulare s� i trecem să le luăm
s�i să semnăm pentru ele. O să-mi ia ceva
timp ı̂ntrucât trebuie să semnez cu
numerele latine s� i japoneze. Vă voi trimite
o etichetă să vedet�i cum m-au
botezat aici. (Va urma)



26

Lucru cunoscut: �iecare s�coală, �ie ea cât de
mică, dezvoltă o cultură proprie, căutând să-s� i
de�inească propria identitate, propriile ticuri,
obis�nuint�e sau tradit�ii. Fiecare generat�ie se
individualizează, se sudează ca un microgrup
social. Fiecare clasă de elevi capătă ın̂ timp o
structură ierarhică, se disting liderii informali,
grupurile de apartenent�ă, elementele marginale
respinse aprioric.

I�n genere, clasele se disting prin relat�ii sociale
de simpatie, ın̂ multe cazuri acestea rezistând
peste timp, se adâncesc s� i se consolidează,
căpătând străluciri astrale.

Asemenea comunităt� i s� colare ı̂s� i ment�in
coeziunea de su�let, a�inităt�ile convergente pe
durate nedeterminate. Sunt generat�ii care cred ın̂
nemurirea su�letului, care nu ı̂mbătrânesc
spiritualices�te, care con�irmă tineret�ea ves�nică a
prieteniei, a dragostei colegiale. Sunt �irele
nevăzute ale alter-ego-ului individual contopit ın̂
masa colectivă.

Materializarea acestor idei generoase ıŝ� i a�lă
rezolvarea ın̂ ın̂tâlnirile periodice de promot�ie.
Sunt acele momente de satisfact�ii indicibile, de
rememorări ale trăirilor juvenile, ale farselor s�i
glumelor caracteristice vârstei s�colare. La aceste
reı̂ntâlniri de su�let se readuc, ı̂n memoria
afectivă, momente inedite din orele de curs,
ticurile dascălilor iubit�i, se deplâng, cu nostalgie,
profesori s�i colegi care s�i-au semnat ordinul de
chemare ın̂ os�tile ceres�ti.

Fiecare clasă de liceu, ca un grup constituit, ıŝ� i
f ă u re s� te , p ro p r i a s i n t a l i t a te d i s t i n c t ă ,

individualizată, indestructibilă. Este
mândria oricărui adolescent de a apart�ine
unei clase dintr-un anume liceu. Prestigiul

Jenică CHIRIAC

Întâlnire de promoţie
unităt�ii s�colare se răsfrânge asupra discipolilor săi
pe care i-a format intelectual s�i moral pentru viat�ă,
le-a oferit aripi de zbor spre noi orizonturi, le-a
predat s�tafeta viitorului nat�iunii din care fac parte.

Din aceste multiple considerente, ı̂ntâlnirile
periodice de promot�ie au ın̂cărcătură emot�ională.

Un asemenea eveniment pe care-l prezentăm ın̂
rândurile s� i imaginile din această pagină s-a
petrecut recent, fos�ti elevi ai promot�iei 1964
Colegiului Nat�ional „Nicolae Bălcescu” din
municipiul nostru, ın̂ buna tradit�ie, răspunzând
prezent la ın̂tâlnirea lor anuală.

S� i unde putea �i această revedere mai bine
materializată decât la s�coala, ın̂ băncile unde au
studiat s�i de unde s�i-au luat zborul spre ım̂plinire
ı̂n viat�ă. Pentru câteva clipe, cei prezent�i au
devenit adolescent�i cu matricula „LNB” pe
mânecile hainelor de uniformă, depănând

amintiri s� i ı̂ntâmplări care mai de care mai
savuroase, mai pline de duios�ie, de naturalet�e, de
parcă toate acestea s-au petrecut zilele trecute.

S� i, cum foarte mult�i dintre cei care au luat
parte la acest eveniment, ajuns� i acum la o vârstă
respectabilă, sunt membri ai As. C.A.R.P. „Ana
Aslan” Brăila”, au fost invitat�i ı̂n incinta noului
sediu al acesteia , unde, unul dintre(foto jos)
fos� tii lor colegi, e vorba despre profesorul
universitar dr. , fostRadu-Nicolae Dobrescu
prorector al Universităt�ii din Pites� ti, a lansat una
din cărt�ile sale, prezentată ı̂ntr-un cadru ad-hoc
al Cenaclului Literar-Artistic „Casa Sperant�ei”.
Este vorba despre volumul „Meandre”, fericit
a s o r t a t eve n i m e n t u l u i , ı̂ n c a re a u to r u l
rememorează cu nostalgie, dar s� i cu rigurozitate,
momente din trăirile sale de pe vremea când era
elev al liceului „Nicolae Bălcescu”, precum s� i din
viat�a de zi cu zi din Brăila anilor 1950-1960.
Despre carte au vorbit colegi de-ai autorului,
doamna profesoară s� i jurist�igănuș Carmen
Aurel Hârjoghe. De asemenea, mi-a făcut
plăcere să mă alătur lor cu aprecieri, ca s� i
scriitorii s� i .Virgil Andronescu Vergil Matei
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Inedit la
Lacu Sărat

Când am păs� it ı̂n Muzeul „Lumini ale
Su�letului” de la Mănăstirea „Sfântul
Pantelimon”, din Lacu-Sărat, Arhiepiscopia
Dunării de Jos, ım̂preună cu maica ,Iustina
cea care, cu binecuvântarea I�naltpreas�in-
t�itului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării
de Jos s�i a Maicii Staret�e Pantelimona, a dat
viat�ă acestui sat exemplar, am simt�ıt́ că mă
a�lu pe ulit�a copilăriei, bătând la poarta
căsut�ei bunicilor mei ın̂ prag de An Nou.

I�ntr-adevăr, satul de la Mânăstirea de la
Lacu-Sărat ı̂ntruchipează un concept de
muzeu t�ărănesc cum n-am văzut altundeva
ın̂ t�ară ca până acum: organizarea colect�iei
după sărbătorile din calendarul bisericesc!

Am intrat ı̂n acest muzeu - casa
t�ărănească a bunicilor! - de parcă venisem
să-i sorcovesc pe bătrânii mei ın̂tru sănătate
s� i viat�ă lungă. Doar grâul din buzunar ım̂i
lipsea, as�a e reală imaginea din camera
muzeului care deschide �ilele calendarului. S� i as�a e până la ultima �ilă!
Structurat pe tema sărbătorilor din calendarul ortodox, maica Iustina a
dat viat�ă, la propriu, �iecărui praznic ın̂ parte s� i majorităt�ii tradit�iilor s� i
obiceiurilor vechi t�ărănes�ti. Deschidem o us� ă unde suntem ın̂tâmpinat�i
de un ceas, simbol al timpului omului care „bate” ora sărbătorilor: I�ncepe
cu „Ziua Crucii”, ne pune ın̂ fat�ă cu Sfântul Dimitrie, cu „Pomana de
lumină” a S�int�ilor Mihai s� i Gavril, intrând, apoi, la ora �ixată, cu Maica
Domnului ın̂ biserică. I�n iarna cea bogată dăm binet�e Sfântului Andrei, ne
as�ezăm pe genunchii Sfântului Nicolae scotocind ın̂ sacu-i plin de daruri,
ne apucăm de cântat colinde de Mos�-Ajun, pentru a ne ın̂tâlni, ın̂ camera

„a bună”, �iresc, nu-i as�a, cu Crăciunul, cu colăceii făcut�i de
gospodine as�teptând colindătorii, cu cei Trei Crai de la
Răsărit vestind nas�terea Domnului.

I�ntr-o ı̂ncăpere miroase a An Nou s� i busuioc de
Bobotează, ın̂ alta femeile scot ın̂ fat�ă zestrea s� i acareturile
arătându-s� i hărnicia, blidele de tot felul, iar bărbat�ii,
nelăsându-se mai prejos, ni se ın̂făt�os�ează cu uneltele lor de
lucru, o adevărată panoplie.

Tot umblând hai-hui pe ulit�ele satului - calendar al maicii
Iustina, ajungem la sărbătoarea Sfântului Trifon, ziua ın̂
care se face „Pomana gândacilor”. Suntem apoi invitat�i la
praznicele Sfântului Haralambie, protectorul ı̂mpotriva
ciumei s� i ale Sfântului Gheorghe, ziua ın̂ care se ın̂temeiază
stânele.

Dar iată că a sosit s� i Pas�tele, marea sărbătoare a I�nvierii
Domnului. când din zori, tot�i ai casei se spală pe ochi cu apă
ın̂ care a fost pus un ou ros�u s� i un bănut� de argint.

Păs� im ı̂ntr-o altă „cameră-�ilă de calendar”, unde ne
ı̂ntâmpină sânzienele cu mirosul lor de iarbă proaspăt
cosită s� i cu �loricele din care-s� i ı̂mpletesc coronit�e. Iată-l s� i
pe Sfântul Ilie, ziua ı̂n care oamenii ı̂s� i scutură merii pentru
copiii din sat. Vine s� i Sfântul Pantelimon, când se
„călătores� te vara”, adică se ı̂ntoarce soarele ı̂napoi.

I�mpreună cu ei pornim spre... Mos� ii de vară, când se ı̂mparte „mos�oaică”
(oală de lut), ı̂mpodobită cu cires�e s� i �lori, un vas cu grâu s� i cu orez s� i nis�te
colaci, numit�i „pupeze” s� i „porunghei”, ı̂n număr egal cu copiii pe care
femeile ı̂i au mort�i. Pe ulit�ă, ni se alătură S�int�ii Petru s� i Pavel, ı̂mpreună cu
care gustăm din primii faguri de albine din anul acesta, ı̂mpărt�it�i de
gospodine. I�n „colindarea” noastră prin sat, ı̂l ı̂ntâlnim s�i pe Sfântul
Alexie, „omul lui Dumnezeu”. Cândva aici, la Brăila, ı̂n ziua acestui sfânt,
cei ce mergeau la pescuit se rugau lui să le �ie mijlocitor la Dumnezeu
pentru a prinde cât mai mult�i pes�ti. Pentru aceasta ei ı̂nghit�eau primul
pes�tis�or pe care ı̂l pescuiau.

S� i, uite as�a, fără de veste, ne-am trezit ın̂ pragul... bisericii
satului. Intrăm, ne ın̂chinăm s�i tăcem a rugăciune. Pe Sfânta
Masă as�teaptă un Sfânt Potir de vreo 70 de ani. I�ntr-un colt�, se
păstrează crucea de pe locul pe care a fost ridicată
mănăstirea. Peste tot, icoane, cărt�i de cult, un prapor, o
cristelnit�ă, vechi calendare. I�n celălalt capăt al „satului” se
a�lă chilia unei maici, discretă s� i modestă, cu locul ei de
rugăciune, de odihnă, de studiu s� i de rucodelie (munca de
mână). Un fel de mormânt viu, ın̂ care monahia se a�lă doar ea
cu Dumnezeu... Am �i vrut să trecem s�i pe la t�intirim, dar ın̂
acest sat ceresc nu există. Căci, ın̂ ves�nicie, tot�i sunt vii. S� i cei
de pe pământ, s� i cei de sub el.

Ne despărt�im de muzeul maicii Iustina, unde, alături de ea
ne-am simt�it ca ı̂ntr-un sat de demult, frumos, curat,
credincios, drept s� i iubitor de oaspet�i, cu „gloate fără de
dascăli, ın̂ care s� i-a vărsat Dumnezeu ın̂t�elepciunea sa,
mai vârtos decât ın̂ cea mai luminată minte”, cum bine
glăsuia un reputat cercetător al satului ın̂ves�nicit.

„A trăi în sat înseamnă a
trăi în zariște cosmică și în
c o n ș t i i n � a u n u i d e s t i n
emanat de veșnicie. Mândria
satului de a se găsi în centrul
lumii și al unui destin ne-a
men�inut și ne-a salvat ca
popor peste veacurile de
nenoroc”. (Lucian Blaga)

Muzeul „Lumini ale sufletului”

de la Mãnãstirea Sfântul Pantelimon

Exponate dintr-un
calendar bisericesc

Vergil MATEI

Fotografii de Ionel CRAIOVEANU



LANSĂRI DE CARTE
„Chivotul
cu odihnă”

„Fiul anotimpurilor”
Scriitorul s� i publicistul brăilean, inginer ,Adrian Matei

membru al cenaclului nostru, s�i-a lansat la Biblioteca Judet�eană
„Duiliu Zam�irescu” din Focs�ani cea de a treia sa creat�ie literară
– „Fiul anotimpurilor”, apărută la prestigioasa editură
vrânceană „Salonul Literar”, director, profesorul s�i scriitorul
Ioan Culit�ă Us�urelu, un volum de versuri ın̂ prefat�a căruia
reputatul scriitor s�i critic literar consemnează:Emilian Marcu
„Pentru Adrian Matei, a scrie versuri este o stare �irească, de
normalitate pentru că totul decurge după propria-i existen�ă.
Pot spune fără teama că voi greși, că dacă se va alimenta din cât
mai multe lecturi, prin propriile concepte instinctuale va reuși să
devină un nume în poezia contemporană”. (V.M.)

La ın̂ceput de Răpciune, oameni minunat�i s� i-au
croit poteci spre „oras� ul cu salcâmi" al lui
Sebastian. De data aceasta, ne-am reunit, după o
vreme ın̂delungată, la cercul Militar Brăila – Baza
de agrement, păstorită de un entuziast om de
cultură, e vorba de colonel ın̂ rezervă Cezar Virgil
Postelnicu, la lansarea volumului de poezii
" " al colegei noastre deChivotul cu odihnă
cenaclu, poeta . OFănica Tănase (foto dreapta)
atmosferă unică, creată de poet�ii Mihaela
Borzea Monica Tro�im Lucia Pătrașcu, , ,
Bogdan Boitan Virgil, muzică s� i prezentare - s� i
Ina Rus Liliana Vasilach, e, care a creat frumoasa
pictură pentru coperta cărt�ii, cu oMarius Zetea
recitare de except�ie s� i mult�i alt�ii, o organizare de
vis ın̂tr-o locat�ie superbă. Mult�umim mult, Fănica!
Felicitări! Totul la superlativ! (Florin BOȘNEAGU)

Atmosferă incendiară s� i nu din cauza caniculei, ci din motive
cultural-literare ale Cenaclului Literar-Artistic ,,Casa Sperant�ei"
de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ,,Ana Aslan", una
din formele de promovare a culturii ın̂ Brăila unde, pe 18 august
2021 s-a ı̂ntâmplat frumosul din noi: lansarea volumului
,, " – (Lirica brăileană de astăzi – scriitoareaDaruri literare...
Valentina Balaban), autor, scriitoarea Lucia Pătras� cu, o
creatoare s� i o neobosită observatoare asupra a tot ce mis�că pe
panoplia creatorilor literari din Brăila.

Activitatea a fost un succes la care au participat prin
expunerile făcute pe marginea acestei cărt�i criticul literar prof.
dr. s� i scriitorii s� i ,Viorel Coman Jenică Chiriac Vergil Matei
persoane publice cunoscute publicului brăilean, cărora le
mult�umim cu drag!

De subliniat, atmosfera de lucru care ne-a mobilizat s� i mai
mult să ne amintim mai des despre Brăila noastră dragă.

Vă mult�umim mult, dragi artis�ti ai Brăilei! (Lică BARBU)

Data de 15 septembrie, intrată ı̂n
simt�iri ca prima zi de s�coală, a constituit
s� i pentru noi, membri ai Cenaclului
Literar-Artistic „Casa Sperant�ei”,
componentă a Centrului Social-
Multifunct�ional din cadrul As. C.A.R.P.
„Ana Aslan” Brăila, un prilej de a ne
ın̂tâlni la un eveniment deosebit. A fost
vorba de lansarea a nu mai put�in de 4
(patru) volume semnate de un singur

Fix ı̂n ziua când scriitorul a ı̂mplinit oIonel Jecu
frumoasă vârstă, la Palat ne-am strâns ın̂fruntând canicula
de afară pentru a-i ura acestuia sănătate s� i viat�ă lungă, dar
s� i pentru a sărbători cum se cuvine aparit�ia ın̂că a unei cărt�i
semnate de colegul nostru, cu titlul „Rondeluri
epigramatice”.

Evenimentul s-a bucurat de o participare numeroasă,
plină de voie bună, cartea �iind prezentată de scriitorul
Jenică Chiriac Tinca Preda Lică Barbu, s� i . N-au lipsit
s�arjele amicale ale „diviziei” epigramis�tilor prezent�i, ın̂ care
este ın̂rolat s� i autorul, care prin poantele rostite cu tâlc de
Stela Șerbu Răducan Ionel Negru�, , precum s�i de confrat�ii
gălăt�eni ın̂ ale epigramei au ridicat substant�ial nivelul de
destindere din sală. (Rodica GORGOVAN)

Rondeluri epigramatice

„Daruri literare”

Patru volume şi un autor
autor, ın̂ persoana reputatului jurnalist
s� i scriitor . Iată titlurile:Ghinea Mitrea
„ C o p i i d e m a h a l a ”, „ O c r o t i t d e
providen�ă”, „Scorpia cu ochi albaștri” și
„Între două femei”.

Desfăs�urată ın̂tr-o atmosferă caldă,
prietenească, ı̂n primitoarea sală a
Palatului asociat�iei brăilene din strada
Nicolae Bălcescu, Nr.10, lansarea
cărt�ilor s-a bucurat de prezentarea
acestora de către profesoara s� i
scriitoarea , profesorul s� iLiliana Toma
scriitorul s� i de editorul,Jenică Chiriac
poetul s� i scriitorul . AuMihai C. Vintilă
mai avut intervent�ii legate de subiectele
dezbătute, profesor doctor Valentin
Popa Aurel Hârjoghe, jurist , cărora li
s-au alăturat epigramis� t i i Ionel
Negru� Ionel Jecu Alexandru Ene, s� i .
Salutăm s�i aducem mult�umirile noastre
colegei , veritabilăArmanda Filipine
Chiralină a Culturii Brăilene, care a
ı̂ n re g i s t ra t v i d e o eve n i m e n t u l ,
publicandu-l ı̂n revista Brăila Chirei.
Moderator, gazdă, jurnalistul-scriitor
Virgil Matei. (R. GORGOVAN)

Precizare: căr�ile pot �i
împrumutate de la biblioteca

As. C.A.R.P. „Ana Aslan”
și de la Biblioteca Jude�eană

„Panait Istrati” Brăila.28



Un nou volum de poezii
al scriitoarei Violeta Craiu

Este vorba de aparit�ia volumului , unInima vinului verde
jurnal de călătorie imaginar portughez, un volum de poezii
apărut la editura Sympoesium, Ias� i, 2021. O călătorie ratată, din
cauza Covid 19, ce trebuia să aibă loc ın̂ anul 2020, a creionat o
altă călătorie imaginară, ı̂n versuri, pe t�ărmul Portugaliei.
Tablouri colorate cu cetăt�i medievale, cavaleri s� i print�ese, cu
scriitori s� i cântăret�i, muzică fado, coride s� i petreceri pe t�ărmul
mării cu pes�te udat cu vinul verde, ı̂ntregesc decorul unei
croaziere de vis. Dorul pune amprenta pe prieteniile durabile
născute din dragoste pentru frumos. Poarta de intrare ı̂n
Lisabona, de pe coperta unu, de care s-a agăt�at o es�arfă

Calc pierdută cărarea ın̂ghit�ită de iarba uscată
ın̂tr-o lume din ce ın̂ ce mai tristă
printre leandrii s� i bungainvillea ı̂n�lorit�i
trupuri risipite ın̂ istorii, păzitorii de cetate mă
leagănă ın̂ vise

Castelul de culoarea nisipului
ın̂conjurat de forti�icat�ii
s� i un blazon vechi
amintesc de cadoul de nuntă
dăruit reginelor medievale

O print�esă a mileniului trei,
cu blugi s� i telefon mobil, de ultimă generat�ie,
caută pe Google
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Dumitru Ștefănescu-ȘTEF,

în Tabăra Na�ională

de Crea�ie din Prahova
Colegul nostru, artistul plastic Dumitru

Ștefănescu-ȘTEF, a participat recent la „Tabăra
Nat�ională de Creat�ie Artistică „Vasile Grigore - 20”
ın̂ localitatea Plopu-Hârs�a din judet�ul Prahova. Aici
au fost invitat�i pictori s� i sculptori din t�ară, cu
palmarese bogate ın̂ activitatea lor de creat�ie.

Ne mândrim că la această prestigioasă tabără de
creat�ie a fost invitat s� i colegul nostru de cenaclu,
unde a �inalizat trei lucrări: ,„Peisaj din Baltă” „Peisaj
marin” „Margine de pădure”s�i care au intrat ın̂tr-o
colect�ie personală. Pentru valoarea recunoscută s� i
rolul ın̂ promovarea culturii brăilene, S�TEF a primit
o Diplomă s�i o medalie jubiliară. (V.M.)

(Din volumul „Inima vinului verde”)

Relaţie la distanţă

tradit�ională portugheză, ne as�teaptă cu misterele s� i poves�tile speci�ice zonei. Fiecare poezie ın̂
limba română prezintă două sau trei versuri traduse ın̂ limba portugheza, dar s� i varianta
integrala a volumului tradus ın̂ limba engleză.

Cavalerul cu armură s� i spadă, rătăcit pe
străzile romanticului sat Obidos

Nu mai răsună bătăliile pe dealuri,
gândurile adorm pe lămâi s� i portocali ın̂�lorit�i

I�n restaurante de lux, cu port�elanuri �ine,
vinuri scumpe -
Nobilii de azi ıŝ� i etalează bogăt�ia a�is� ându-se
ın̂ trăsuri trase de cai regali

Cavalerul medieval, o umbră, ı̂n cenus� a
timpului.
O MCavaleiro edieval, uma sombra, nas cinzas
do tempo.



De când a sosit toamna și sim�im primele temperaturi mai scăzute,
corpul nostru începe să resimtă efectele negative ale frigului. Avem mai
pu�ină energie, sim�im nevoia să dormim mai mult și tânjim permanent
după băuturi �ierbin�i, care să ne încălzească. Ca să nu ne confruntăm și
cu o răceală care să ne strice toate planurile și buna dispozi�ie, e
important să avem grijă de noi și să respectăm câteva reguli simple.

Cum să ne ferim de răceală
în sezonul rece

Pământeana mea, Lorena

• S ă n e î m b r ă c ă m c o n f o r m
temperaturii de afară! Oricât de
pasionat�i am �i de modă, sănătatea noastră
este mai presus de orice. Trebuie să alegem
piese vestimentare care să ne protejeze de
frig: cizme ım̂blănite, dresuri groase, fulare,
jachete cu glugă, haine din lână, cas�mir sau
diferite tipuri de tricotaje. Grijă deosebită
s� i ı̂n privint�a extremităt�ilor corpului,
pentru că prin acestea pierdem cea mai
multă căldură. Să purtăm mănus�i, căciuli
sau pălării, fulare sau es�arfe, s�osete groase.

• Să evităm umezeala! Umezeala
ment�ine o temperatură scăzută, iar dacă
avem hainele sau ın̂călt�ămintea ude, ne va
�i foarte greu să ne ın̂călzim. E bine să
investim ın̂ jachete impermeabile, care să

ım̂piedice pătrunderea vântului, ploii
s�i ninsorii s�i ın̂călt�ăminte groasă, din

piele, ın̂ care să nu pătrundă apa. Dacă stăm
cu capul neacoperit la temperaturi de sub
10 grade Celsius, putem suferi de sinuzită
s� i migrene, iar frigul resimt�it timp
ın̂delungat ın̂ partea inferioară a corpului
poate favoriza durerile s� i in�lamat�iile
dureroase.

• Să mâncăm sănătos! Din cauza
frigului, avem de multe ori tendint�a de a
mânca preparate grase, �ierbint�i, cu multe
proteine s�i carbohidrat�i. Des�i ne face să ne
simt�im mai bine pe moment, o astfel de
alimentat�ie nu ne ajută să avem un sistem
imunitar puternic. Este recomandat să
ment�inem o alimentat�ie sănătoasă, bogată
ın̂ fructe s�i legume, ceaiuri neın̂dulcite,
supe slabe din legume s�i pui s�i să consumă
cât mai des alimente bogate ın̂ vitamina C s�i
antioxidant�i: citrice, pătrunjel, usturoi,

ardei iute. Nu trebuie uitate suplimentele
cu vitamine s�i minerale, pentru imunitate.

Specialis� tii recomandă ca pe lângă
aportul provenit din alimentat�ie, să plusăm
cantitatea de vitamine s� i minerale cu
ajutorul suplimentelor. Putem ı̂ncerca
vitamina C, vitamina E, magneziu, zinc, sau
suplimentele naturale, cu echinacea,
propolis, baraka sau lăptis�or de matcă.

• Să evităm aglomera�ia și persoanele
care par bolnave! S� tim că este aproape
imposibil să evităm aglomerat�ia, ın̂ special
ı̂n perioada sărbătorilor de iarnă. I�n
transportul ı̂n comun, ı̂n centrele
comerciale, la serviciu, la s�coală, mediile
aglomerate pot favoriza răspândirea
virusurilor sunt nenumărate.

Să ın̂cercăm să stăm cât mai departe de
persoanele care par bolnave, tus� esc,
strănută sau sunt palide, iar dacă cineva
strănută lângă noi, să ne acoperim gura s�i
nasul cu un fular sau cu mâneca bluzei. I�n
acest mod vom �iltra aerul pe care ı̂l
inspirăm s�i, implicit, vom avea mai put�ine
s�anse să ne molipsim cu acelas�i virus.

• Să ne odihnim și să evităm stresul!
Pentru cres�terea imunităt�ii este extrem de
important să dormim su�icient, cel put�in 7
ore pe noapte, s�i să evităm pe cât posibil
stresul. Să citim, să urmărim serialele
noastre dragi, să gătim din plăcere, să ies�im
la plimbare cu prietenii.30

Am învă�at s-adun nectar din �loare,
Să-mi scald privirea-n �lori de mai,
S-alung triste�ea-n crudă nepăsare
S-ascult zâmbind al păsărilor grai.

N-am vrut ca ura să se în�igă-n mine
De am greșit, în taină m-am rugat,
Și-am suferit de fost-am vinovat
Și-am pătimit destul pentru păcat.

Am cutezat cu dragostea-n zenit
Plăcut în via�ă să călătoresc
Să nu regret, tăcut și-mbătrânit
Că n-am putut să simt că te iubesc.

M-am dăruit pentru orice făptură
Pe care a creat-o Dumnezeu,
M-am închinat la soare, la natură
Și nu m-am depărtat de drumul meu.

Nu mi-am zidit fă�arnice castele
Și n-am crezut în false bogă�ii,
Am cutezat, cu visurile mele
Să zbor spre luminoase galaxii.

Am în�eles că sunt un muritor
Dar n-am știut mâhnirile să-nfrâng.
Degeaba m-am visat un luptător
Dacă n-am învă�at să nu mai plâng.

Încă se trage-afară. Sunt gloan�e rătăcite,
Ce-mi spulberă speran�a prin gânduri răvășite.
Visez la doru-n care, tot cerul și pământul
Să își sădească-n oameni, arma de pre�, cuvântul.

Dar iată-n diminea�ă a apărut lumina.
Când soarele amiezii a risipit cortina.
Pe scena ce respiră al gerului veșmânt
Apare-al iernii înger, cu scâncet, ca un cânt.

E zbucium mare-afară, bătut de grea furtună.
Doar tu apari pe lume, precum un fulg de lună.
Și îmi aduci cu tine o liniște de harpă
Melodios veșmânt, �esut în zarpă.

Crescută în iubire, nemărginit suavă,
Ai adunat curatul în amforă de slavă.
Și când zburai pe calul ce tata-l înhăma,
Un cânt al mântuirii tot răul îl destrăma.

În valuri mari de zbucium tu ne-ai auzit glasul!
Chiar alergând prin via�ă nu �i-ai uitat popasul.
Când ai zburat cu iubirea în lăcașul prea sfânt
Erai zei�ă în nouri, scăldată-n legământ.

Ești parte din Olimp? – m-am întrebat odată.
Ești �iică a lui Cronos, de focul sfânt curtată?
Te-asemăn cu Hestia sau poate cu Athena!
Ești pământeana mea! Ești �iica mea, Lorena!

Am învăţat
Alexandru ENEDi�i ZURBAGIU

(poezie publicată în Revista Românilor de Pretutindeni
„Poezii pentru su�letul meu” din Montreal, Canada)



Antonicã MARIN

Am servit cina cu reclame și magiun.
Cea mai interesantă reclamă tv era la un
aparat care alungă șoriceii și gângăniile.
Cică emite sunete de-i zăpăcește de cap
pe dăunători și fug în lume.

Fugu�a la magazin și iau aparatul. Îl pun
în priză și privesc pe plasmă un meci în
care englezii le dădeau danezilor la
poartă. La culcare, nicio gânganie la becul
din prepeleac. Mâ�ele flămânde, că
fugiseră to�i șoarecii, o dăduseră pe
salam.

A doua seară ședeam și fumam pe
prispă. Dintr-o dată, o invazie de rozătoare
îmi umplu curticica. Pe porti�ă, intră,
râzând, vecinul:

- Hai noroace! Mi-am luat aparat de
gonit șoarecii.

- Se vede. Sunt to�i la mine. Și ai tăi, dar
și ai mei. Aparatele astea îi gonesc în
vecini.

- Și ce facem?
- Al tău e în priză? Bun. Îl pun și eu

imediat. Să-i gonim la mătușa Veta. Că am
boală pe ea de când nu mai dă ouă de
împrumut.

- Doctore, mi-am fracturat piciorul în
două locuri!

- Știi exact unde sunt aceste locuri?
- Da!
- Să nu mai mergi pe-acolo!

•••
So�ul se întoarce noaptea, pe la ora

două. Îmbufnată, so�ia îi arată ceasul.
Ei, și... dacă aș fi stat acasă, nu era tot

ora două?
•••

La tribunal, judecătorul:
- Și vre�i să sus�ine�i că a�i crezut că

portmoneul găsit vă apar�ine?
Portmoneul nu, dar bancnotele îmi

păreau cunoscute!

De Ziua Limbii Române din data de 31
august 2021, la Centrul de Informare al
României din Ismail, Ucraina, a avut loc o
expozi�ie de carte românească printre care
s-au aflat manuale, căr�i și reviste donate de
As. C.A.R.P. „AnaAslan” Brăila. (V. CRAIU)

Cine avea, acum 50 de ani, mașină, era
mare! Mai ales o Dacia-1100, abia ieșită
din fabrică. Iată, proprietarul acestui
vehicul, membru al asocia�iei noastre,
fost salariat la I.C.A.P.A. Brăila, se
mândrește cu acest vechi dar trainic
m o d e l d e m a ș i n ă r o m â n e a s c ă ,
mărturisindu-ne că Dacia lui e încă în
putere. Ne-a și convins atunci când, la
plecare, motorul a pornit „la sfert”.

Via�ă lungă, amândurora!

Oborul Brăilei, în mărinimia lui, ne oferă și momente pe care le
savurăm cu mare plăcere. Pe taraba ad-hoc improvizată, de la acest

Gonind șoarecii În tramvai

Gelu Stan IORDACHE

În tramvaiul de Vidin
Călători se duc sau vin
Cu treburi sau la plimbare
Umblă zilnic �iecare.
Și-n tramvaiul spre Clony
Te po�i duce ori să vii
Cu treburi sau la plimbare
Precum umblă �iecare.
Sunt și unii bată-i vina,
Nu le-n�elegeam pricina.
Cu amar și cu venin
Just m-a lămurit Cosmin.
Ce-ntr-o zi de agrement
A plecat spre Monument
Cu tramvaiul arhiplin
Ce venea dinspre Vidin.
Coborând la Monument
A făcut o constatare:
Cineva cu mâna lungă
I-a săltat din buzunare
Actele și opt sutare.
Ehei, ce-a fost, s-a dus!
Ar mai �i ceva de spus?
Da! Neglijen�a, bat-o vina,
Numai ea-i toată pricina.

UMOR

Nu voi veni pe aripile toamnei
și în surâsul tainei, la ziua ta...
�iindcă trăiești în mine !
Nu - �i voi cânta, în murmur de chitară
și în apus de seară, roman�a mea...
vibrez, respir prin tine !
Nu voi dansa în nop�ile furtunii,
eu, în argintul lunii, sunt șoapta ta...
etern valsezi cu mine !
Dar voi zbura ! Prin toamna disperată
sunt frunza agă�ată
de soarta ta...

(16 septembrie 2021, Iași)

Cezar STOG
(Miercurea Ciuc)

La ziua ta!
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Prezenţă peste hotare

PARODIE

vânzător de ocazie po�i cumpăra orice: o șurubelni�ă, un patent, un ac de
cusut, o pâlnie sau o sită. Toate acestea, după ritualul unei negocieri duse
la bun sfârșit cu în�elegere, dar și cu o doză de umor gustată de cei din
preajmă, atunci când după ce-�i înmânează obiectul cumpărat, vânzătorul
î�i mul�umește, adăugând: „Ca bonus, pofti�i, vă ofer acest că�elandru. Dar
deocamdată îl las să se odihnească”.



OCTOMBRIE 1(3 zile)
ziua 1 ore, noaptea 1 ore1 3

NOIEMBRIE 0(3 zile)
ziua 1 ore, noaptea 1 ore0 4

DECEMBRIE 1(3 zile)
ziua ore, noaptea ore9 15

File din calendarul creștin ortodox pe anul 2021
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1V (†) Acoperământul Maicii Domnului; Sf.
Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; †) Sf. Cuv.
Chiriac și Iosif de la Bisericani (Dezlegare la
ulei și vin. Nu se fac nun�i)

2 S Sf. S�int�it Mc. Ciprian; Sf. Mc. Iustina fecioara
3D Sf. S�in�it Mc. Dionisie Areopagitul; Sf.

Mc. Teoctist. Duminica a XIX-a după Rusalii
(Predica de pe munte - iubirea vrăjmașilor);
Ap. II Corinteni XI, 31-33; XII, 1-9; Ev. Luca VI,
31-36; glas 6, voscr. 4

4 L Sf. S�int�it Mc. Ierotei, ep. Atenei
5 M Sf. Mc. Haritina; †) Sf. Cuv. Misail s� i Daniil de

la M. Turnu
6 M Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida (Post. Nu se fac

nun�i)
7 J † Sf. M. Mc. Serghie s� i Vah; Sf. Mc. Iulian pr.,

Chesarie diac. s� i Polihronie
8 V Sf. Cuv. Pelaghia s� i Taisia (Post. Nu se fac

nun�i)
9 S Sf. Ap. Iacov al lui Alfeu; Sf. Cuv. Atanasia,

Andronic s� i Anastasia
10 D Sf. Mc. Evlampie și sora sa, Evlampia; Sf.

Cuv. Vasian și Teo�il Mărt. Duminica a XX-a
după Rusalii ;(Învierea �iului văduvei din Nain)
Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Luca VII, 11-16; glas 7,
voscr. 6

11 L Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Sf. Ier.
Teofan Mărt., ep. Niceei

12 M Sf. Mc. Prov, Tarah s�i Andronic; Sf. Ier.
Cosma, ep. Maiumei

13 M † Aducerea moas�telor Sf. Ap. Andrei la
Ias� i; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica s� i
Florentie (Post. Nu se fac nun�i)

14 J †) Sf. Cuv. Parascheva de la Iași; Sf. Mc.
Nazarie, Ghervasie, Protasie și Chelsie

15 V Sf. Mc. Luchian, pr. din Antiohia (Post. Nu se
fac nun�i)

16 S Sf. Mc. Longhin Sutas�ul
17 D Sf. Prooroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei

Criteanul. Duminica a XXI-a după Rusalii (a Sf.
Părin�i de la Sinodul al VII-lea Ecumenic; Pilda
semănătorului; Rugăciunea lui Iisus); Ap.
Galateni II, 16-20; Tit III, 8-15; Ev. Luca VIII, 5-
15; Ioan XVII, 1-13; glas 8, voscr. 6

18 L Sf. Ap. s� i Ev. Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân
19 M Sf. Prooroc Ioil; Sf. Mc. Uar; Sf. Cleopatra;

Sf. Cuv. Ioan de la Rila;
20 M Sf. M. Mc. Artemie; Sf. Gherasim din

Chefalonia (Post. Nu se fac nun�i)
21 J †) Sf. Cuv. Mărt. Visarion s�i Sofronie; Sf. Mc.

Oprea; Sf. Pr. Mărt. Ioan din Gales� s� i Moise Măcinic
din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare

22 V Sf. Ier. Averchie, ep. Ierapolei; Sf. 7 tineri
din Efes; (Post. Nu se fac nun�i)

23 S Sf. Mc. Iacov, ruda Domnului, ın̂tâiul ep. al
Ierusalimului; Sf. Cuv. Macarie Romanul

24 D Sf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Marcu, Sotirih și
Valentin. Duminica a XXIII-a după Rusalii
(Vindecarea demonizatului din �inutul
Gherghesenilor); Ap. Efeseni II, 4-10; Ev. Luca
VIII, 26-39; glas 1, voscr. 7

25 L Sf. Mc. Marcian s�i Martirie; Sf. Tavita
26 M †) Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de

mir
27 M †) Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul

Bucureștilor, ale cărui moaște se a�lă în
Catedrala Patriarhală; Sf. Mc. Nestor (Post. Nu
se fac nun�i)

28 J † Sf. Ier. Iachint, mitr. T� ării Românes�ti; Sf.
Mc. Terentie, sot�ia sa Neonila s� i cei 7 �ii ai lor: Nita,
Sarvil, Ierax, Teodul, Fota, Vilie si Evnichi; Sf. Ier.
Firmilian, ep. Cezareei Capadociei;

29 V Sf. M. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv.
Avramie s� i Maria, nepoata sa (Post. Nu se fac
nun�i)

30 S Sf. S�int�it Mc. Zenovie, ep. Ciliciei s� i sora sa,
Zenovia; Sf. Ap. Cleopa

31 D Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban,
Aristobul și Narcis; Sf. Mc. Epimah. Duminica a
XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și
săracul Lazăr); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Luca
XVI, 19-31; glas 2, voscr. 8

1 L Sf. doctori fără de argint�i Cosma s�i Damian,
cei din Asia

2 M Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpi�idor
s� i Anempodist

3 M Sf. Mc. Achepsima ep., Iosif pr. s� i Aitala diac.;
As�ezarea moas�telor Sf. M. Mc. Gheorghe ın̂ Lida
(Post. Nu se fac nun�i)

4 J Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Cuv.Gheorghe
Mărt. din Drama

5 V Sf. Mc. Galaction s�i Epistimia (Post. Nu se fac
nun�i)

6 S Sf. Pavel Mărt., patr. Constantinopolului; Sf.
Cuv. Luca din Sicilia (Pomenirea mor�ilor - Moșii de
toamnă)

7D Sf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr
din Muntele Galisiei. Duminica a XXIV-a după
Rusalii ; Ap. Efeseni II,(Învierea �iicei lui Iair)
14-22; Ev. Luca VIII, 41-56; glas 3, voscr. 9

8L †) Soborul Sf. Arh. Mihail și Gavriil și al
tuturor cereștilor puteri

9 M †) Sf. Ier. Nectarie Taumaturgul de la Eghina;
Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian s�i Nicostrat; Sf.
Mc. Onisifor s� i Por�irie; Sf. Cuv. Matrona

10 M Sf. Ap. Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast,
Tert�iu s� i Cvart; Sf. Mc. Orest (Post. Nu se fac nun�i)

11 J † Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie s� i
S� tefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul

12 V Sf. Ier. Ioan cel Milostiv, patr. Alexandriei; †)
Sf. Martiri s� i Mărt. Năsăudeni: Atanasie Todoran
din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra
s� i Vasile din Telciu; Sf. Cuv. Nil Pustnicul (Post. Nu
se fac nun�i)

13 S †) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, arhiep.
Constantinopolului s� i mama sa, Sf. Antuza

14 D Sf. Ap. Filip unul dintre cei 12 Apostoli;
Sf. Ier. Grigorie Palama, arhiep. Tesalonicului
(Lăsatul secului pentru Postul Nașterii
Domnului). Duminica a XXV-a după Rusalii
(Pilda samarineanului milostiv); Ap. Efeseni IV,
1-7; Ev. Luca X, 25-37; glas 4, voscr. 10

15 L †) Sf. Cuv. Paisie de la Neamt�; Sf. Mc. s� i Mărt.
Gurie, Samona s�i Aviv, diac. (Începutul Postului
Nașterii Domnului) (Post. Nu se fac nun�i)

16 M Sf. Ap. s� i Ev. Matei (Dezlegare la ulei și vin.
Nu se fac nun�i)

17 M Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, ep.
Neocezareei Pontului s� i Ghenadiei , patr.
Constantinopolului; Sf. Cuv. Lazăr Zugravul (Post.
Nu se fac nun�i)

18 J Sf. Mc. Platon, Roman s�i Zaheu (Dezlegare la
ulei și vin. Nu se fac nun�i)

19 V Sf. Prooroc Avdie; Sf. Mc. Varlaam (Post. Nu
se fac nun�i)

20 S I�nainte-prăznuirea Intrării ın̂ Biserică a
Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; †
S f . M c . D a s i e ; S f . I e r. P r o c l u , a r h i e p .
Constantinopolului; (Dezlegare la ulei și vin. Nu se
fac nun�i)

21 D (†) Intrarea în Biserică a Maicii
Domnului (Vovidenia) (Dezlegare la pește. Nu
se fac nun�i). Duminica a XXVI-a după Rusalii
(Pilda bogatului căruia i-a rodit �arina); Ap.
Evrei IX, 1-7; Efeseni V, 9-19; Ev. Luca X, 38-42;
XI, 27-28; Luca XII, 16-21; glas 5, voscr. 11

22 L Sf. Ap. Filimon, Arhip, Onisim s�i Ap�ia; Sf.
Mc. Cecilia (Post. Nu se fac nun�i)

23 M † Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul Vâlcii; Sf. Ier.
Am�ilohie, ep. Iconiei s� i Grigorie, ep. Acragandelor
(Dezlegare la pește. Nu se fac nun�i)

24 M Sf. S�int�it�i Mc. Clement, ep. Romei s� i Petru,
ep. Alexandriei (Post. Nu se fac nun�i)

25 J Odovania Praznicului Intrării ın̂ Biserică a
Maicii Domnului; † Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc.
Mercurie (Dezlegare la pește. Nu se fac nun�i)

26 V Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon s�i Stelian
Pa�lagonul (Post. Nu se fac nun�i)

27 S Sf. M. Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanail s� i
Pinufrie (Dezlegare la pește. Nu se fac nun�i)

28 D Sf. Cuv. Mc. Ștefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh
(Dezlegare la pește. Nu se fac nun�i). Duminica
a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat -
păzirea poruncilor); Ap. Coloseni III, 12-16; Ev.
Luca XVIII, 18-27; glas 6, voscr. 1

29 L Sf. Mc. Paramon s�i Filumen; Sf. Cuv. Pitirun
(Post. Nu se fac nun�i)

30 M †) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat,
Ocrotitorul României; † Sf. Ier. Andrei Șaguna,
mitr. Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, ep.
Etiopiei (Dezlegare la pește. Nu se fac nun�i)

1 M Sf. Prooroc Naum; Sf. Cuv. Filaret cel Milostiv
(Tedeum - Ziua Na�ională a României) (Post. Nu se
fac nun�i)

2 J Sf. Prooroc Avacum; Sf. Mc. Miropi; Sf. Por�irie
Cavsocalivitul; Sf. Ier. Solomon, arhiep. Efesului
(Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nun�i)

3 V †) Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica s� i
Căldărus�ani; Sf. Prooroc Sofonie (Dezlegare la ulei
și vin. Nu se fac nun�i)

4 S † Sf. M. Mc. Varvara; Sf. Cuv. Ioan Damaschin
(Dezlegare la pește. Nu se fac nun�i)

5D †) Sf. Cuv. Sava cel S�in�it; Sf. Mc. Anastasie
(Dezlegare la pește. Nu se fac nun�i). Duminica a
XXVII-a după Rusalii (Tămăduirea femeii
gârbove); Ap. Efeseni VI, 10-17

6L †) Sf. Ier. Nicolae, arhiep. Mirelor Lichiei,
făcătorul de minuni (Dezlegare la pește. Nu se
fac nun�i)

7 M †) Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Arges�; Sf.
Ier. Ambrozie, ep. Mediolanului (Milano)
(Dezlegare la pește. Nu se fac nun�i)

8 M Sf. Cuv. Patapie; Sf. Ap. Cezar, Tihic s� i
Onisifor (Post. Nu se fac nun�i)

9 J Zămislirea S�intei Fecioare Maria de către Sf.
Ana; Sf. Proorocit�ă Ana, mama Proorocului Samuel
(Dezlegare la pește. Nu se fac nun�i)

10 V Sf. Mc. Mina, Ermoghen s�i Evgraf (Post. Nu
se fac nun�i)

11 S Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul s� i Luca cel Nou
(Dezlegare la pește. Nu se fac nun�i)

12 D †) Sf. Ier. Spiridon, ep. Trimitundei,
făcătorul de minuni (Dezlegare la pește. Nu se
fac nun�i) (a. Duminica a XXVIII-a după Rusalii
Sf. Strămoși; Pilda celor pofti�i la cină); Ap.
Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XIV, 16-24; glas 8

13 L †) Sf. Ier. Dosoftei, mitr. Moldovei; † Sf. M.
Mc. Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie s� i
Orest; Sf. Mc. Lucia, fecioara din Siracuza
(Dezlegare la pește. Nu se fac nun�i)

14 M Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon s�i Apolonie
(Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nun�i)

15 M Sf. S�int�it Mc. Elefterie, ep. Iliriei; Sf. Mc.
Antia s�i Suzana; Sf. Cuv. Pavel din Latro (Post. Nu se
fac nun�i)

16 J Sf. Prooroc Agheu; Sf. Teofana, ı̂mp.
(Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nun�i)

17 V Sf. Prooroc Daniel s� i Sf. trei tineri: Anania,
Azaria s�i Misail (Post. Nu se fac nun�i)

18 S †) Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian
s� i Zoe; Sf. Ier. Modest, arhiep. Ierusalimului
(Sâmbăta dinaintea Nașterii Domnului) (Dezlegare
la pește. Nu se fac nun�i)

19 D Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Cuv. Aglaia, Sf. Ier.
Grichentie, ep. Etiopiei; (Dezlegare la pește. Nu
se fac nun�i). Duminica dinaintea Nașterii
Domnului (a Sf. Părin�i după trup ai Domnului;
Genealogia Mântuitorului); Ap. Evrei XI, 9-10

20 L I�nainte-prăznuirea Nas�terii Domnului; Sf.
S�int�it Mc. Ignatie Teoforul, ep. Antiohiei (Post. Nu
se fac nun�i)

21 M Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc.
Temistocle (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nun�i)

22 M †) Sf. Ier. Petru Movilă, mitr. Kievului; Sf. M.
Mc. Anastasia (Post. Nu se fac nun�i)

23 J Sf. 10 Mc. din Creta; Sf. Ier. Pavel, arhiep.
Neocezareei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac
nun�i)

24 V Sf. Mc. Eugenia (Ajunul Crăciunului)
(Numai seara, grâu �iert îndulcit cu miere, poame,
covrigi sau turte de făină. Nu se fac nun�i)

25 S (†) Nașterea Domnului (Crăciunul) (Nu
se fac nun�i)

26 D A doua zi de Crăciun; †) Soborul Maicii
Domnului; †) Sf. Cuv. Nicodim cel S�in�it de la
Tismana; Sf. S�in�it Mc. Eftimie, ep. Sardelor
(Nu se fac nun�i). Duminica după Nașterea
Domnului (a Sf. Iosif, logodnicul Sf. Fecioare
Maria, Sf. David Proorocul și Sf. Iacob, ruda
Domnului; Fuga în Egipt); Ap. Evrei II, 11-18;
Galateni V, 22; VI, 2; Galateni I, 11-19

27 L A treia zi de Crăciun; †) Sf. Ap., întâiul
Mc. și arhid. Ștefan; Sf. Cuv. Teodor Mărt. (Nu se
fac nun�i)

2 M Sf. 20.000 de Mc. ars�i ın̂ Nicomidia (Nu se fac
nun�i)

29 M Sf. 14.000 de prunci ucis� i din porunca lui
Irod; Sf. Cuv. Marcel s� i Tadeu (Har�i. Nu se fac nun�i)

30 J Sf. Mc. Anisia fecioara; Sf. Cuv. Teodora din
Cezareea; Sf. Cuv. Leon, arhim. (Nu se fac nun�i)

31 V Odovania Praznicului Nas�terii Domnului;
Sf. Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes (Slujba în
noaptea trecerii dintre ani) (Har�i. Nu se fac nun�i)


