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REZULTATE NOTABILE

Cititorii revistei vor ın̂t�elege mai bine
dacă, de�inind indicatorii legat� i de
diferitele ajutoare nerambursabile,
important�i desigur pentru imaginea de
ansamblu, ne vom opri totus�i asupra unui
fapt care nu reprezintă altceva decât cea
mai bună dovadă a realizării scopului
principal al activităt�ii noastre, respectiv
incluziunea �inanciară ca o componentă
esent�ială a ın̂trajutorării sociale, respectiv
facilitarea accesului la �inant�are a unor
categorii de persoane care sunt excluse pe
piat�a bancară.

Rezultatele, as�a cum vor �i prezentate ın̂
continuare, sunt cu atât mai mult de
apreciat ca �iind demne de luat ı̂n seamă,
r e m a r c a b i l e , d a t ă �i i n d v i t r e g i a
ı̂mprejurărilor ı̂n care s-a desfăs�urat
activitatea, potrivnicia lor �iind ilustrată de
anunt�ul important a�is�at la sediul unităt�ii,
redat ın̂ pagina a 3-a.

Măsurile au vizat ın̂ principal s�i vizează
ın̂ continuare obligativitatea purtării măs�ti
la locul de muncă s�i de către cei care se

prezintă la punctele de control-acces ın̂
incintă, asigurarea triajului epidemiologic
s� i dezinfectarea obligatorie a mâinilor,
respectarea accesului gradual cu păstrarea
distant�ării.

As�adar, nu poate decât să ne bucure
faptul că până la 30 noiembrie 2021 am
ın̂registrat ın̂cheierea a 9.722 contracte de
ı̂mprumut cu o valoare total ă de
46.320.500 lei, o valoare care depăs�es�te
suma acordată ın̂ ın̂tregul an 2020, de

numai 45.580.770 lei. Sunt ım̂prumuturi
cu dobândă redusă, un număr de 33 chiar
fără dobândă ın̂ cazul celor cu venituri
individuale care ıî situează mult sub pragul
sărăciei. Acest lucru ne bucură, dar cifrele
ne ın̂torc totus�i ın̂ anii 2010-2013, cu mult
sub media realizată ı̂n primii ani de
mandat, recordul perioadei primelor 11
luni �iind atins ın̂ 2018, respectiv o valoare

de 55.146.540 lei, cel absolut
at ins la sfârs� i tul anului
�inanciar respectiv �iind de
58.249.270 lei.

Situat�ia reprezintă un motiv
serios de analiză pentru
Consiliul director ın̂trucât sub
aspectul funct� ionalit ă t� i i
situat�ia generează ın̂grijorări
mari ın̂ condit�iile cres�terii tot
mai accentuate a costurilor de
a d m i n i s t r a r e . S t a t i s t i c
a n a l i z â n d , c o n s t a t ă m o
cres� tere a numărului de
bene�iciar i fat� ă de anul
anterior pentru unele ajutoare

n e ra m b u r s a b i l e ı̂ n b a n i , va l o r i c
ın̂registrându-se o sumă record pentru
ultimul deceniu, respectiv 2.248.260 lei.
Chiar dacă trebuie să notăm pentru acest
an cres�terea numărului de bene�iciari ai
ajutoarelor de deces, prezentăm ca
realizări sumele celorlalte ajutoare
acordate – 56.040 lei ajutoare sociale ın̂
bani pentru 517 membri, 69.470 lei – cotă-
parte din costurile pentru proteze, lucrări
dentare pentru 876 de membri s�i 45.200
lei – cotă-parte ajutor tratament stat�iuni
pentru 565 de membri.

O ment�iune cu totul aparte trebuie
acordată s�i faptului că pe plan investit�ional
se apropie de �inalizare lucrările pentru
realizarea condit�iilor pentru desfăs�urarea
unor activităt�i medicale ı̂n bene�iciul
membrilor, la parametrii impus� i de
prevent�ia epidemiologică, ın̂ parteneriat cu
Asociat�ia „Respectabilii”.

I�ncheiem cu sublinierea meritului
conducerii asociat�iei, a zecilor de mii de
membri, o contribut�ie deosebită având
ın̂să s�i salariat�ii a�lat�i ın̂ slujba acestora, ın̂
numele cărora, la acest sfârs�it de an, le
adresez mult�umiri s�i tuturor cititorilor un
sincer „ ”La mul�i ani!

La C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila, pe 11 luni din 2021

În condi�ii de restric�ii pandemice

Am ales acest titlu, rezonabil pentru re�lectarea activită�ii
asocia�iei, prezentând indicatorii �inanciar-contabili cu

pondere, cifre reci în aparen�ă, insensibile, dar care reprezintă
un interes major pentru mul�i dintre membrii Asocia�iei
C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila, care nu poate �i perceput altfel decât
raportându-ne la rolul economic și social mereu crescut pe care
îl joacă asocia�ia în cadrul comunită�ii brăilene.

Ec. Ilie DUDULEA
- președinte -
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Anul 2021 se apropie cu bune, dar mai ales cu rele, de �inal. A
fost, de la cel de-al doilea război mondial ın̂coace, probabil unul
dintre cei mai cumplit�i ani pe care i-am putut traversa. S� i, pentru
că nu erau su�iciente atâtea lacrimi s� i suferint�ă, premisele unei
noi crize �inanciare coroborată cu nesfârs� ita criză medicală
creată de pandemia de coronavirus, există s� i ın̂cep să-s� i facă
simt�ită prezent�a. De aceea trebuie să ne consolidăm pozit�ia ın̂
societate s� i, ın̂ primul rând, ın̂ mijlocul membrilor federat�iei
noastre. Dar, cu sperant�ă s� i ın̂credere ın̂cheiem o altă etapă s� i
facem bilant�ul unui an di�icil, dar s� i fructuos ı̂n care ne-am
implicat activ ın̂tr-o manieră ambit�ioasă ın̂ multe activităt�i de
ın̂trajutorare a membrilor nos�tri s� i am urmărit să ın̂deplinim
toate obiectivele propuse pentru protect�ia socială a persoanelor
vârstnice.

Mult�umesc tuturor celor care, pe parcursul anului 2021, cu
toate restrict�iile impuse de starea de fapt au fost alături de noi s� i
au crezut ın̂ misiunea noastră. Suntem, datorită dumneavoastră,
cea mai puternică organizat�ie de vârstnici din România s� i ne
dorim ca pentru 2022 să ne ment�inem trendul ascendent, prin
ım̂bunătăt�irea serviciilor �inanciare s� i sociale pe care le oferim. S� i
totul vi se datorează vouă, sust�inerii s� i devotamentului care au
făcut din “OMENIA” o mare familie. Să dea bunul Dumnezeu să ne
vedem cu bine s�i sub alte auspicii ın̂ anul ce bate la us� ă.

Din lumina sărbătoririi nas�terii Domnului s� i din sperant�a ce
ın̂sot�es�te Noul An, transmit din toată inima gânduri bune s�i urări
de sănătate, ım̂pliniri s� i bucurii tuturor membrilor Federat�iei
Nat�ionale „OMENIA” s� i un sincer

LA MUL�I ANI ȘI SĂRBĂTORI LINIȘTITE CU SPERAN�Ă ÎN
SUFLET!

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

Dragi seniori,

Cu prilejul sãrbãtorilor de iarnã
i a Anului Nou 2022[

● „Începând cu data de 9 decembrie
2021 se prelungește cu 30 de zile
starea de alertă pe întreg teritoriul
�ării , introdusă prin Hotărârea
Guvernului nr. 394/2020 privind
declararea stării de alertă și măsurile
care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, cu
m o d i fi c ă r i l e ș i c o m p l e t ă r i l e
ulterioare… prelungită prin hotărâri
de guvern consecutive până la data
emiterii prezentei reglementări…”

● În condi�iile reglementărilor din
Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri
pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19,
„…în spa�iile publice închise,…
spa�iile publice deschise cu aglomerări
de persoane,… și locurile unde se
formează cozi se poate institui
obligativitatea purtării măștii de
protec�ie, astfel încât să acopere nasul
și gura…”.

● „Se instituie obliga�ia institu�iilor
și… operatorilor economici… de a
organiza activitatea astfel încât să
asigure, la intrarea în sediu, în mod
obligatoriu, șitriajul epidemiologic
dezinfectarea obligatorie a mâinilor,
atât pentru personalul propriu, cât și
pentru vizitatori,…”.

ATEN�IE: Persoanele care se
prezintă sau sunt invitate la sediul As.
C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila, pentru
solu�ionarea oricăror interese legate de
activitatea asocia�iei, sunt obligate să
poarte mască de protec�ie, astfel
încât să le acopere nasul și gura.

Persoanelor care nu respectă
indica�iile personalului de ordine
p r i v i n d p o r t u l m ă ș t i i , t r i a j u l
epidemiologic și/sau dezinfectarea
obligatorie a mâinilor, organizarea și
dirijarea accesului gradual cu păstrarea
distan�ării, li se va interzice accesul
sau după caz, vor fi evacuate din
incinta spa�iului închis sau deschis de
la sediul asocia�iei, inclusiv prin
apelarea la organele Ministerului de
Interne, care au obliga�ia urmăririi
respectării măsurilor.

Consiliul director al Asocia�iei
C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila

IMPORTANTIMPORTANT

(Extras din din )H.G. nr. 1242 08.12.2021

Cu privire
la starea de alertă
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I s to r i e , p e n t r u c ă ı̂ n c e p u t u r i l e
mutualismului, ca s� i concept apărut ın̂
secolul al XIX-lea, a fost precedat ın̂că din
evul mediu de structuri ale unor
organizat�ii vizând ı̂ntrajutorarea, ele
căpătând o important�ă semni�icativă ın̂
societatea s� i economia europeană pe
măsura dezvoltării s� i consolidării acestui
tip de asociat�ii.

Perioada revolut�iilor industriale a
accentuat dezvoltarea zonelor rurale,
pauperizarea clasei muncitoare ı̂n
f o r m a r e , c o n t r i b u i n d d e c i s i v l a
distrugerea ret�elelor tradit�ionale de
solidaritate familială s� i umanitară. Sub
in�luent�a lumii occidentale au pătruns s�i
pe teritoriul Principatelor Române s� i
Transilvaniei principiile asociat�iei, pe
baza cărora s-au constituit s�i funct�ionează
s� i casele de ajutor reciproc. I�n unele

lucrări de referint�ă sunt
semnalate, la vremea
respectivă, existent�a
unor astfel de organizări
a s o c i a t i v e : C a s a

Fră�ească - Res�it�a, 1722,
C a s a P r i n c i p a l ă

Fră�ească – Baia Mare,
1 7 8 9 , S o c i e t a t e a

generală a Func�ionarilor Publici –
Bucures� ti – 1882, Casa Militară de

Economie, Credit și Ajutor – 1900 ,
Societatea de Ajutorare în Caz de Deces,

Hunedoara, 1934 etc.
Semnalez cu acest prilej ın̂�iint�area la

Brăila, la data de 6 aprilie 1928 a
Societă�ii Culturale de Ajutor Reciproc
și Înmormântări a Meseriașilor
Brăileni „Mihail Enescu”, recunoscută ca
persoană juridică prin sentint� ă a
Tribunalului Brăila, ın̂scrisă ca atare ın̂
registru la 23 ianuarie 1929, asociat�ie
semnalată publicistic până ı̂n prezent
doar prin faptul că a devenit ı̂n 1927
proprietarul imobilului care găzduies�te
„Centrul Cultural Nicăpetre”, cumpărat s�i
utilizat ca sediu până ın̂ 1937, subiect
asupra căruia voi reveni ın̂tr-un număr
viitor al revistei. După cum se poate

70 SENIOARE SIMBOL PENTRU ASOCIA�IE

Jr. Aurel HÂRJOGHE,
vicepreședinte al As. C.A.R.P.

„Ana Aslan” Brăila

Istorie
şi contemporaneitate

constata – exemplele �iind multiple, casele
de ajutor reciproc, parte a sectorului
n e g u v e r n a m e n t a l , a u o i s t o r i e
ı̂ndelungată, supraviet�uind cu ponderi
aproximativ egale succesivelor schimbări
de regim politic, condit�iilor di�icile din
punct de vedere politic s�i organizatoric.
Ele au reprezentat s�i reprezintă singura
oportunitate pentru vârstnici de a accesa
resurse actuale sau potent�iale, pentru
satisfacerea unor nevoi atât de securitate
�inanciară, cât s�i de socializare s�i servicii
sociale.

I�n România, după al II-lea război
mondial, preluându-se modelul sovietic
de organizare, prin măsurile de control
total asupra activităt�ii acestora, s-a ajuns
la o subordonare a organizat�iilor de tip
mutual ın̂ raport cu institut�iile statului.

Un reper ı̂n constituirea cadrului
legislativ al CARP l-a reprezentat Decretul
nr. 204/1951, care prevedea constituirea
c a s e l o r d e a j u t o r r e c i p r o c a l e
pensionarilor din sistemul asigurărilor de
stat.

Intrarea ın̂ vigoare a Legii nr. 13/1972
privind casele de ajutor reciproc ale
pensionarilor a constituit punctul de
plecare al unei organizări diferite fat�ă de
tipul sovietic, noua organizare dominând
România până ın̂ decembrie 1989, dar s�i
după momentul schimbării de regim
politic ı̂n ceea ce prives� te serviciile
acordate vârstnicilor.

I�n această etapă a existent�ei caselor de
ajutor reciproc ın̂ România, legislat�ia ce
reglementează CAR s�i CARP marchează
deja ın̂ceputul separării traseului celor
două structuri, primele subordonându-se

Asocia�ia “CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR
BRĂILA” , „este continuatoarea Asocia�iei Solidare a(C.A.R.P. Brăila)
Pensionarilor Publici – Filiala Brăila, înfiin�ată potrivit Legii nr.
21/1924 pentru persoanele juridice (Asocia�ii și Funda�ii) și a Casei de
Ajutor Reciproc a Pensionarilor Brăila înregistrată la Sec�ia de
Prevederi Sociale de pe lângă Comitetul Executiv al fostului Sfat
Popular Raional Brăila, prima desfiin�ată și a doua înfiin�ată prin
același act normativ, cu preluare de patrimoniu, respectiv prin Decretul
nr. 204/1951 al Prezidiului M.A.N. al R.P. Română” .(art. 1 Statut)

Doamna se confundă cuGeorgeta BĂLAN (foto stânga)
istoria asocia�iei. La cei 94 de ani pe care i-a împlinit la 4
decembrie 2021 este uimitor de energică și implicată în via�a
comunită�ii, cum putem să afirmăm și despre doamna Marioara
ION că este o adevărată legendă, momentul împlinirii a 60 de
ani de existen�ă ca membru al asocia�iei fiind foarte aproape. Le
urăm „La mul�i, la cât mai mul�i ani alături de cei dragi!”
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sindicatelor, activitatea
lor �iind limitată la
a c o r d a r e a d e
ı̂ m p r u m u t u r i
salariat�ilor. CARP-urile
au bene�iciat de condit�ii
speciale de �iint�are, dar
mai ales de o libertate
mai mare ı̂n ceea ce
prives� te activităt�ile s� i
s u r s e l e d e v e n i t ,
d i f e r e n t� e l e
accentuându-se după
1990. Din 1996 CAR-
urile s� i-au dobândit independent�a
juridică, bene�iciind de o lege proprie, ın̂
timp ce CARP-urile au funct�ionat ın̂ baza
Legii nr. 13/1972 până ın̂ 2002, când s-au
introdus noi reglementări prin Legea nr.
540/2002, care a abrogat Legea nr.
13/1972 s� i a completat legislat� ia
românească ı̂n vigoare, introducând ı̂n
punctul de vedere al legiuitorului
conceptul de „ı̂ntrajutorare mutuală”.
Astfel, ın̂ ceea ce prives�te scopul pentru
care se ı̂n�iint�ează o casă de ajutor
reciproc a pensionarilor, Legea nr.
540/2002 prevede că principalul scop
este acela de ın̂trajutorare s�i de a oferi
servicii sociale membrilor săi.

Multe sunt de povestit, multe s-au
petrecut ı̂n cei 70 de ani de la ı̂n�iint�area/
reı̂n�iint�area ı̂n 1951 a acestei „Case a
Sperant� e i”, sub un nume adecvat
perioadei, dar mă opresc, dat �iind
spat� iul limitat doar la evident� ierea
saltului urias� făcut ı̂n asigurarea unor
condit� ii cu totul deosebite, la nivel
european, pentru desfăs� urarea unei
activităt�i bene�ice nu numai pentru zecile
de mii de membri care, venind la sediul

asociat�iei, trec la timpul prezent pragul
realizării arhitectonice de except�ie, a
unui edi�iciu pe care l-au adoptat deja ca
„palat al pensionarilor” , dar s� i ı̂n(foto sus)

bene�iciul noilor generat�ii care ne vor
ı̂ n l o c u i , a m i n t i n d u - s� i , p o a t e , d e
„ı̂naintas� ii” lor, as�a cum evocăm s�i noi
acum pe generalul Ion Lucănescu, a�lat la
originile intrării imobilului din strada
Nicolae Bălcescu nr. 10 ı̂n patrimoniul

MEMBRI CU CARE NE MÂNDRIM
● Vintilă Paraschiva - , Caraiene Maria, Catarahia102 ani

Mihail, Romaniuc Ioan, Nicolescu Gheorghe - ,100 ani
Pârlog Elena, Sărăcu�u Magdalena, NenoviciAneta, Enache
Elena, Coman Elena, Dumitru Vasilica, Marin Elena,
Andronic Stela, Casanaltă Stănica - , Scripcaru Aurel,99 ani
Amariei Ioana, Vuieric Constan�a, Cojocaru Elisabeta,
Giurcanu Paulina - .98 ani

● Durbacă Tudori�a - , Răducan Ileana -58 ani vechime 56
ani vechime, Folea Dona, Gîndac Ioana, Ștefănescu Anica,
Tudorache Cecilia, Sotir Maria, Nicolae Tinca, Penciu
Ancu�a, Constantin Maria, Peneș Arghira, Vasile Maria -
(51-55 ani) vechime în asocia�ie.

Asociat� iei Solidare a Pensionarilor
Publici, al cărui continuator suntem.
Contractul de vânzare-cumpărare,
semnat de acesta ı̂n 1949 ı̂n calitate de
pres�edinte al Consiliului de administrat�ie
al asociat�iei respective, a făcut posibilă
transferarea ı̂n 1968 a imobilului ı̂n
administrarea CARP Brăila s� i, mult mai
târziu, ı̂n urma unui proces, intabularea
imobilului ı̂n Cartea funciară.

I�ntregit cu vecinătăt�i achizit�ionate pe
parcurs, imobilul cumpărat ı̂n 1949 (foto

jos), reconsolidat, extins, ı̂ntregit cu un
corp nou de clădire a devenit o bijuterie
arhitectonică cu care se mândres� te
Brăila, amplasată �iind ı̂n centrul istoric
a l u r b e i , re a l i z a t ă e xc l u s iv p r i n
eforturile materiale ale membrilor
asociat�iei, rolul hotărâtor �iind asumat
de actualul Consiliu director din care
mai fac parte, alături de semnatarul
acestor rânduri, Pres� edinte ec. Ilie
Dudulea Traian Popas� i consilierii ec. ,
ing. , as. soc. .Ion Ghionu Ion Petrea
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Va răsări soarele
şi pe uliţa noastră?

Fără a face politică, trebuie recunoscut
că de doi ani, de la alegerile din 2019,
veniturile tuturor românilor au ın̂ghet�at.
Cel put�in, ın̂ privint�a unei părt�i mari a
populat� ie i , care se a�l ă la l imita
supraviet�uirii , guvernarea centru-
dreapta având probabil alte obiective.

I a t ă ı̂ n s ă c ă , ı̂ n p l i n ă c r i z ă
epidemiologică s� i energetică cu efect de
domino, lucrurile par a se schimba.
Alături de două dintre format�iunile „de
dreapta” au venit la guvernare s� i „cei de
stânga”, mult mai numeros�i, care au ın̂
doctrina lor ca principal t�el măsuri

sociale, bene�ice pentru populat�ie. As�a se
face că, ın̂ programul de guvernare s-au
introdus măsuri de maximă important�ă
pentru milioane de oameni cu venituri
modeste, cărora le-a creat ı̂ndreptăt�ite
sperant�e s� i as�teptări că „va răsări soarele
s� i pe ulit�a noastră”, adeverindu-se astfel, o
zicală populară.

Deci, de la 1 ianuarie 2022 vor cres�te
veniturile mici, de la 800 lei la 1.000 lei,
salariul minim brut pe economie spores�te
la 2.550 lei, iar punctul de pensie se
majorează cu 10 la sută.

Promisiuni guvernamentale
dătătoare de speran�e și așteptări

pentru cei cu venituri mici

Doamne-ajutã ,
domnule ministru!

• Ministrul Muncii și Protec�iei Sociale, ,Marius Constantin Budăi
la sediul As. C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila, în dialog cu reprezentan�ii
membrilor asocia�i reuni�i sub stindardul Federa�iei na�ionale
„Omenia” • 17 asocia�ii au răspuns invita�iei de a participa la
întâlnire • Pozi�ie fermă în promovarea intereselor membrilor
C.A.R.P.-urilor afiliate Federa�iei Na�ionale „Omenia”, manifestată
de secretarul general al acestui for, economist Giorgică Bădărău.

A fost, desigur o onoare, pentru to�i participan�ii la întrunirea care a avut loc la sediul
As. C.A.R.P. Brăila spre final de an 2019, de a se afla în dialog direct cu unul dintre
reprezentan�ii puterii, bine ancorat în problematica socială, Ministrul Muncii și
Protec�iei Sociale . Am eviden�iat la momentul potrivit,Marius Constantin Budăi
fermitatea secretarului general al federa�iei și tirul întrebărilor formulate fără
menajamente de către reprezentan�ii cei mai autoriza�i ai C.A.R.P. - urilor care au
răspuns invita�iei de a-și trimite delega�ii la întrunire: București, Ploiești, Brăila,
Câmpulung Moldovenesc, Gala�i, �ăndărei, Pucioasa, Reghin, Suceava, Fălticeni,
Alexandria, Zalău, Iași, Buhuși, Satu Mare, Târgu-Mureș, Giurgiu. O adevărată for�ă!

Vă reamintesc, domnule ministru, că dialogul purtat într-un cadru civilizat a dat
speran�e celor prezen�i, în luările de cuvânt nelipsind aprecierile cu privire la creșterea
veniturilor pensionarilor și a altor măsuri sociale benefice, cât și încrederea că vor fi în
continuare pe agenda guvernan�ilor, conform legisla�iei adoptate.

Pe fondul discu�iilor purtate, ca participant la eveniment, m-am făcut ecoul
nemul�umirilor celor prezen�i legate de modificările legisla�iei specifice,
dezinteresul manifestat de organele puterii și administra�iei de stat, abandonul
total al dialogului la nivelul Ministerului Muncii și Protec�iei Sociale cu cea mai

mare organiza�ie de pensionari din România, dar și alte insatisfac�ii, cu men�iunea că
probabil vor fi sanc�ionate la alegeri. Ceea ce a urmat se cunoaște, și pentru a ajunge în
pragul colapsului, mai lipsea o pandemie, dezinteresul total pentru cei săraci sau afla�i în
pragul sărăciei. Pentru prima dată în istoria post decembristă, Parlamentul a adoptat
Legea bugetului de stat fără amendamente, pilonii pe care a fost constituit, mai mult sau
mai pu�in sus�inu�i de măsuri, vizând investi�ii, reforme și creștere economică, cu zero
prevederi în plan social. Nimic din ceea ce putea atenua criza energetică cu consecin�ele
ei dezastruoase sau măcar ceea ce putea face mai suportabilă infla�ia galopantă.

Nu a fost să fie. Înghe�area pensiilor, a tuturor veniturilor s-a perceput ca o sanc�iune
pentru cei mai nerăbdători, mul�i ajungând la o concluzie inevitabilă: da, se poate și mai
rău!

Domnule ministru Marius Constantin Budăi, a venit timpul să reluăm dialogul cu
speran�a că receptivitatea guvernan�ilor va crește după această experien�ă nefericită
pentru popula�ie, dar mai ales pentru pensionari, „ ”, așapentru părin�ii și bunicii noștri
cum v-am auzit clamând de multe ori.

Domnule ministru, revenirea dumneavoastră la nivel de decizie nu face decât să
reînnoade speran�ele, cu convingerea că întâlnirea pe care o readuc în actualitate, a
reprezentat, așa cum a�i mărturisit și a rămas scris în cartea de onoare a C.A.R.P. „Ana
Aslan” Brăila , pe care chiar domnia voastră a�i inaugurat-o(foto sus) , „a fost o zi plină
de emo�ie... descoperind la Brăila în cadrul C.A.R.P. oameni care se bat și se zbat
pentru oameni!”.

Ne alăturăm, domnule ministru, evocării  sprijinului divin din finalul consemnării,
„ ”. Dar pentru a încheia într-o notă optimistă și a aduce un zâmbet deDoamne-ajută!
final, întreb retoric: „Până la Dumnezeu... ce ne facem cu sfin�ii?!”

Jr. Aurel HÂRJOGHE, vicepreședinte al As. C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila



„Românii nu mai au
conștiin�a traiului greu”

- Maestre Ion Cristoiu, anul 2021 se apropie de �inal.
Cum se încheie din punct de vedere politic, economic și
social?

- Cred că este o perioadă de linis� te. Până pe 7- 8 ianuarie
când se trezes� te România din colinde s� i fripturi de porc nu se
va ı̂ntâmpla nimic deosebit. Oamenii sunt mai linis� tit�i pentru
că perioada ı̂n care am avut guvern interimar a fost exagerată
de presă, ca o perioadă de criză de convulsie socio-politică s� i
economică. De fapt n-a fost nimic, nu s-a ı̂ntâmplat nimic
deosebit pentru că România, ori cu guvern ori fără guvern tot
prost merge. Dar, oamenilor li s-a inoculat această imagine;
anume că ı̂n momentul ı̂n care vom avea guvern stabil s� i nu se
vor mai certa ı̂ntre ei, noi vom trăi mai bine. Probabil au
impresia cum că trăiesc mai bine des� i, fat�ă de alt�i ani, ı̂n multe
oras�e unde sunt primari uselis� ti nu mai e acea atmosferă de
sărbătoare, ne ı̂ntoarcem la atmosfera din `88 -`89. As�a se va
ı̂ncheia acest an, nu văd cu se vor mai putea certa s� i nu prea
văd lucruri deosebite care se vor mai putea ı̂ntâmpla.

- Suntem, iată, în al doilea an de pandemie, ca istoric al
clipei cum vi se pare?

- La ı̂nceputul pandemiei, potrivit obiceiului meu din 1990
ı̂ncoace, mereu amintesc despre acel eseu pe care l-am scris
pe 19 februarie 1990 ı̂n Expres Magazin unde eu am introdus
ı̂n publicistică, ı̂n lumea intelectuală, ceea ce s-ar numi
„I�ntrebări”. Atunci m-am ı̂ntrebat ı̂n legătură cu după amiaza
de 22 decembrie 1989. La unele ı̂ntrebări s-a răspuns, la
altele nu s-a răspuns. Dar, acest instrument l-am folosit ı̂n
radiogra�ia tuturor evenimentelor post decembriste interne
s� i internat�ionale. Ciudat este s� i ı̂n legătură cu pandemia –
cred că am pus, prin aprilie 2020, mai multe ı̂ntrebări. Sunt
deja doi ani s� i la marea lor majoritate nu s-a răspuns. Cred că
principala ı̂ntrebare pe care mi-am pus-o s� i am pus-o de doi
ani ı̂ncoace diverselor personalităt�i pe care le-am avut
invitate pe www.cristoiutv.ro, ı̂ntrebare care este valabilă s� i
astăzi s� i probabil mult�i ani este aceasta: Cum se face ca ı̂n
secolul 21 o omenire care trimitem elicoptere pe Marte, la
ora actuală facem turism spat�ial, nu reus�es� te să rezolve un

virus. Sunt peste 100.000
de laboratoare s� tiint�i�ice
bine dotate pe planetă,
d i n c a re c re d c ă v re o
1 0 . 0 0 0 s u n t d e d i c a t e
studierii Covid 19. Totus� i
este ceva ı̂n neregulă. Nu
suntem ı̂n evul mediu, nu
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Interviu cu istoricul și jurnalistul Ion Cristoiu,
publicat în revista „OMENIA” editată de Federa�ia
Na�ională a CARP-urilor din România, semnat de
Ionu� Crivă�, redactorul șef al publica�iei

suntem ı̂n antichitate, suntem ı̂n anii 2020 - 2021, totus� i. Se
investesc sume urias� e ı̂n cercetare s� i cu toate acestea –
spuneam atunci s� i iată s� i acum este valabil – nu s� tim nimic
despre virusul acesta, nu s� tim cum se tratează, nu s� tim nici
măcar ce simptome are. Asta a fost prima ı̂ntrebare. A doua:

Din �ilmele hollywoodiene proaste, când are
loc un atac al mart�ienilor asupra pământului
sau vine un meteorit care pune rasa umană ı̂n
pericol, are loc o consfătuire internat�ională a
liderilor lumii, evident sub conducerea
pres� edintelui american, pentru a rezolva
problema. Dacă virusul acesta este un pericol
pentru rasa umană, nu ı̂nt�eleg de ce până
acum liderii principalelor state nu s-au
ı̂ntrunit s� i nu s-au pus de acord cum să rezolve
problema. Nu există nicio colaborare ı̂ntre
laboratoarele chineze, ruses� ti, americane,
franceze, engleze etc., ba chiar s-a ajuns la
absurditatea că vaccinuri au produs China s� i
Rusia, Anglia, Statele Unite, Israelul, s� i ,
culmea, s� i Cuba, dar vaccinul prooccidental
este cultivat, iar celelalte vaccinuri sunt

proaste. Dacă rasa umană este ı̂n pericol le pui s� i pe alea
proaste, le dai drumul pe toată planeta ca să pot�i să o salvezi.
Este o disproport�ie ı̂ntre prezentarea acestei pandemii s� i
ceea ce face omenirea. Cea mai nouă ı̂ntrebare pe care mi-o
pun este cea legată de idealizarea vaccinului. Să nu uităm că
ı̂n decembrie 2020, la ordinul Uniunii Europene, vaccinul a
fost primit ı̂n România, precum Isus Cristos intrând ı̂n
Ierusalim. A fost prezentat un medicament minune, pentru
prima dată ı̂n istoria medicamentelor omenirii , un
medicamet miraculos care rezolvă toate problemele, ca
punând capăt pandemiei. Mai t�in minte că tot ı̂n 2020 era
s� tirea – vine vaccinul s� i rezolvăm toate problemele. Acum, ı̂n
ultima vreme au ajuns să admită că vaccinul nu asigură
imunitate – ceea ce trebuiau să spună de la ı̂nceput - că după
4-5 luni efectele sale dispar.

I�ntrebarea care se pune: când Uniunea s� i Comisia Eu-
ropeană au făcut comenzile alea urias� e pe banii nos� tri,
evident, au s� tiut că acest vaccin nu este miraculos. Dacă au
s� tiut ı̂nseamnă că au mint�it s� i asta este o chestiune penală s� i
trebuie anchetat�i ı̂n frunte cu pres�edinta Comisiei Europene;
dacă n-au s� tiut, atunci trebuie anchetat�i cei de la P�izer,
producătorul. I�n lumea de astăzi, ı̂n toate t�ările civilizate,
este interzisă publicitatea la medicamente. Până la urmă
vaccinul este un medicament. Am avut un medicament căruia
i s-a făcut publicitate des� ănt�ată, ba chiar cei care ı̂ndrăzneau
să pună la ı̂ndoială e�icient�a, efectele contrare, au fost con-
damnat�i prin intermediul presei o�iciale. Este un mister
toată povestea asta s� i există două posibilităt�i: Ori liderii
lumii sunt nis� te nătă�let�i, des� i au la dispozit�ie mai mult�i bani,
mai multă putere, dar noi ı̂i considerăm diferit�i, ı̂i vedem ca
pe nis� te salvatori (s-au iluzionat s� i ei), des� i sunt la fel de
pros� ti ca s� i noi, ori au s� tiut s� i sunt complici la această
idealizare a unui medicament.

- Domnule Ion Cristoiu, anul 2022 va �i tot un an pan-
demic sau trecem la povestea cu încălzirea globală?

- Cred că o vor mai lungi un pic cu ı̂ncălzirea globală.
(Continuare în pagina a 8-a)
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Semnalul cel mai ı̂ngrijorător care con�irmă ı̂ntr-un fel
teoriile conspirat�iei este această nouă poveste cu o tulpină
omicron care, des� i au trecut câteva săptămâni s� i Europa s-a
baricadat, să nu vină, să-l t�inem pe virus la distant�ă, tulpină
cu mult mai periculoasă decât virusul de la ı̂nceput, o
nenorocire, dar noi nu s� tim nici măcar cum se manifestă. Ei
spun că s-au infectat nis� te cetăt�eni, dar noi nu s� tim cum se
manifestă , deci ceva este ı̂n neregulă . Nu originea,
manifestarea. Pe 18 noiembrie s-au anunt�at cazurile din
Africa de Sud. Acolo nu este o t�ară ı̂n curs de dezvoltare, ı̂n
materie de cercetare s� tiint�i�ică ı̂n domeniul sănătăt�ii sunt
destul de puternici. At�i observat ce s-a ı̂ntâmplat după? Toată
Europa s-a baricadat ca niciodată, că vine ceva periculos, mai
puternic decât toate tulpinele de până acum. Din punct de
vedere o�icial s� i ı̂n Africa de Sud au fost oameni infectat�i, ba
chiar s� i ı̂n Europa, dar noi nu avem până acum nicio
con�irmare dacă el este atât de periculos sau nu este
periculos. Deci, ceva este ı̂n neregulă. Cred că 2022 va �i anul
vârârii pe gât a vaccinului. Nu am nicio ı̂ndoială. Această
năpustire a unor state pe tema vaccinării, deja s-a propus sau
se face vaccinarea obligatorie, vine din iluzia, credint�a
acestor lideri, că prin vaccinare se rezolvă pandemia sau din
teama că vor rămâne stocuri s� i atunci vor trebui să răspundă
pentru stocurile acumulate. I�n prima parte a anului viitor,
poate spre �inal se va trece la problemele climatice, dar ı̂n
prima parte va �i o mai mare manipulare a exagerării
pericolului. Avem cazul omicron, probabil că prin ianuarie
vor mai apărea vreo cinci tulpini, una mai periculoasă decât
alta, pentru a putea să fort�eze vaccinarea. I�n multe t�ări, cum
ar �i Germania, spre exemplu, decizia de vacinare obligatorie
este o decizie electorală deoarece, marea majoritate sunt
pentru vaccinare. Am putea avea o a treia ipoteză, să impună
această vacinare s� i din motive electorale. Nu este cazul la noi,
acolo unde s-au vaccinat 80% ı̂nseamnă că oamenii aceia,
nemt�ii, sunt de acord cu vaccinarea, ba chiar au devenit
talibani vaccinis� ti s� i , probabil de-abia as� teaptă doza
următoare. Tot� i cei care s-au vaccinat, urmare a unei
campanii mediatice furibunde, au devenit trot�kys� ti - Lev
Trot�ky era cu revolut�ia permanentă, cei de acum sunt adept�ii
vaccinării permanente s� i ı̂ncep să-i urască pe cei care nu s� i-au
făcut vaccinul. Probabil, dacă vreun guvern va decide
vaccinarea obligatorie va �i un fel de victorie a unei majorităt�i
asupra unei minorităt�i.

- Maestre Ion Cristoiu, dar în ianuarie, până să apară o
nouă tulpină a covidului, apar facturile mărite...

Eu, spre deosebire de mult�i jurnalis� ti, nu cred că asta va
in�luent�a foarte mult. Poporul român nu mai are cons� tiint�a
traiului greu. Sigur, vor veni facturi mari, dar dacă ai observat
la noi, la români, emot�iile colective sunt trezite de Legile
Justit�iei. Eu nu am văzut până acum, ı̂n cei 30 de ani, că
oameni au ies� it, masiv, ı̂n stradă pentru că trăiesc rău.
Probabil că se descurcă, de aceea n-au ies� it ı̂n stradă.
Emot�iile vor �i trezite de altceva, că tot se apropie sărbătorile.
Că a fost tăiat un porc ı̂n mod incorect s� i, probabil o să iasă
mult�imea ı̂n stradă pentru asta. Românii, de regulă, au dat

voturi aberante, au ales ciudat. Voturile românilor, -
mai ales ı̂n ultimii 10 ani - nu au mers pe... hai să votăm

(Urmare din pagina a 7-a)

că ăla ne asigură o viat�ă mai bună, ci au fost voturi axate pe
emot�ii, că diaspora nu poate vota, că dacă ar vota, ar vota
AUR. Eu cred că emot�iile românilor nu sunt diferite de
emot�iile occidentalilor, acelea legate de nivelul de trai.

- Din punct de vedere politic, cât va rezista coali�ia?
- Eu am fost un fan, un sust�inător al unui guvern tare, dacă

s e p o a t e s p u n e a s� a , e u c r e d c ă m a r i l e p r o b l e m e
postdecembriste au venit s� i din cauza că noi nu am avut
guverne cu majorităt�i puternice. Pe cea din vremea PSD-ului
lui Liviu Dragnea nu o mai iau ı̂n considerare pentru că,
majoritatea aceea unică câs� tigată ı̂n postdecembrism a fost
risipită pe tot felul de prostii. De regulă, politicianul român
are o caracteristică - nu merge până la capăt, nu au ı̂n fat�ă
nis� te modele gen Margaret Thatcher, Winston Churchill etc.

Politicianul român este ı̂ntotdeauna cu ochii la sondaje s� i la
ce scrie presa s� i atunci guvernele minoritare sau cu o coalit�ie
slabă putem spune că n-au făcut nimic din punctul de vedere
al resetării! Am crezut că un guvern cu aproape 70%
sust�inere este unul dintre cele mai puternice guverne
postdecembriste – pe vremea lui Carol I se numea guvern
tare care putea să trecă prin Parlament orice lege - acum s� i cu
un general ı̂n frunte, am crezut că va �i un guvern care se va
ocupa mai put�in de cotcodăcit si, mai mult de luarea unor
măsuri concrete. Avem decizia certi�icatului verde introdus
peste tot, ori mergi cu ea până ı̂n pânzele albe, cu riscuri
electorale, ori nu. Vedet�i dumneavoastră, acest guvern
extraordinar, această majoritate parlamentară ne spune: hai
să mai vedem, poate nu mai este nevoie. S� i, dacă vrei as�a, o
părere personală, el nu se poate aplica acum. La magazinele
la care am fost am arătat eu certi�icatul de vaccinare, nu se
mai preocupă nimeni, doar dacă pui polit�ia la us� ă. Noi nu
suntem nemt�i, totus� i! M-as� �i as� teptat de la acest guvern
„tare” la o totală indiferent�ă fat�ă de ceea ce scrie presa (90 la
sută), fat�ă de sondaje, pentru că nu sunt alegeri. Nu s-a luat
nicio decizie majoră. Preocuparea maximă este să nu-i uităm
pe turis� tii români din Africa de sud, din Maroc, cel put�in la
premierul Ciucă este preocuparea asta. I�n acelas� i timp nu se
anunt�ă din partea liderilor acestei coalit�ii măsurile de
resetare a României. Până acum acest guvern s-a comportat
ca un guvern minoritar.

- Maestre, mai apucă PSD-ul rocada, cum se simte el la
guvernare?

- Mie ı̂mi este limpede că Partidul Social Democrat nu crede
ı̂n această coalit�ie. Se tem că cel de la Cotroceni (s� i eu m-as�
teme), le-a ı̂ntins o capcană care ar putea �i de genul acesta:
venit�i acum la guvernare, salvăm PNL-ul (ı̂n caz că erau
alegeri anticipate) preluat�i o parte din responsabilitate, s� i
coborât� i ı̂n sondaje, iar ı̂n felul acesta declans� ăm noi
anticipatele. Dacă at�i observat, această prudent�ă se vede ı̂n
comportamentul PSD care, ı̂n continuare, duce o campanie
electorală. Mergem ı̂mpreună, guvernăm alături de voi, dar
ne t� inem electoratul ı̂n stare de război . Nu exclud
posibilitatea că prin februarie-martie să se convingă că nu e o
capcană, sau să se convingă că este o capcană. Eu nu cred din
punctul acesta de vedere că pres� edintele Iohannis s� i-a
schimbat percept�ia fat�ă de PSD. Eu cred, ı̂n continuare, că
este o capcană. Oricât ar �i el la ananghie nu-l văd pe
pres�edinte să-s� i schimbe pozit�ia fat�ă de PSD peste noapte,
sacri�icându-s� i electoratul, gloria, vanitea de dragul t�ării.

- De aproape 32 de ani, a�i participat ca invitat - la toate
congresele partidelor politice democratice, de după
1990, �ie ele social-democrate, �ărăniste, liberale,
conservatoare, liber-schimbiste, na�ionaliste ș.a.m.d.
Cum le-a�i perceput? Scurt și la obiect...

- Nu diferă cu absolut nimic de congresele Partidului
Comunist Român!

„Românii nu mai au
conștiin�a

traiului greu”



Ziua Nat�ională, 1 Decembrie, este o zi de
sărbătoare pentru tot neamul românesc. O zi
specială, care ne amintes�te că ın̂cepând cu
primii ani ai secolului XX, provinciile istorice
românes�ti au devenit istorie, iar România, un
stat unitar s�i indivizibil, a apărut pe harta
lumii. Ziua Nat�ională a României reprezintă
totodată pentru ın̂treaga su�lare românească
un prilej de cinstire a memoriei celor care au
reus�it să ducă la ın̂deplinire idealul de unire
al locuitorilor tuturor provinciilor românes�ti.

Numai că, iată, mai marii lumii zilelor
noastre decid din cuibul lor de vulturi nesătui
să ne pună ın̂ genunchi pe coji de nucă s�i să
executăm ceea ce le trece lor prin cap.
Bunăoară Comisia Europeană a emis un
proiect de rezolut�ie (pe care, până la urmă l-a
retras) cu intent�ia de a interzice folosirea
termenului „Crăciun” care ar trebui ın̂locuit
cu „sărbători”.

I�n document se sugerează s� i folosirea,
atunci când se dau exemple de genul „Maria s�i
Ion sunt un cuplu internat�ional” a unei game
mai variate de nume care să re�lecte
diversitatea europeană cum ar �i „Malika s�i
Giulio sunt un cuplu internat�ional”. E clar:

După ce s-au întâlnit în Piaţa Mare, de
unde au cumpărat flori şi steguleţe
tricolore, copiii de la „Nino-Nino” s-au
deplasat spre cartierul
C h e r c e a c u u n
au tobuz care are
traseu spre cartier şi
au coborât într-o staţie
apropiată locului unde
trebuiau să ajungă.

L i c ă B a r b u ,
coordonatorul grupului
„Nino - Nino” , i -a
condus pe copii pe jos
pe străzile cartierului
Chercea arătându-le
ş c o a l a „ N e d e l c u
Chercea”, şcoală unde
a învăţat şi el, locul
multor inspiraţii pentru
povestirile din „Lumea
lui Licuţă”, construită 9

o�icialii de la Bruxelles s�i de la Strasbourg
ı̂ncearcă să ne ı̂ndepărteze de tradit�ia
cres�tină. Oare, ın̂ curând, ni se va spune cum
s�i dacă să folosim termenul „Pas�ti” s� i ni se va
indica cine a ın̂viat s�i dacă a ın̂viat cineva
acum două milenii?

Dragă Românie, de ziua ta ıt̂�i mărturisesc
că nu voi renunt�a să te numesc Patria Mamă,
chiar dacă, mai nou ne este interzis să mai
pronunt�ăm acest cuvânt.

T� in la tine T�ara mea dragă, pentru că es�ti o
t�ară cres�tină chiar dacă mai nou nu mai avem
voie să a�irmăm acest lucru pentru că alt�ii se
pot simt�i jignit�i de cres�tinismul tău.

Ziua Naţională a României1 Decembrie

Sãrbãtorire în condi ii de pandemie\

La mul�i ani, România! La mul�i ani, „Nino - Nino”!

GEST DE PIETATE

prin generozitatea aceluiaşi
om, Nedelcu Chercea,
biserica Sfântul Mina ctitorită
tot de Nedelcu Chercea şi
imediat lângă biserică au
ajuns la monumentul „Vouă
Eroilor”, locul stabilit pentru
comerorarea monumentului
şi pentru omagierea Zilei

Naţionale a României.
Lică Barbu a prezentat istoria acestui

monument subl ini ind importanţa
cunoaşterii istoriei neamului şi că nu e
admis ca ceea ce ne-au lăsat întaintaşii
noştri să fie dat uitării, iar factorul

Duminică, 28 noiembrie 2021, zâmbetul prietenos al
soarelui i-a călăuzit pe copii la monumentul ,,Vouă
Eroilor” situat în cartierul Chercea, monument ridicat în
anul 1936 de filantropul brăilean Nedelcu Chercea
împreună cu so�ia sa Ana Chercea, în memoria eroilor
brăileni căzuţi în primul război mondial.

Monumentul, din neglijenţă şi uitare, a ajuns o ruină.A
fost devalizat şi măzgălit lăsând în urmă o istorie uitată de
brăileni şi de edilii oraşului Brăila.

educaţional pentru toţi copiii începe cu
istoria celor care ne-au dat exemplul de
generozitate.

După un scenariu bine pus la punct,
cele cinci fetiţe din grup, Roxana Ioana
Dan Daria State Nira Guedenon, , ,
Maria Dan Alma Guedenonşi , au
depus flori la monument, au adresat urări
României şi românilor de pretutindeni şi
au intonat Imnul de Stat al României.

Părculeţul, părculeţ e mult spus, locul
unde străjuieşte monumentul „Vouă
Eroilor” este puţin frecventat de cetăţeni,
aflându-se lângă un drum rar circulat,
imediat lângă calea ferată.

De aceea, locul părea pustiu, ici-colo
lătra câte un căţel sau cânta vreun cocoş
şi nimeni nu a observat ce sărbătoresc
copiii lângă acel monument.

Drumul spre casă, după încheierea
activităţi i , s-a desfăşurat pe jos
traversând calea ferată pe un pod şi
după ce au luat la pas străzile vechi ale
cartierului Chercea, unde credeţi că s-au
oprit copiii? La obişnuita pizzaaa!

Ce mai! O zi plină cu de toate. Cu
istorie, cu mult soare, cu joacă, cu pizza
şi cu multă prietenie.

„Nino-Nino” nu va uita niciodată
această măreaţă zi, păstrând clipa de la
monumentul „Vouă Eroilor” prin gândul
lor patriotic pentru România.

Vă mulţumim, dragi copii!
La mulţi ani, România! La mulţi

ani, „Nino-Nino”!

T� in la tine, dragă Românie, pentru că ai
ın̂ăuntrul tău sute de mii de femei ce poartă
numele Maria s�i tot atât de mult�i bărbat�i care
se numesc Ion, chiar dacă urmează ca aceste
nume să �im nevoit�i sa le pronunt�ăm ı̂n
s�oaptă. România mea, vreau să-t�i mai zic că
mă bucur din tot su�letul că aici pot să
pronunt� cuvântul unei sărbători s�inte
numite CRA�CIUN.

Dragă Românie, oricât ar supăra pe cei
care vor să ne înve�e cum să trăim în �ara
noastră, eu î�i urez LA MUL�I ANI și î�i
doresc să te �ină bunul Dumnezeu alături
de noi, Patrie Mamă. (Vergil MATEI)



În fiecare an, pe data de 15 ianuarie, Mihai
Eminescu, „Luceafărul poeziei românești”
ajunge la inimile celor care îl omagiază. Anul
acesta se împlinesc 172 de ani de la nașterea
celui mai mare poet român, care, chiar dacă îl
trecem cu vederea de-a lungul anului, se face
sim�it prin poemele cunoscute.
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Stere BUCOVALĂ

Ion MUSTA�ĂPe o frânghie
de aer

Reverie

Pe o frânghie de aer
Se înșiră-atâtea stele.
Cu o mână lungul vaier
Scutură încet din ele.

Cu o frânghie de alge
Strânge-n la� întreaga mare:
C â n d d e � ă r m u r i c ă s e
sparge,
Când de umbrele din zare.

Frânghie lungă de piatră
Împrejur pământul leagă
Mult întinsă pe sub apă
Sus în ceruri se înnoadă

Frânghie venă de sânge
Când de mâini, când de
picioare
Trupul zilelor mi-l strânge

Pe cărări
întâmplătoare.

EMINESCU ETERN
Ziua lui Mihai Eminescu, Ziua Culturii Na�ionale I. I. BUCOVU

Doamne, naște-l iar din cer
Prin timpul nostru efemer,
În veci de veci și dă-ni-l, Doamne,
Pe Eminescu peste toamne,
Cu a lui mantie divină,
Setos de dor si de lumină,
Mai naște-l, Doamne, iar si iar,
Peste durerea noastră-n dar,
Îmbracă-l în argintii zale,
Peste zăpezile regale,
Și fă-ni-l, Doamne, Făt-Frumos,
Născut român din os în os,
Mai naște-l, Doamne, pe Emin,
Din dorul nostru și suspin,
Cu ochii umezi�i de vise,
Cu poeziile promise,
Etern rătăcitor prin sfere,
Zdrobit de trista lui durere,
Mai naște-l, Doamne, iar în dar,
Să-l punem sfânt în calendar.

Mai naşte-l,
Doamne!

DOR

Marele istoric Nicolae Iorga despre

Poetul nepereche

Cel mai mare istoric al românilor,
Nicolae Iorga, l-a elogiat pe marele nostru
poet astfel: „Eminescu e sinteza su�letului
românesc din vremea netulbure; sinteza
știin�ei, cugetării, sim�irii și instinctului
acestui neam”.

Nu ı̂ntâmplător, celebrul savant sust�inea
că două mari genii a născut poporul român,
Zamolxis s� i Eminescu. Dacă Eminescu este
Luceafărul poeziei noastre, Zamolxis s-a
pierdut ı̂n in�initul timpului. I�n 1934,
marele cărturar consemna: „Eminescu
stăpânea cu desăvârș ire cunoșt in�a
trecutului românesc și era perfect ini�iat în

istoria universală; nimeni din
genera�ia lui n-a avut în acest
grad instinctul adevăratului
în�eles al istoriei, la nimeni el nu
s-a prefăcut, ca la dânsul, într-un
e l e m e n t p e r m a n e n t ș i
determinant al întregi i lui
judecă�i. E uimit cineva astăzi,
după adăugirea unui imens

material de informa�ie și atâtor sfor�ări ale
criticii, când constată cât știa , cât în�elegea
acest om, și gânditorul politic trebuie să
admire.

Ce mare era puterea lui de a integra
faptele mărunte și trecătoare ale vie�ii
publice contemporane în maiestoasa
curgere a dezvoltărilor istorice. Nu e de
mirare că un asemenea limbagiu, care ar �i
onorat orice �ară de veche cultură, n-a fost
priceput de contemporani cu o pregătire așa
de slabă, a căror minte nu se putea ridica la
recunoașterea acelorași adevăruri eterne”.

Tăcere!
Asculta�i!

Se aud pașii poetului
în codru.

Teii bolnavi de �loare
tulbură soarta uitării.

Ne ascundem în noi
rătăcind de la o stea la alta.

Tăcere!
A răsărit Luceafărul

singuratic și rece ca niște
buze pătate de sinceritate...

Mi-e dor de Eminescu, mi-e dor,
Nimeni nu-i mai numără plopii,
Buzele de dorint�ă mă dor,
Câmpia se-nchide ı̂n dropii.

Zăpezile albastre se sting,
Păru-mi vâsles� te prin ape,

Mă uit ı̂n oglindă s� i-ating

Su�letul parcă pe clape.

Teii-s� i-mbracă durerile lor

I�n hainele blonde de rigă,

Mi-e dor de Eminescu, mi-e dor,

Sunt tânărul plop care strigă.



Valentina BALABAN

Ce-ar fi...

Pe strada Ion Luca Caragiale
din Brăila, ın̂tr-o clădire stil,
d u p ă a r h i t e c t u r a
inconfundabilă de la ın̂ceput
de secol al XX-lea, unde a
funct� ionat câteva decenii
Inspectoratul s�colar, se a�lă
Galeri i le de art ă Emil ia
D u m i t r e s c u , d o n a t� i e
generoasă s� i patriotică a
artistei, născută aici ın̂ oras�ul
cu salcâmi, cum ı̂l numea
nostalgic s� i inspirat Mihail
Sebastian, la 31 iulie 1921.

Emilia Dumitrescu urmează s�coala primară
ın̂tre 1928-1932 s�i Liceul de Fete, ın̂tre 1932-
1940, Academia de Arte Frumoase din Bucures�ti
(1940-1945) s�i, ın̂ paralel, Facultatea de Litere s�i
Filoso�ie. Debutează cu pictură la salonul o�icial
din 1946, iar din 1950 este membru U.A.P.

Emilia Dumitrescu a fost un nume de
referint�ă ı̂n peisajul cultural brăilean din
ultima jumătate de secol s� i o voce distinctă ı̂n
pictura românească. Este autoarea unei opere
valoroase, cu un stil cu totul original s� i cu
rădăcini adânci ı̂n colt�ul de t�ară, unde s-a
născut, Brăila de la Dunărea cea mare s� i
neobosită, despre care distinsa artistă spunea:
„Am construit cu luciditate, folosind realul,
comunicabilul dar și incomunicabilul. Ceea ce
m-a interesat a fost să las o imagine a acestui
�inut, unic în Europa, clădit de Dunăre în mii de
ani, iar imaginea aceasta depinde de ceea ce
sunt eu astăzi”.

Pictorit�a a avut o participare aproape anuală

Ce-ar �i visul fără-oglindă,

Zâmbet sec pe-un gând apter?

Ce-ar �i dorul fără undă

Telepatic prin eter?

Ce-ar �i via�a fără Iuda,

Raiul cu Lumină pură?

Ce-ar �i Fiul și iubirea

Fără inimi în măsură?

Ce-ar �i cerul fără nouri

Vie�i secate-n in�init?

Ce-ar �i soarele-n lingouri

Luna fără as�in�it?…

la expozit�ii personale s� i de
grup ı̂n Brăila, Bucures� ti,
Galat� i sau Constant�a s� i o
impresionantă participare pe
simezele multor saloane din
t�ări de pe toate continentele.

A participat la expozit�ii
colective la Brăila s�i ın̂ mai
t o a t e o r a s� e l e m a r i d i n
România, ca s�i la manifestările
de artă românească de peste
h o t a re : ı̂ n a n i i 1 9 5 5 l a
Vars�ovia, ın̂ 1959 la Belgrad,

Riga s�i Budapesta, ın̂ 1960 la Bratislava, Berlin,
Praga, Venet�ia s� i Atena, ı̂n 1961 la Geneva,
Damasc, Cairo, Alexandria, So�ia, ın̂ 1962 la
Havana.

A efectuat călătorii de studii ın̂ Bulgaria, Italia,
Austria, U.R.S.S, Ungaria, Polonia, Germania.

I�n cadrul Uniunii Artis�tilor Plastici a activat ca
secretar al Cenaclului U.A.P. pentru judet�ul
Brăila s�i Galat�i ın̂tre 1964-1978.

A lucrat ın̂ tempera, guas�ă, acuarelă s�i tus� ,
peisaje, scene sociale s� i naturi statice,
remarcându-se prin acuarele cu subiecte din
zona Brăilei. Prin aprecierea valorii operei sale,
precum s� i prin donat�ia pe care a făcut-o
oras�ului, artista a primit titlul de Cetăt�ean de
Onoare al municipiului Brăila, lucrările sale de
pictură, gra�ică s� i gravură �iind expuse ı̂n
Galeriile de Artă „Emilia Dumitrescu” din cadrul
Muzeului Brăilei, ın̂tre anii 2000-2005.

Lucrarea „S� tergare” (foto stânga, care se
regăsește în albumul ce cuprinde mare parte din
picturile sale) atestă virtuozitatea artistei ın̂
tehnica acuarelei, ın̂tr-un subiect de inspirat�ie
folclorică, tratat ın̂ viziune decorativă. Ca de
altfel ın̂treaga sa creat�ie, subiectul operei se
revendică de la spat�iul ın̂ care a trăit s�i de care a
fost puternic legată afectiv, atas�ament ce reiese
din mărturia artistei, făcută cu ocazia
inaugurării galeriei de artă ce ıî poartă numele:
„Aceste locuri pierdute pentru totdeauna nu
trebuia să rămână numai un vis al meu. Am
reînviat această lume în forme și culori, am
construit-o cu iubire și m-am exprimat cu
pasiune, ca un poet…. Bătrânii Brăilei m-au ales
pe mine”. (Rodica GORGOVAN)

Emilia Dumitrescu
Personalitã�i brãilene

Titlu onorant
La Concursul Judet�ean din Vrancea

organizat de Fundat�ia Social-Culturală
Miorit�a, Liga Scriitorilor din Vrancea 1998,
Revista s� i Editura „Salonul Literar”,
redactor-s�ef, reputatul profesor, scriitor
Ioan Culi�ă Ușurelu, sub titlul „Omul anului
2020”, colegul nostru de cenaclu, poetul
Nicolae Matei, originar din Mărtines�ti-
Vrancea, stabilit ın̂ Brăila, a fost răsplătit cu
titlul ın̂ Domeniul„Om al anului 2020”
„Punte culturală ın̂tre Vrancea s�i Brăila”.

Felicitându-l pentru acest titlu onorant,

Tincu�a GHERGHICEANU

Sunt un om,
doar atât

Mă întreb cine-s eu pe pământ?
Sunt o frunză, o boare, un gând,
Un cuvânt, un sărut așteptat,
Ce se lasă trădat și uitat.

Sunt un om plin de patimi și dor,
Uneori clandestin, alteori un actor
Însușindu-și un rol pesimist
Sau mai vesel, artistu-i artist!

Visător, dar și greu încercat,
N-am fost slugă și nici împărat.
Nu-s frumos, dar nu sunt nici urât ,
Din toate, sunt un om. Doar atât.

Prin lume-s trecător și străin,
Sunt un om ce mi-e dat un destin,
O făptură creată din lut,
Cu su�lare de via�ă și-atât.
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amintim cititorilor nos� tri că „relat�ia
culturală de bună vecinătate” cu scriitorii
vrânceni este una durabilă, la aceasta
contribuind, de-a lungul anilor, cu real
interes mult�i dintre membrii cenaclului
„Casa Sperant�ei” a Asociat�iei C.A.R.P.
„Ana Aslan” Bră i la . Este vorba de
scriitorii ,Lucia Pătrașcu Valentina
Balaban Jenică Chiriac Alexandru, ,
Halupa Mihai Vintilă Dumitru Matei, , ,
Vergil Matei, ı̂n panoplia succeselor lor
pe tărâm literar �igurând o serie ı̂ntreagă
de premii obt� inute la prestigiosul
Concurs Internat�ional de Literatură
„Salonul Literar”. (V.M.)



Cu toate că ne a�lăm ı̂ncă sub papucul nemilos al pandemiei, activitatea
membrilor Cenaclului „Casa Sperant�ei” nu lâncezes�te. Dimpotrivă, se adaptează,
din mers, extinzându-s� i chiar „raza de cuprindere” a actului cultural-artistic.
Bunăoară, recent, am avut onoarea să �im invitat�i să participăm la una din etapele
derulării unui interesant proiect ai cărui „eroi” sunt elevi din una din s�colile
municipiului nostru. S� i cine era persoana cea mai ın̂dreptăt�ită să participe la
ın̂tâlnirea cu prichindeii dornici să asculte poves�ti, alta decât colega noastră,
profesoara pensionară, scriitoarea ? Mai ales că ı̂ntâlnireaDoina Focșa
presupunea „luarea legăturii”, ın̂ on-line, cu un grup de elevi din Republica
Moldova, de unde este originară ın̂săs� i dumneaei, care s� i-a desfăs�urat, o viat�ă,
activitatea ca dascăl la un liceu din oras�ul Cahul. Tocmai de aceea am rugat-o să
as�tearnă pe hârtie impresiile pe care le-a cules de la această inedită ın̂tâlnire.

Cartea cultivã  sufletul
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Angela BURTEA

Doina FOCȘA

Mi-am ales din timp părint�ii: ı̂nalt�i,
semet�i, cu-alese chipuri s� i-n voce picurată
doina cu lacrimă de dor stropită!

I�n haina ruginie-a Toamnei m-au ın̂făs�at
ın̂tâia oară; din codrul pustiit de cântec,
dar plin de linis�ti seculare, mi-au dăruit
misterul viet�ii s� i vraja slovelor pictate.

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

Mi-au mângâiat ın̂ somn venirea s� i m-au
purtat din brat�e-n brat�e ca pe-o comoară

DOR ASCUNS

Participarea mea la acest
proiect transfrontalier cu
titlul ,, ” seHora poveștilor
datorează colegului de la
Cenaclul ,,Casa Sperant�ei”,
domnului Virgil Matei, căruia
ıî mult�umesc.

Am acceptat din „prima”,
după o scurt ă discut� ie
t e l e f o n i c ă c u d o a m n a
ı̂nvăt�ătoare ,Emilia Lazăr
c a r e ı̂ s� i d e s f ă s� o a r ă
a c t iv i t a te a l a S� c o a l a G i m n a z i a l ă
„ I . L . C a r a g i a l e ”, ( s t r u c t u r a „ M .
Kogălniceanu”), din municipiul. Brăila.
Partenerii de proiect sunt tot elevi de clasa
patra, ın̂văt�ătoare , de laCristina Amar�ii
Gimnaziul nr. 99 „Gh.V.Madan”, localitatea
Trus� eni , municipiul Chis� inău, din
Republica Moldova.

Când m-am prezentat ı̂n fat�a celor
douăzeci de elevi s�i a doamnei ın̂văt�ătoare,
cu tot�ii erau pregătit�i pentru activitatea
online, având �iecare ı̂n fat� ă foi cu
fragmente din poves�ti. Mai ın̂tâi i-au primit
cu drag, cu zâmbete s�i bunăvoint�ă pe picii
din clasa pregătitoare ı̂nsot� i t� i de
ın̂văt�ătoarea Cristina Grigore. Elevii din
clasa pregătitoare s-au prezentat cu
�luturas� i pe care erau desenate sau
decupate păsări s�i animălut�e din poves�ti.
Copiii din ambele clase sunt atât de
cumint�i, atât de frumos�i! La fel de cumint�i

s�i frumos�i sunt s�i cei de la Trus�eni.
Nu ın̂tâmplător era prezentă la

activitate doamna ,Mihaela Baicu

Dialog spiritual pe calea net-ului Brăila - Chișinău

„Când mai vine
Doamna la noi”?

de 27 de ani bibliotecara
s� colii. La ora stabilită s-a
ı̂nceput activitatea prin
s a l u t u l r e c i p r o c a l
minunat�ilor copii din s�colile
sus-numite. S� i... s-a ı̂ncins
,,Hora poves�tilor”: ıŝ� i puneau
ı̂ntrebări cu referire la
poves� tile citite, cine sunt
personajele, cine e autorul
cutărei poves�ti, ce poves�ti au
citit ı̂n vacant�a de vară...
U r m a u r ă s p u n s u r i

individuale, ba chiar ın̂ cor.
Mi-a venit s� i mie rândul să intru ı̂n

„Horă”. Chiar mi-am dorit să deschid din
nou us�a de clasă, având un cumul de
experient�ă ın̂ viat�a mea de dascăl. Copiii ıŝ� i
dădeau coate: ,,...Doamna e bunică, e
bunică...” ,,Da, sunt bunică. De aici a urmat:

a șase nepo�i. Am lucrat învă�ătoare și
profesoară. Eu nu o să vă povestesc o
întâmplare, asta o fac bunicii voștri. Dar vă
voi citi o ,,poveste” trăită de mine în
copilărie și așternută rânduri-rânduri în
cartea mea ,,De ieri... De azi...”

Alegerea a fost sau,,Cocoșelul �ârlâitor
�uruiacul”. Linis�te de codru des! Tot�i copiii
erau numai ochi s�i urechi. Se auzea doar
vocea mea. La sfârs�it - ropot de aplauze s�i
zâmbete. Semn că le-a plăcut povestea.

I�n aceeas�i zi, doamna ın̂văt�ătoare Emilia
Lazăr a postat pe Facebook poze s� i
�ilmulet� de la activitatea respectivă.
Comentariile au curs gârlă, din cele mai
plăcute aprecieri: ,,Bravo! Nota 10!
Felicitări!...”. O să spicuiesc vreo două
comentarii. :Cristina Amar�ii ,,Am rămas
impresiona�i de întâlnirea noastră plină de
povești. Mul�umim pentru scurta călătorie
în copilăria plină de aventuri, doamna
Focșa. Sunte�i o doamnă extraordinară!”.
Prof. Ioan Tuns: „Ce frumos! Din nou în
clasă, în fa�a elevilor! Ce trăire su�letească!
Felicitări dumneavoastră, dar și titularilor,
partenerilor proiectului!”.

Cartea am donat-o bibliotecii S� colii
„I.L.Caragiale”. Doamna bibliotecară
Mihaela Baicu a promis copiilor că va copia
cartea, deoarece sunt dornici de a citi.

După mine, consider că genul acesta de
proiecte ın̂ parteneriat ar trebui să se
promoveze mai mult, să se accepte
ın̂curajarea elevilor s�i felul lor de a �i. Asta
face lucrurile mai frumoase s� i mai
interesante.

Doamna ı̂nvăt� ătoare Emilia Lazăr
ım̂preună cu elevii dânsei nu este la prima
experient�ă de acest fel. Bravo!!! Felicitări
pentru proiectul ,,Hora poves�tilor”! Copiii
ın̂că sunt sub impresia acelei activităt�i s�i o
ın̂treabă pe ın̂văt�ătoarea lor: ,,Când mai
vine doamna la noi?”.

ın̂semnată ce n-o găses�ti la orice poartă!
S� i am crescut, crescut-am mare, cu râs s� i

soare ı̂n priviri s� i-n leagănul plăcut al
Toamnei iubirea mamei mi-a fost scut!

S� i-n glasul fermecat al tatei, ın̂ cântecul
răscolitor, am adormit zâmbind spre clipa
ce se-ngâna amet�itor.

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

Mă-nclin cu lacrimă �ierbinte spre
mâinile ce m-au crescut s� i spun pios,
neın̂tinat: Sunt urma blând-a unui dor!



Despre Brăila s-a mai scris și se va mai
scrie. Niciodată atât ,,cât” și ,,ce” ar trebui
să se spună și să se știe despre bătrânul
străjer aflat de sute de ani, la hotarul
Valahiei. Despre această Chiralină cu chip
de odaliscă, zidită pe un pinten de pământ
înconjurat de ape, având cosi�a aranjată în
șuvi�ele curgătoare ale bra�elor eternului
fluviu, am aflat târziu, mul�umindu-mă cu
informa�iile succinte din cartea de istorie
sau cu istorisirile cu miez de legendă, ale
lui Panait Istrati. De fapt, marele prozator
înfă�ișa Brăila din alte vremuri, cu altă
cârmuire, așa cum el o cunoscuse sau o
aflase din descrierile altora, mai bătrâni,
doar că, eu judecam cu ochii celui venit din
întâmplare, într-un oraș complet diferit de
cel din urmă cu un veac, căruia i s-au tăiat
cosi�ele prin desecarea Băl�ii Brăilei și
asanarea mlaștinii din nord, până la Siret.

Peste noapte, s-a înlocuit pitorescul străzii Regale, unde își
vindeau marfa negustori de peste mări și �ări, cu cenușiul
coșurilor de fum din zonele industriale și i s-a obturat
cordonul ombilical, portul, prin care era conectată la mările și
oceanele lumii și unde pulsa inima celui mai cosmopolit oraș
al �ării.

În Brăila de azi, calci pe istorie. Centrul vechi este istoria sa
zidită în dovezi arhitectonice, fiecare având o poveste de
via�ă. Păcat că, din partea autorită�ilor se repetă atitudinea
dinainte de '89 și această parte a orașului este lăsată în voia
sor�ii. Atunci, i-au luat pe cei din Obor și Lacu Dulce, obișnui�i
să bage caii în case și ei să doarmă în cort și i-au instalat în
fostele case boierești. Urmările se văd.Acolo, unde pe fa�ada
unei asemenea clădiri era cândva, bustul lui Mihai Vodă
Viteazul, de câ�iva ani este un aparat de aer condi�ionat. O
atitudine de tergiversare, de indolen�ă și toleran�ă face ca
această parte a orașului, de fapt cartea sa de vizită, să moară
încet, dar sigur. Nu neg faptul că s-au făcut unele lucruri,
însă, o spoială peste tencuiala scorojită a câtorva clădiri este
prea pu�in și în ritmul de acum, centrul istoric va deveni
centrul ruinelor.

Orașul-port a găsit calea de a merge mai departe în cei
peste 650 de ani de existen�ă și chiar dacă a fost, în repetate
rânduri, pe cale să își dea sufletul, a renăscut de fiecare dată.
Dar nu a mai cunoscut niciodată măre�ia din anii
premergători Marelui Război de Reîntregire, perioadă care
ne-a lăsat cea mai bogată moștenire. Și nici dramele și
tragediile trăite de locuitorii urbei în cei doi ani de ocupa�ie
germano-austro-turco-bulgară. Poate părea de neîn�eles,
mai ales că Brăila a fost ocupată fără luptă, după retragerea
trupelor rusești. Și totuși, fiind în zona de opera�ii a frontului,
distrugerile, dar mai ales, regimul de ocupa�ie draconic,
munca for�ată, jafurile, execu�iile, violurile, umilin�ele,
confiscarea proprietă�ilor, inclusiv a pământului și trecerea
lor în patrimoniul imperiului german, rechizi�iile după bunul

plac și cererile aberante de materiale ale
ocupan�ilor care intrau în cur�i și în case
luându-le brăilenilor ultimul dumicat, au
făcut din Brăila un oraș martir.

Am aflat aceste lucruri tulburătoare din
cartea prietenului și colegului meu, colonel
HORIA TĂNASĂ, „BRĂILA ÎN RĂZBOIUL
ÎNTREGIRII NA	IONALE 1916 - 1919”. O
recomand cu căldură tuturor celor care vor
să afle contribu�ia și sacrificiile Brăilei
făcute în Marele Război.Asemenea multor
alte orașe, Brăila și-a vindecat rănile și a
renăscut din propria-i cenușă, găsind
puterea și resursele de a înlocui tabla de
pe biserici și clopotele furate de ocupan�i,
de a reclădi școlile, spitalele, uzinele,
fabricile și casele distruse și de a face
altele noi. Cei care trăim azi în acest oraș
am primit o moștenire pe care, din păcate,
nu o cunoaștem și din această cauză nu o
pre�uim. M-a încercat un sentiment de
rușine că am aflat abia acum ceea ce ar fi
trebuit să știu de mult timp. O uitare de
neîn�eles s-a așternut peste istoria

Așa zice generalul (r) , vorbind despreIon MĂGEANU
cartea lui Horia TĂNASĂ, având ca titlu „BRĂILA ÎN

RĂZBOIUL ÎNTREGIRII NA�IONALE 1916-1919”

CALCI PE ISTORIE
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orașului de la sfârșitul secolului XIX și începutului secolului
XX. De parcă celor care ar trebui să scoată la lumină trecutul,
le-ar fi rușine cu el. Și din cauza asta, îl trec sub tăcere și pun
umărul, prin nepăsare, la ștergerea lui. Mul�i ar vrea să-l afle,
dar nu au de unde. Nu to�i oamenii au acces la studiile de
documentare, iar informa�iile care să lămurească pe cei
curioși sau interesa�i, lipsesc aproape în totalitate. Ici și colo,
câte o plăcu�ă cu însemnul ,,monument istoric”, ,,casa X” și
cam atât. Cine a fost ,,X”, ce a găzduit acea casă, care este
povestea ei și a oamenilor care au ridicat-o, nu mai e treaba
celor care le-au întocmit. Nu că nu ar avea de unde să afle,
căci Muzeul Brăilei este un tezaur de informa�ii. Iar acolo
unde s-a plantat o pancartă, în Pia�a Traian, mai mult de
jumătate din înscris sugerează meritul unei administra�ii
temporare la reabilitarea unui spa�iu. Ca o ironie a sor�ii,
pancarta este plantată lângă aleea de marmură făcută
ferfeni�ă și care se cere, ea însăși, reabilitată. Totul se
întâmplă pentru că în institu�iile responsabile sunt neaveni�i,
oameni al căror singur merit este carnetul de membru de
partid și care nu sunt aprecia�i după performan�ă ci după
gradul de rudenie și rela�iile cu mai marii zilei.

Simbolurile Brăilei sunt Ceasul, Statuia lui Traian cu Badea
Câr�an și Fântâna Arteziană, toate trei făcute între 1894 și
1909. Dar ele sunt doar o parte infimă din orașul înăl�at cu
pricepere de edili devota�i și locuitori laolaltă. Odată cu
dărâmarea Cetă�ii Brăilei, la ordinul Rusiei, s-au șters din
istoria orașului trei sute de ani, iar martorii tăcu�i ai acelor
vremuri mai sunt doar doi, Biserica Sfin�ii Arhangheli Mihail și
Gavril, dispusă în fosta moschee din centrul cetă�ii și arborele
de tisa din apropierea ei. Acum, istoria se repetă și există
riscul de a șterge al�i o sută, dar de data asta, nu din cauza
unei puteri străine, ci a indiferen�ei unor autorită�i ghiftuite,
fără dragoste de urbe, dezinteresate să vadă dincolo de ziua
de azi. O administra�ie care se mul�umește să gestioneze
sărăcia și mizeria unui oraș, fost cândva, perla portuară
a Regatului României.



De câteva ceasuri stă să ningă. Norii
suri se-nvârtesc haotic, de parcă nu-s� i
găsesc locul s� i de-abia după ora prânzului
ı̂s� i desfac gurile strănutând fulgi mici s� i
apos� i. Alene, ı̂s� i croiesc loc de dans prin
văzduhul ademenitor asemenea unui
print� care-s� i deschide us� ile palatului
pentru marele vals, ı̂n care print�i s� i
print� ese se vor ı̂ntrece ı̂n mis� c ări
grat�ioase s� i elegante...

Zeci s� i sute de capete apar la geamurile
caselor lipindu-s� i nasurile s� i palmele de
sticla rece s� i as� teaptă cu nerăbdare ca
ı̂ntreaga stradă să se acopere de covorul
alb-imaculat, iar trotuarele să prindă
consistent�ă, cât să alunece sania ı̂ntr-o
mare s� i as� teptată veselie, fără prea mare
efort. S� i cât au as� teptat minunea!

-Ninge, Bibi, ninge! se auzi un glas
răgus� it care venea dinspre bucătărie,
unde aroma ceaiului făcut din fructe de
pădure se desfăta ı̂n voie luându-se parcă
la ı̂ntrecere cu mirosul pătrunzător al
cafelei de bună calitate, care gâdila plăcut
simt�urile olfactive ale proprietarilor.

Era domnul Mirea, vânzător ambulant,
vestit prin seriozitate s� i cumsecădenie
care, ı̂n ziua aceea, nu plecase prin lume
cu negustoria sa luând o binemeritată
va c a n t� ă . Ac u m , p r ive a n o s t a l g i c
m i l i o a n e l e d e f u l g i c a r e p l u t e a u
nestingherit�i prin văzduhul cernit.

-Hai, Bibi, vino, e un adevărat spectacol!
Uite, fulgii s� i-au schimbat direct�ia s� i au
devenit mai grăsunei, parcă-s nis� te albine
albe!

Bibi, nepotul domnului Mirea, coborı̂
din pat cu ochii aproape lipit�i de somn s� i
bâjbâia prin ı̂ncăpere de parcă ar �i fost
miezul nopt�ii, nu ora nouă când mai toată

lumea se apucase deja de lucru.
- Ce tot spui, bunicule, albine albe ı̂n

aer?
- H a m - h a m ! H a m ! r ă s p u n s e c u

ı̂nsu�let�ire dintr-un colt� de hol Linda,
căt�elus�a familiei.

- Taci, obraznico, nu mă bruia de
dimineat�ă, nu cu tine vorbeam, crezi că
am uitat povestea de ieri?! Bunicule, unde
es� ti?

Din balcon, apăru domnul Mirea, plin
de zâmbet s� i bună dispozit�ie.

- Ninge, Bibi, ninge! Ai văzut? Hai,
deschide ochii odată, e prea frumos ca să
nu prinzi acest tablou, e magni�ic!

- Wow, bunicule, e un vis! Ninge de mult
timp? Nu pare, ı̂s� i răspunse tot el privind
ı̂n lungul străzii, e subt�ire stratul de
zăpadă, parcă a cernut bunica zahăr
pudră!

- As� a-i la ı̂nceput, fulgii sunt mai
a n e m i c i , d a r a c u m … s - a u m a i
ı̂nzdrăvenit!

- Aha, s-au ı̂nsănătos� it, nu? răspunse
băiatul râzând. Sunt chiar viguros� i! Văd,
cum să nu, chiar seamănă cu nis� te albine
albe! Asta… da iarnă, bunicule!

- Exact, adăugă bunica ı̂n timp ce-i as�eza
un pulover pe spate. De, să nu răcească
nepotul! E chiar frumos, Răducule,
adresându-se de data asta sot�ului ei,
domnul Mirea! I�t� i amintes� t i? Ca-n
vremurile noastre, acum patruzeci de
ani! Tot ı̂n luna lui mărt�is�or era, ı̂n inima
muntelui, zăpadă, sănius� , aromă de cafea
s� i de vin �iert…

- Ce tot vorbit�i acolo, chiar nu ı̂nt�eleg
nimic, e ca ı̂n �ilmele SF, v-at�i ı̂ntors ı̂n
timp, pe mine cui mă lăsat�i?

- Eee, nostalgii, Bibi dragă, dă-i pace
bunicii tale, inima n-are riduri s� i-odată,
cândva, am fost s� i noi tineri! zise bărbatul
care-s� i luase deja ı̂n brat�e nepotul pentru
a vedea s� i simt�i mai bine magia iernii, dar
n-o uitase nici pe Nora, sot�ia lui dragă, pe
care o t�inea de după umeri zâmbindu-i
complicitar.

Linda, răsfăt�ata familiei, se tot strecura
printre picioarele lor, scâncea ca un
bebelus� , dar fără a �i băgată ı̂n seamă,
�iindcă zăpada aceea miraculoasă ,
as� teptată de luni ı̂ntregi, ı̂i acaparase pe
tot�i ı̂ntr-atât de mult, ı̂ncât nimic ı̂n jurul
lor nu mai conta. Fiecare trăia povestea
ı̂n t inderi lor a lbe ı̂n fe lu l s ău , iar
amintir i le năvă leau ı̂n cascadă , ı̂ i

Ionel JECU

Via la-nceput
de iarnă

Astăzi am fost pe la vie,
Nu mai era arătoasă
Așa cum îmi plăcea mie
Când ea nu era culeasă.

Cu frunza ei arămie
Și căzută pe terasă
Transmitea melancolie
Ca o roman�ă duioasă.

Treceam vara pe câmpie
S-o văd cât e de mănoasă
Cânta câte-o ciocârlie
Iar ea îmi zâmbea voioasă.

E o iarnă timpurie,
Iar podgoria rămasă
Ce pare acum pustie
Grea triste�e îmi apasă.

Însă, ce o �i să �ie
Mă voi întoarce acasă
Și să am iar bucurie
Voi bea vin de tămâioasă.

Ca via, și omul este,
Trecând vara tinere�ii,
Greu este supus la teste,
Când intră în iarna vie�ii.

BRĂDUŢUL MEU Nicolae MATEI

Te-ai născut ın̂ vârf de munte
Blând te-am mângâiat pe frunte,
Gingas� , plăpând s�i micut�,
Drag mi-ai fost, pui de brădut�!

T� i-a fost greu, am ın̂t�eles,
Că te-am strămutat la s�es,

Plângeai cu lacrimi �ierbint�i
După dorul de părint�i.14

Angela BURTEA

(nepo�ilor Bogdan și David)

N-ai uitat, ın̂că t�ii minte,
Te-am crescut ca un părinte,
Vara pe ars� it�ă mare
I�t�i făceam umbră, răcoare.

Sărbători ne vin ın̂ prag,
Te ım̂podobim cu drag,
Astăzi te iubim cu tot�ii
S� i bunicii s� i nepot�ii.

ANOTIMPUL ALB în crea�iile membrilor

Ninsoare târzie



PREGĂTIRI
DE CRĂCIUN

Scrisoare către Moșul
Aș vrea – dorind cadou mai bun,
Scrisoarea mea să se grăbească,
Dar cred mai mult în Moș Crăciun,
Decât în poșta românească.

În seara de-Ajun
Acum, în seara de Ajun,
Pe plaiul nostru cam sinistru,
Îl așteptăm pe Moș Crăciun...
Că poate-l facem Prim Ministru.

Noapte de Crăciun
În serile cu nea, frumoase,
Îl rog pe Moș, în iarna grea,
Să nu ne-aducă frig în case...
Că numai ăsta mai lipsea.

Surpriză
Eu am trăit ca orice om,
Surpriza de la soa�a mea:
Un Moș Crăciun era sub pom
Și al�ii trei în debara.

Ratare
Cum noi speram la trai mai bun,
(Desigur, nu de la Dăncilă)
Îl așteptam pe Moș Crăciun,
Dar iarăși vine Moș Gerilă.

Pleacă Moș Crăciun
Când se întoarce iar la Pol,
Un Moș Crăciun, înzăpezit,
Se duce doar cu sacul gol...
Adică tot cum a venit.

Nicolae BUNDURI

Cenaclului Literar-Artistic „Casa Speran�ei”

Mihai FRUNZĂ

Defini�ii aluziv hibernale

Om de zăpadă: un miliardar care se ocupă cu
ın̂tret�inerea drumurilor nat�ionale s� i care a fost făcut om
de zăpadă.

Pârtie: pantă ı̂nzăpezită ocupată de schiori; de-s
chiori, �ires�te că-s� i rup picioarele.

Patinaj artistic: metodă prin care se conferă arti�icial
patina timpului unui tablou renascentist fals.

Fulguială: bătaie cu perne.

Hochei: este OK după ce ai servit un rom.
Trambulină: un bloc cu bulină ros� ie care se zgâlt�âie la

ı̂nvăluiau ı̂n lumina binefăcătoare a
iubirii creându-le o stare de bună
dispozit�ie, poate exagerată.

- Bunicule, după cum văd eu, spuse Bibi,
azi e rost de joacă serioasă, trebuie să
pro�ităm din plin, cartea o găsim s� i mâine,
nu pleacă singură nicăieri, mus� terii tăi la
fel, dar plăpumioara asta albă, rece s� i
pufoasă n-o ı̂ntâlnes� ti oricând s� i oriunde,
prea am as� teptat-o mult! E dar de sus, nu?
Hai, ce spui, aprobi?

- Aprob, nepoate, de-abia as� tept, mâine
nu se s� tie ce va mai �i, să pro�ităm!

- C ă b i n e z i c i ,
Răducule, zăpada-i
azi, mâine… apă,
d a c ă - s� i s c o a t e
soarele căps� orul
p r i n t r e n o r i
t r i m i t� â n d u - s� i
�iicele spre pământ,
completă bunica
plină de voie bună.

- Adică razele, nu?
i n t e r v e n i B i b i .
S� t i a m e u c ă a m
prieteni de nădejde s� i nu mă vor lăsa la
greu. Pleacă, Linda, pleacă, t�i-am zis că nu
mai vorbesc cu tine, eu nu uit us�or.

- Ham-ham-ham!
C ă t� e l u s� a t r ă g e a d e p a n t a l o n u l

băiatului, ba-i sărea ı̂n brat�e, ba-n spate,
ba se strecura printre picioarele lui
determinându-l să-i vorbească, ba făcea
ture-ture de la pat la us� ă si invers.

- Iart-o, Bibi, ce s� tie ea, un biet animal, a
gres� it! Uită-te la ea cum suferă, sigur ı̂i
pare rău! zise bunica cu glas ı̂mpăciuitor.

- Cum s-o iert, buni, e de iertat? Mi-a ros
gheata, dac-ar vedea-o Mos� Crăciun s� i-ar
pune mâinile-n cap! As�a am eu grijă de
lucruri?

- Lasă, măi Bibi, bine că nu t�i-a ros
cartea de matematică, mânca s� i tabla
ı̂nmult�irii, nu de alta! interveni bunicul
râzând pe sub mustat�ă.

- Mai bine-ar �i mâncat-o toată, drept să
vă spun… m-a extenuat de tot matematica
asta, cine-o �i mai scornit-o pe pământ!
Gata, acum s�tiu ce să fac, bunicule, noi
mergem afară, iar pe Linda o băgăm ı̂n
debara s� i-i dăm s� i cartea de matematică,
as�a am scăpat de tot chinul. Nu e bine, ce
zici? ı̂ntrebă micut�ul ı̂ncântat de propria-
i idee.

Cum n-ar �i fost imposibil după mintea
băiatului, cei doi, bunicul s� i bunica, se
priveau mirat�i aruncând câte-o ocheadă
spre nepot s� i zâmbeau la gândul că se

căptus� iseră c-un
nepot inteligent ,
d a r s� t r e n g a r
nevoie mare. Era
vizibilă puterea lui
creativă, nu ducea
l i p s ă d e i d e i
geniale, erau chiar
mândri de el, dar se
tot ı̂ntrebau când va
sosi ziua ı̂n care
Bibi al lor va deveni
un copil model, la

fel ca Năsturel, nepotul domnului
Brebenel, administratorul blocului, de
care Bibi nici nu voia s-audă.

Mototolul ăla, niciodată, dar niciodată
să nu mai pomenit� i numele lui, as� a
răspundea când i se amintea de Năsturel,
copilul plin de calităt�i.

- Gata, bunicule, ce mai tura-vura, du-te
la boxă, scoate sania s� i fă-i o revizie! Până
atunci se mai ı̂ngroas� ă s� i plăpumioara s� i…
iu-hu-hu… la sănius� , tatăăă!

Oare cine s-ar �i putut ı̂mpotrivi
planului stabilit de poznas�ul nepot, care
dintr-o privire ı̂i fermeca pe tot�i. Cum
zăpada nu-i ca ploaia, musai trebuia o
joacă cu bulgări, sanie, ceva ı̂ngeras� i s� i
neaparat un om de zăpadă.

- Buni , buni , dă-mi, te rog s� i -un
morcov… da, da, s� i-un fular, să nu ı̂nghet�e
peste noapte! O pălărie? Mai bine un fes…
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stras�nic când trece tramvaiul.
Ghea�ă: sumă de bani primită cu multă răceală de

ortopedul care-t�i pune piciorul ın̂ ghips.
Troiene: femeile cu păr nins din piesele lui Euripide.
Hibernare: plăcerea ursului alb de a dormi toată vara.
Chiciură: tablou de iarnă din categoria chitschurilor.
Ger: mania nordicilor de a locui ın̂ frig; nemt�ii numesc

pasiunea asta Germania.
Urs alb: Mos� Martin ajuns mos� .
Viscol: Vis colorat ın̂ alb.
Lapovi�ă: soi de vit�ă cultivată ın̂ Laponia s� i care

produce struguri congelat�i.



Delta și-a lăsat amprenta pe o lacrimă
căpruie,
Împânzind largul cu ghioluri printre bra�ele
crestate,
Letea și-a donat galopul cailor în libertate
Raiului ce-l por�i pe umeri și spre veșnicie suie.

Nuferii freamătă-n piele, scuturând nea din
petale,
Prin clepsidrele de lut împletesc în șir
ghirlande,
Straie din mătasea broaștei sunt lăsate ca
ofrande
Unei zâne c transformă slova-n boabe de
cristale.

În năvodul iernii blânde, scoicile ascultă peștii,
Îi imprimă-n portative, să te liniștească-n
zbucium,
Ceru-și ninge infinitul pe vlăstarii unui
bucium
Ce își toarnă seva-n ape să o bea racii cu cleștii.

Cocori cu poeme-n ciocuri gătesc festin,
Moaie raza de lumină ce împunge apa-n baltă,
Își pictează curcubeie pe o boltă mai înaltă,

La o margine de lume unde rima �i-e
destin.

O iarnă bogată, un drum ferecat,
Arcade prin timpuri, castele - n ruină,
Zăpadă pe gene, uitare ın̂ inimi,
Iubire de taină, dantele - n lumină !
Un cer ca humă, un an mult prea trist,
Fug caii salbatici prin clocot de dor,
Sclipire de stele s� i alb paradis...
Ne cheamă natura, tenebrele mor !
E iarnă albastră, cântăm printre t�urt�uri,
Fierbinte t�i - e trupul, miroase - a gutuie !
Cu sania viet�ii prin roiuri de �luturi
Sorbim ciocolată, put�in amăruie...

Fănica TĂNASE

Lică BARBU

Cezar STOG
(Miercurea Ciuc)

În năvodul
iernii blânde

Început de iarnă
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NASC zilele as�teptări orchestrate
solemn, la port�ile mereu deschise ale
gândurilor, fără popas s�i domiciliu
stabil, mai trec pe la câte-o stână, pe
coasta ierboasă, mai adună snopi ın̂
salbe, când plesnes�te-n rod ogorul,
dau fuga la iarmaroc s�i, dacă n-au
obosit, noaptea rotunjesc spinări de

(fragmente)
Liliana TOMA

ZILE

I�n prag de sărbătoare se aud bătăi
ın̂ us� ă. Cine-o �i? Vecinul? Nu se pune.
E plecat la munte că e patron. De
butic, da' patron.

Vecina? Nu crezi. S� i-a găsit pe altul
când i-ai spus să-s� i mai spele peruca.

Nevasta? Ei na! Doarme-n baie.
Soacra? Exclus. E ın̂ urnă ın̂gropată

la Polul Nord.
Nas�ul? Imposibil. Are un tren cu

bilete de compostat.
Colega ta de bancă? Ei s� i tu! Nu cea

din clasa ın̂tâi. Cea de la bancă unde
ai serviciul. N-are cum. Are o
excursie ın̂ grup de doi cu s�efu.

Aia nu, ăla nu, cine frate atunci?
Colindătorii? Ei s� i aici te apucă. Es�ti
�i e r t ı̂ n a d r e n a l i n ă . S� t i i d e
colindători, dar ın̂trebarea ta sună
c u u n e c o u : , , C a r e
colindători?”

Trec secundele cât o eră
preistorică. N-ai timp să
le calculezi. Nici n-ai cum.
Alte bătăi se aud ın̂ us� ă.
Rămâi o secundă statuie,
dai televizorul pe mute,
ı̂ nchiz i lumina , s� i te
a p r o p i i d e v i z o r .
Fatalitate. Ai călcat mât�a
p e c o a d ă . E s� t i
deconspirat instant s� i
acum, na! Sună s� i la
sonerie. Cine o �i? Vrei un
răspuns, oricare ar �i. S� i
iar ın̂cepi să derulezi lista
bănuit� ilor. Ai vrea să
ın̂trebi cine e, dar parcă ai

Vin colindătorii
o grenadă-n gură.

Să �ie administratorul? Ce să
caute? Doar i-ai spus că nu furi apă.
Picură singură gratis.

Polit�ia? Ce-ai bre? Ai omorât pe
cineva?

Fiscul sigur nu e. Ei nu vin la us� ă. Te
ın̂tâlnes�ti cu ei la vila de la munte.
Stai calm. Fiscul veghează să plătes�ti
s� i răsplătite. Ca-n codru.

DNA-ul? Aici nu mă bag. Cine te-a
băgat ı̂n politică trebuia să-t�i dea
casă-n Costa Rica, nu apartamentul
ăsta rezident� ial. Acolo nu sunt
colindători. Doar s�opârlit�e. S� i acuma,
zău as�a, cine te-a pus să �ii eminent la
s�coală? Ajungeai ministru sau prim-
ministru dacă erai prostul clasei.

Fie ce-o �i! Las� i bănuielile la spate

ceruri ın̂tunecat-alburii.
ALUNECA�zările unele sub altele,

ın̂ unghi ascut�it s� i prin lateral, se
lipesc, distorsionează clipa ı̂n
rotundul ın̂ghit�it de zări, mânjesc cu
pensule sticla mată a diminet�ilor s�i
trec albind dezmărginiri tus�ate-n
colt�uri de senin, aruncă pânză
volatilă peste semnul ce numără
cearcănele târzii ale vremii s� i
zâmbesc, naiv s�i solemn, din cales�ti
futuriste, ce stau la poze pentru
muzeul eternităt�ii.

I�MBRACA� zilele forma altora,
camu�late identic ı̂n ele, visează
traiectorii bizar-fantastice, cu ochi
aruncat�i peste luciri de septentrion,
să prindă aurore ı̂n dans de ros�u
ı̂nverzit de-atâta violet. S� i torc zilele
caier la gura ı̂ntâmplărilor s� i
ı̂mpletesc răchită albă, pentru nopt�i
smolite, să coboare icoana cerului
pe pământ...



Mioara MANOILĂ

E Crăciunul, mama, iarna e magie!
Copilul din mine m-a ın̂tors pe dos,

A găsit ulit�a spre copilărie
S� i fără sã-mi spună, a plecat pe jos.

S� i-a pus ın̂ desagă, cartea cu poves�ti.
Tu, la gura sobei să i le cites�ti,

cum făceai odată,
când lupii la stradă căutau copii,
iar tu le dădeai omul de zăpadă.

Mai am clipa aia,
este prin sertarul cu melancolii.

Mama, eu pe-aici, rup din depărtare
s� i-mi as�tept copilul, dacã mă mai vrea,
I-am făcut comandă pentru Carul Mare

S� i la poarta casei, i-am aprins o stea.

(Coresponden�ă specială din America)

Neliniştea albă
Neculai BĂCANU

Cerne uitarea în gând,
Cerne alb tremurând.
Roiuri de stele de ghea�ă timide
Cern într-un cer

Rătăcit de cuvinte.

În taină, iertarea deșertului alb
Coboară în psalm.
Păcatul suspină, zăpada-l ascunde,
Între teamă și vis

Îndoiala pătrunde.

Orașul respiră tăcut vaier nins,
Pașii sună mai stins.
Robită în noapte, privirea se-nclină.
Rogu-te, Doamne:

Adu-mi în su�let lumină!

s� i dai să deschizi. Când să pui mâna
pe clant�ă, rămâi electrizat. Dacă e
popa? S� i nici măcar nu ai o lumânare,
că poate ai murit s� i habar n-ai. Pfff! S� i
nu-i suport�i neam pe preot�i. Da' te
pui cu tradit�ia? C-as�a-i românes�te de
s ă rb ă tor i c â nd es� t i co l indat .
Deschide us�a, cres�tine!

Ceea ce s� i faci. I�n prag, trei copii
ım̂bujorat�i de iarnă s� i cu sclipici ın̂
priviri, te ın̂treabă cu clopot�ei ın̂ glas,
emot�ionant de cald:

− Primit�i cu colindul, nene?
Toate, dar toate grijile s� i temerile

din tine dispar. Linis�tea te cuprinde
ca o poveste magică de iarnă,
ın̂lăturând tot răul societăt�ii care-t�i
inspiră teamă.

Glasurile copiilor curg miri�ic
peste noaptea colindelor venite din
mos�i strămos�i.

Păi, cum să nu trăies�ti? La anul s� i la
mult�i ani, zic!

Copilul din mine

La Paris, în atelierul sculptorului Lazăr Bobi. (Pe

strada Comuna din Paris din car�erul brăilean Chercea)

Și astăzi plec spre înghe�at oracol,
Mi-e geana fulg de murmur fără vreme,
Sub săbii de suspin, ninsori boeme
Ne-ntroienesc tăceri în alb spectacol.

Sub pas de roib, sub lespezi de zăpadă,
Săpăm iar hieroglife-n �ila cărnii,
Doi condamna�i sub temple în plămadă,
Ce-și duc poveri de vină la vecernii.

Printre sertare de-amintiri sub cheie
Se-ascund profund scrisori îngălbenite,
Ne-nghea�ă pe retine in�inite
Viori prea răgușite, efemere.

Pe la răscruci de insomnii în zadă,
Ne ard cărbunii de regrete grele,
Sub pas de roib e ultima zăpadă,
Un ultim viscol, peste-un dans de iele.

Ultimul viscol
Geanina BÎRLĂDEANU
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ULTIMA ZI

Ești ziua ultimă din an
Și te salut cum este datul
Dar nu am ca să-�i dau un ban
De plugușor sau cu uratul.

Sunt singur, pom de pe maidan,
Sprijin la câini ce-și fac veleatul
Dar am plăcintă de bostan,
Răvașe să dau la tot satul

Te invit la revelion
Acum cât nu se lasă seară
Văd că �i e frig și n-ai palton
La mine-�i va fi cald ca-n vară.

La masă vom fi doar noi doi,
Vom aștepta să bată ceasul,
Iar din plăcintă, dintre foi
Vei scoate sigilat răvașul.

Îl vei citi până în zori
Când pleci să-�i împlinești menirea,
La drum î�i dau câteva flori
Ca să-n�elegi ce e iubirea

Te rog să nu mi spui la mul�i ani
E vina mea, îmi asum vina
Dar pe butonul de doi bani
Apasă, să-mi păstrezi lumina...

Lazăr BOBI



Adriana STOICA
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Salutare! Hai, să vă povestesc câteva
chestii ca să vedet�i câte are de ın̂durat un
biet român abia sosit pe meleaguri
a s i a t i c e . I�n J a p o n i a , t o t u l e s t e
tehnologizat la extrem. Până am ın̂t�eles
cum se reglează aerul condit�ionat din
cameră, mă trezeam ba congelată, ba
transpirată, vorba aia, până s� i ı̂ntre
degetele de la picioare. Idem cu mâncarea
ın̂călzită la microunde având instruct�iuni
ın̂ japoneză: ori o mâncam opărită, ori
rece. Din nu s�tiu care motiv nu mi-au
schimbat lenjeria de
pat s� i a trebuit să
veri�ic pas cu pas ce nu
am făcut corect. Un tip
venit din Palestina m-a
ı̂ n t r e b a t d a c ă n u
cumva am uitat să bag
banul undeva, că asta
ar �i fost o posibilitate.
Apoi am avut o altă
problemă: nu s� tiam
unde să arunc gunoiul
din cameră, căci aici e
o curăt�enie lună s� i nu
p o t� i s ă p l a s e z i
strategic o sacos� ă
l â n g ă a l t e c h e s t i i
a r u n c a b i l e , ı̂ n
sperant�a că o va lua
cineva de acolo, ı̂ntrucât ar exista s� i
posibilitatea ca cineva să creadă că ai
pierdut-o s� i să t�i-o returneze.

I�ntr-una din zile eram ın̂ cămin când m-
a trezit din somn un anunt� la difuzorul
a�lat pe holul principal. Când am ies�it, un
bec mare s� i ros�u pâlpâia, iar o voce
cotcodăcea ceva ın̂ japoneză. M-am gândit
rapid: e incendiu, ori cutremur, sau, mai
s�tii, vreun exercit�iu de evacuare, �iindcă
am fost avertizat�i că vom avea s�i as�a ceva.
Problema era că nu se agita nimeni. O cam
băgasem pe mânecă, gândindu-mă că mă
a�lu la al s�aselea etaj. La scurtă vreme am
auzit varianta anunt�ului ın̂ engleză: era o
invitat�ie la lect�ia de Go! Fi-r-ar mama lor,
că eu deja ım̂i pusesem rucsacul ın̂ spate
s� i eram cu mâna pe clant�a us� ii.

Foarte distractiv e atunci când mergem
cu grupul să mâncăm undeva. E o ın̂treagă
poveste până ce găsim un loc unde să
poată mânca tot�i. Mie nu-mi place picant,
indianul nu mănâncă vită, unul din Turcia

nu pune gura pe carne de porc,
p o l o n e z a e v e g e t a r i a n ă ,

palestinianul vrea numai animale
sacri�icate pe cale naturală care au murit
de bătrânet�e, iar bulgarul, ın̂ghite de toate
dar are alergie la lactate. De aia,
ın̂totdeauna ajungem la Mc Donalds.

I�n rest, pe aici e o faună interesantă. La o
primă impresie vizuală, ı̂n afară de
europeni, mai sunt nis� te japonezi s� i
coreeni. Japonezii sunt cei mai retras� i.
Coreenii sunt cei mai activi, arată ca un
om mare, dar la minte sunt imaturi s� i se
agită ca nis�te copii, chiar s� i la 30 de ani.
Mai sunt s� i personaje neidenti�icabile
pentru moment, combinat�ie ın̂tre tot felul

de neamuri asiatice - vietnamezi,
cambodgieni, malayezieni. Despre
comunicare: malayezienii din cămin sunt
calmi pentru că oricum nu ın̂t�eleg engleză
s� i e inutil să se agite, iar cambodgienii
ın̂t�eleg câte ceva, dar nu se pot exprima.
Deci, trăiască limbajul corpului! S� i cine l-a
inventat!

Că tot veni vorba de tehnologie, să
vorbim s� i despre celebrele toalete
japoneze. Mda, nu te apuca să faci treburi
„importante” ın̂ toaletă dacă nu t�i-e clar
pe ce butoane trebuie să apes�i ca să tragi
apa. A, s� i ı̂ncă o chestie, colacul se
ı̂ncălzes� te automat, deci nu te ridica
brusc, crezând că ai făcut pe alături. Dacă
te ridici, se trage apa singură s� i se
activează parfumantul.

La mine programul la universitate se
aglomerează pe zi ce trece, ın̂ �iecare zi ıî
mai vine cuiva ideea să ne recomande
nis� te cursuri de nu s� tiu ce, pe care,
chipurile, e musai să ni le ın̂sus� im. Iar ca
să ne stimuleze, ne plătesc să mergem la
ore! Sunt nis� te cursuri care nu sunt

obligatorii, dar avem card de prezent�ă s� i
ın̂ �iecare zi ıt̂�i semnează acolo prezent�ele.
Când termini cardul, ai discount la
magazinul din fat�a universităt�ii unde
găses�ti de toate, de la cărt�i s� i caiete, până
la haine s� i panto�i cu sigla Waseda
University.

Toate bune s� i frumoase, numai că
japonezii ăs�tia nu au not�iunea de viat�ă
personală, simt�indu-se obligat�i să ne
organizeze viat�a ın̂ cele mai mici detalii.
Bas�ca, venise unul cu ideea că de ce nu
facem s�i sâmbăta nis�te lect�ii că tot suntem
liberi! I-am tăiat vorba, motivând că

s â m b ă t a a v e m
activităt�i la căminul
u n d e l o c u i e s c s� i
adevărul e că ba ne
organizează wellcome
party, ba excursii, ba
ceremonia ceaiului s� i
a l t e c h e s t i i . I�n
p r i n c i p i u e c e v a
d r ă g u t� , d a r d a c ă
devine obligatoriu, nu
mai e drăgut�. Dar lasă,
că-i ın̂văt� eu ce e aia
c l e a r d i s t i n c t i o n
b e t w e n w o r k a n d
personal life.

Aici plec la facultate
la ora 8 dimineat�a s� i
mă ın̂torc, ın̂ unele zile,

la 7 seara. E criminal! S� i seara mai trebuie
să faci s� i teme pentru a doua zi! Au un stil
de lucru criminal! T� i se predă ceva s�i t�i se
cere a doua zi... ei nu se gândesc că noi
acasă, se presupune, ne mai s� i relaxăm ın̂
loc să desenăm pagini ın̂tregi cu litere cu
piciorus� e s� i bet� is� oare. Iar asiaticii?
Asiaticii ar lucra ı̂ncontinuu, ca nis� te
mas�ini! Serios, sunt bolnavi de muncă.
Muncesc sau studiază fără pauză de cafea,
fără nimic...

Nu e as�a cald. Aici cam plouă, mai stă,
iese soarele, plouă iar, ploaie de vară,
nimic serios. I�n schimb, aerul condit�ionat,
care este peste tot, e nenorocire! Vai de
capul sinuzitei mele! I�n sala de clasă se
setează aerul condit�ionat la 16 grade! Păi,
frate, la temperatura asta, mie ı̂mi
ı̂ngheat�ă creierul. Noroc că ajung mai
devreme, setez eu pe la 20 s�i ceva, as�a ca
să-i ın̂văt� minte!

M-am plimbat destul de mult ın̂ Golden
Week (mare scofală, au s� i ei trei zile libere
s� i le combină cu veekend-ul), dar am s�i
cheltuit la bani de nu mai povestesc.

Experiente în Japonia,

O brăileancă în �ara Soarelui Răsare (2)
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Adevãruri istorice
De-a lungul istoriei Maiestatea Sa Imperială Niponă

(I�mpăratul Japoniei) a considerat că există numai doi
români care să merite recunoas� terea Castei Samurailor s� i a
rangului imperial de Hatamoto (general). Numai acestor
doi români le-au fost ı̂nmânate săbii japoneze „Katana",
făcute din �ier meteoric, cu tăis� molecular!

Prima Katana meteorică
a fost ın̂mânată de către
Maiestatea Sa Imperială
Niponă, eroului nat�ional
al României, generalului
E re m i a G r i g o re s c u ,
a u t o r u l c e l e b r u l u i
ave r t i s m e n t a d re s a t
armatei germane: „Pe aici,
nu se trece!”. La ordinul
I�mpăratului Japoniei ,
sabia Katana ın̂mânată acestuia a fost gravată astfel: „Voi sunte�i
cei care făuri�i istoria Patriei!”.

Cel de al doilea Român căruia Casa Imperială Niponă i-a
decernat o Katana meteorică gravată, s-a bucurat de o cinstire
mult mai mare! Katana purta inscript�ia: . I-„Făuritorul Na�iunii”
a fost inmânată pres�edintelui . AceastăNicolae Ceaușescu
sabie a fost ın̂sot�ită de armura de general samurai completă,
plus toate armele albe aferente, făurite de către cei mai mari
armurieri japonezi! Pentru că „samurai” vine de la verbul
„saburau” = „a sta alături”, a sta alături de popor!

At�i ın̂t�eles: al doilea general strateg recunoscut de Maiestatea

S a I m p e r i a l ă N i p o n ă , a fo s t
Ceaus� escu, cel care a făurit o
nat�iune, ın̂ numai 25 de ani amărât�i!
Toate obiectele ı̂nmânate lui

As� tept cu nerăbdare ziua de 18 mai,
prietenii s�tiu de ce! Noroc că bursa e mare
s�i acoperă cam tot ce-s� i poate dori cineva.
E super mis�to să mergi prin magazine s�i
să te gândes�ti că ıt̂�i pot�i permite chestii
scumpe s�i tot ıt̂�i mai rămân bani să pot�i
trăi decent. Nu s�tiu ın̂ ce am călcat, dar a
fost ceva mare...

I�ntr-o zi am fost la Institutul pentru
prevenirea accidentelor ı̂n caz de
cutremure, incendiu s� i alte dezastre.
Foarte-foarte interesant.

Prima etapă, cutremurele. Ne-am uitat
la un �ilm cu ce se face ın̂ caz de cutremur
când es�ti acasă: opres�ti aragazul, ın̂chizi
apa, deschizi us�a s�i o proptes�ti cu ceva să
stea deschisă, iei o pernă de scaun, t�i-o pui
pe cap s�i te bagi sub masă.

Pe urmă am intrat ı̂ntr-o cameră
asemănătoare cu camerele japoneze-
standard s� i au simulat un cutremur s� i te
�ilmau ce faci ı̂năuntru când se zgâlt�âia
camera s� i, pe urmă, când ies�eai, reluau
�ilmul s� i ı̂t�i explicau unde ai gres� it. Se
intra ı̂n grupuri de patru s� i ceilalt� i
urmăreau pe ecran de afară ce fac cei din
cameră. Bineı̂nt�eles, unii au uitat să
ı̂nchidă aragazul, alt�ii au uitat să oprească
apa s� i curgea acolo ı̂ntr-o nebunie (ı̂n
afară de aragaz, toate erau reale!). Eu am
uitat să iau o cratit�ă de pe plită care a
căzut când se zgâlt�âia camera din toate
ı̂ncheieturile. Unii au uitat să proptească

us�a cu ceva, că trebuie să te asiguri să nu
se blocheze s� i s-a blocat, după aia s� i i-a
prins ı̂n casă etc.

Următoarea probă a fost acordarea de
prim-ajutor. Nis�te manechine erau ın̂tinse
pe jos s�i trebuia să le su�li ın̂ gură s�i să
veri�ici dacă au puls etc. S� i manechinele
astea erau conectate la un aparat cu ecran
s� i acolo ı̂t�i arătau dacă ai făcut masaj
corect, dacă ai su�lat su�icient, dacă aerul a
ajuns ı̂n plămâni. Interesant era că, la
sfârs� it , aparatul ı̂t� i dădea o notit� ă
informativă ca o chitant�ă s� i ıt̂�i explica dacă
ai salvat omul ăla. S� i dacă nu, unde ai
procedat gres�it.

Pe urmă, ın̂ caz de incendiu s�i, mai ales,
ın̂ camere invadate de fum. După partea
teoretică, urmează cea practică. T� i se dă o
hartă cu planul unui etaj s�i te lasă să te uit�i
pe el două minute. Pornes�ti apoi printr-un
labirint de us�i s� i peret�i. Bineın̂t�eles că
ceilalt�i te urmăresc pe un ecran, s�i dacă te
v e d e c ă t e - a i r ă t ă c i t c o m p l e t ,
responsabilul ıt̂�i dă indicat�ii prin microfon
(ı̂n japoneză!) pe unde s-o iei! Super
distractiv!

A patra chestiune: cum să stingi un foc.
Mergem ı̂ntr-o cameră unde aveau un
ecran mare, pe un perete. T� i se explică cum
se deschide extinctorul. Urmează �ilmul
educativ despre cum să nu las�i cratit�ele pe
foc s�i să vorbes�ti la telefon, că poate să ia
foc ceva s�i, pe urmă, simularea practică: se

stinge lumina s�i vezi pe ecranul ăla cum ia
foc o cratit�ă de pe aragaz s�i o cârpă de vase.
Când vezi asta, trebuie să strigi S� ikajida!
să stropes�ti ecranul cu extinctorul. I�ntre
timp, ca să creeze s�i atmosfera speci�ică,
dau drumul s�i la nis�te fum prin cameră.
Totul părea foarte real; cum nu se stingea
focul din prima s�i trebuia să uzi mai mult,
ori fumul, care se făcea din ce ın̂ ce mai
gros etc. La sfârs�it, după ce am stins focul,
asiaticii au pus uneltele la loc, ı̂n timp ce
europeni i care mai aveau apă ı̂n
extinctoare se stropeau ın̂tre ei, gândindu-
se că un concurs de tricouri ude nu ar
strica. Pe urmă ne-au ı̂nvăt�at cum să
folosim furtunul mare de incendiu s�i a
urmat o ın̂treagă distract�ie s�i cu ăla.

Urmează un �ilm despre cutremure, 3D,
ın̂ engleză, ochelari speciali, cu efectele
unui cutremur de prin anii 1970 s�i ceva,
care părea atât de real, că tot�i ne feream
capetele când zburau scânduri s�i bucăt�i de
zid prin aer. Adică, pe ecran.

Mi-am dat seama cât de importante sunt
indicat�iile astea s�i cel mai important e că
demonstrat�iile sunt gratis, japonezii sunt
educat�i de mici. Când mă gândesc că la noi
ı̂ n l i c e u c o l e g i i j u c a u p o p i c e c u
extinctoarele, mă doare capul!

A fost interesantă s� i partea aia când au
spus că un cutremur mare vine odată la a
nu s�tiu câte zeci de ani s� i că... acum se cam
apropie de limită! Ahem! (Va urma)

Ceaus�escu (inestimabile ca valoare!) erau expuse la Muzeul
Nat�ional.

Marele comunist nu le-a pus la el ın̂ vilă, pe peret�i, nici nu le-a
ascuns, dar nici nu s-a fălit cu ele!

După 1989, armele generalului Ceaus�escu au fost devalizate
de indivizi ca Ples�u, Nica, Liiceanu s�i alt�ii ca ei! Au ajuns prin

licitat�ii penibile, la pret�uri
derizorii, s� i prin vilele
baronilor locali.

A s t f e l , p o t r i v i t
informat�iilor furnizate de
casa Artmark, cel mai
bine vândut lot al licitat�iei
d e s ă b i i s� i c u t� i te d e
vânătoare, a fost o katana
cu teacă , realizată s� i
semnată de maestrul

Bishu Osafune Kiyomitsu. Sabia a fost lucrată, ı̂n perioada
Tenmon (august 1536), s� i a fost ın̂sot�ită de certi�icat NBTHK s�i
Oshigata. Pret�ul de vânzare plătit de cupărătorul colect�ionar a
fost de 14.000 de euro.

O sabie scurtă, japoneză, tip Wakizashi, datând din perioada
1716-1736, ın̂sot�ită de certi�icat NBTHK, a fost vândută pentru
5.500 de euro. Bani de o mas�ină second-hand. Asemenea lucruri
nu pot �i valori�icate.

Din fericire, istoria nu iartă - soarta nat�iilor prostite de Europa
Liberă, Vocea Americii s� i minciunile minorităt�ilor, este
ın̂totdeauna pecetluită! (Mihai BAZAVAN)



- Sărut mâna, bunii mei,
Crezi că dacă ai trecut de

şaptezeci şi cinci de ani nu prea
ştii ce te-ar mai putea scoate din
praful zilelor ce trec una după
alta, aproape la fel, de parcă ar fi
copiate la indigo. Un indigou
prăfuit şi el. Că doar, bătrâneţea
nu vine cu cetera!

Ce să te mai mire? Ce ar putea
să te mai surprindă? Sigur că mai priveşti
uimită cum înfloresc grădinile, cum se
îmbracă pomii în veşmântul lor verde, ce, an
de an, te cheamă să te bucure cu darul
lor...Sigur că mai asculţi cu aceeaşi bucurie
primul ciripit al păsărilor şi cu oarecare teamă
şi tristeţe înneguratul croncănit al ciorilor…Iar
dacă eşti o persoană blazată, nici nu le mai
consideri aşa cum sunt de fapt: o minune
mereu trează şi mereu vie!

Ba, se poate îmtâmpla să le priveşti ca pe un
lucru firesc. Ce ţi se cuvine! Ce trebuie să se
întâmple oricum şi pentru tine! Egoism?! De
ce uiţi adesea să mulţumeşti pentru tot ceea ce
este în jurul tău? Poate eşti invidioasă că viaţa
lor, a florilor, a pomilor pare scurtă, dar este
repetabilă!Ata, cum o fi?

M-am pomenit într-o bună zi cu ceva veşti
cum că m-ar căuta neamurile mele dinspre
tată, neamuri, care locuiesc mai departe, în alte
oraşe şi cu care spre ruşinea mea (sau a
noastră?) nu prea ne știm. Adică ne-am văzut
rar, foarte rar. Şi nu cu toate! Aşa au fost
vremurile, vrerile, nepăsările sau neputinţele.
Pentru că, murind tata pe vremea foametei,
atunci când eu şi fratele meu eram foarte mici,
iar vremurile de după război se arătau aşa de
aprige, n-a fost cine să ne mai hrănească
dragostea şi dorul de rădăcini. Şi distanţa
locurilor dintre noi era aşa de mare! Iar noi
abia supravieţuiam! Eram seminţele unui
neam, aruncate de vânt pe un alt ogor!...

Este adevărat că bunul Dumnezeu şi viaţa
ne-a ajutat să nu ne ofilim şi să nu ne pierdem!
Ba chiar, să rodim după puterea şi priceperea
noastră. Şi să lăstărim mlădiţe noi. Iar apoi,

Lucia PĂTRAȘCU

Un fel de restitutio...
mlădiţe din mlădiţe...Deci, iată
că la peste şaptezeci şi cinci de
ani, destinul vine să-mi deschidă
o fereastră a timpului şi să mă
îndemne să privesc prin ea. Şi
dincolo de ea! Cu ce mă
momeşte?! Cu nu ştiu ce proces,
în nu ştiu ce succesiune, pentru
nu ştiu ce şi cât pământ rămas de
la bunicii paterni…

Deodată uit că sunt bătrână,
însingurată, uit că zilele mele

sunt cam prăfuite şi aflu că mai exist încă! Prin
ce exist? Oare prin palma aceea de pământ, ce
ar fi să fie!? Poate prin faptul că neamurile
mele au ştiut totuşi că mai sunt? Sau prin
bunicii mei de demult, ardeleni aşezaţi, cei
care ştiau că ei trebuie să agonisească ceva, un
ceva care să rămână aici, ca să ne facă nouă
punte peste timp. De la dânşii înspre noi şi de
la noi înspre dânşii! Pentru ca să mă lege peste
ani şi ani pe mine cu glia străbună, dacă m-oi fi
dezlegat de ea oarecum. Cu voie sau fără voie!
Cum mă leagă? Prin vestea unui pumn de
ţărână trimis către mine peste atâta timp. Mult
timp. Prea mult timp!...

Să-mi amintească, dacă voi fi uitat cumva!
Să-mi atragă atenţia acum, mai spre capătul
drumului meu, că trebuie să-mi întâlnesc toate
amintirile! Să le caut…Să mă scald în roua
lor...Şi să mă împărtăşesc cu miruirea lor
binecuvântată...Fiindcă nu este drept să plec
din lumea aceasta fără să ştiu!

Căci dacă m-ar întreba careva de unde sunt
de pământ, nu pot să nu spun că şi de acolo!
Din Pianu de Jos! Căci acolo este osuarul
bunicilor mei dinspre tată.

Pământ? Pământ. Mult? Nu prea
mult.Puţin? Nu prea puţin. Căci oricât de puţin
ar fi, este mult!...

Atât de mult, încât îl cuprind în palmele
făcute căuş de dragoste, precum erau odată
când îmi legănam în ele mlădiţele-prunci. Şi îl
ridic la fruntea luminată de amintiri şi de
poveşti cu bunici, pe care n-am avut bucuria să
le trăiesc, dar le-am citit prin atâtea şi atâtea
cărţi prietene! Poveşti adunând doritele
amintiri în pumnul de ţărână!

de Ion MUSTA�ĂDUNĂRE
Bra�e de apă mă strâng pătimașe,
Și-mi caut iubirea în liniștea lor,
Chiar dacă-i crivă� și e miazănoapte
Dunăre, Dunăre, Dunăre, dor.

Vin dinspre lume corăbii hoinare
La �ărmul câmpiei în dulce popas,
Chiar dacă visul se destramă și piere,
Dunăre, Dunăre, tu mi-ai rămas.

Iarna se-adună-n răcoare de val
Nop�ile-albastre dansează pe plajă,
Urmele pașilor noștri ne strigă,
Dunăre, Dunăre, cântec și vrajă.20

Împreună, facem plecăciune de respect...
Către bunul Dumnezeu, pentru că vă ţine
acolo, dragilor, aproape, de-a dreapta Sa
Binecuvântată!... Către Dumneavoastră, bunii
mei, cei care mă priviţi de acolo, de sus, cu
ochi duioşi de bunici, cărora le zâmbeşte în
colţul pleoapei seninul cerului!...

- Sărut mâna, Bunică Rafilă!
- Sărut mâna, Bunicule Ioan!
Bunică de demult şi dintotdeauna blândă,

mai citeşti, oare, cărţile acelea multe şi dragi,
adăpostită la umbra unui frăgar de prin
grădinile din cer? Şi tot aşa frumoase şi lungi
rugăciuni sfinţite ştii spune?

Bunicule, fecior falnic de Şugag, mai duci
Învârtita din Pian cu aceeaşi pricepere şi pe
tăpşanul din cer? Căci acolo ai destul timp! Nu
te mai mână nevoia şi nici vrednicia la arat, la
semănat, la cules sau la cosit! Şi dacă tot v-aţi
întâlnit cu tatăl meu Pătru, plecat primul acolo,
demult, să vă aştepte pe toţi sau cu tetea Onu şi
cu mătuşa Veta, cu tetea Sabin şi cu toţi ceilalţi
ai noştri, care-i însoţesc, poate le aminteşti
tuturor Fecioreasca de prin Lancrăm sau Brâul
de la Săsciori! Jocuri faine! Că doar te pricepi
tare! Şi nici pe ei nu-i vei lăsa să le uite!

Bunii mei buni! Nu aţi luat nimic cu
dumneavoastră acolo, nu aveţi nimic de aici,
de jos, decât gândurile noastre de acum!Adică
totul nostru tot, pe care vi-l putem trimite!
Gânduri, pe care le învelim în florile dalbe ale
recunoştinţei şi ale amintirilor, ce vin prin
sunetul alintat, cântat pe clapele unui duios
Pian de Jos. Flori, pe care vi le închinăm cu
pioasă plecăciune!

Desigur că uneori priviţi şi vedeţi că noi,
aceştia de aici, am cam uitat să ne bucurăm
curat. Iar ochii sufletului nu ne mai râd. Poate
că am îmbătrânit noi! Poate au îmbătrânit
vremurile şi ne-au îmbrobodit şi pe noi! Ne-au
împovărat!

Să nu fiţi trişti! Am înţeles deja că fiecare
generaţie poartă în spinare sarcina cu vreascuri
uscate şi pline de spini, iar pe frunte cununa de
ramuri verzi. Sau invers? Şi generaţia noastră,
la fel! Dar o veni vremea când o să învăţăm
din nou să râdem! Dacă nu noi, măcar urmaşii
noştri, deie-le Dumnezeu numai bine!

- Sărut mâna, Bunicule Ioan!...
- Sărut mâna, Bunică Rafilă!...
Cu înch inăc iune , de l a nepoa ta

Dumneavoastră, Lucia, copila lui Pătru, fiul
pierdut de mult timp şi regăsit acolo, sus, în
Sfintele Ceruri.

(Din  volumul „Evantaiul albastru”)



Dovedindu-s� i consecvent�a, Casa de
Cultură a Municipiului Brăila s� i Cenaclul
Umoris� tilor Brăileni S� tefan Tropcea a
organizat s� i ı̂n acest an binecunoscuta
manifestare umoristică brăileană.

Vineri, 1 octombrie 2021, ın̂ eleganta
sală a�lată ın̂ curtea Bibliotecii Judet�ene
Panait Istrati din Brăila, la ora 18 a avut
l o c v e r n i s a j u l u n e i d e o s e b i t d e
interesante expozit� ii de caricaturi-
portret reprezentându-l pe poetul
simbolist român George Bacovia ,
expozit�ie organizată ı̂n cadrul Nopt�ii
Bibliotecilor ı̂n prezent�a epigramis�tilor
sosit� i la această edit� ie a ı̂ntâlnirii
epigramis�tilor. Expozit�ia a fost organizată
cu sprijinul caricaturistului băcăuan
Victor Eugen Mihai-Vem, cel ce a strâns de

I�n luna septembrie a acestui an a avut loc la Brăila cea de-a VI-a
edit�ie a Festivalului Internat�ional de Poezie Europoesia - festival
care de această dată a avut ca organizatoare pe ,Maria Bucovală
sot�ia celui care a fost s�i va rămâne ın̂ rândul celor ce l-au cunoscut
pe , pe lângă un poet de talent, s�i un „Mecena”Stere Bucovală
pentru prietenii săi scriitori s�i artis�ti plastici.

Alături de Maria Bucovală s-au ocupat de această edit�ie criticul
literar , poetul s�i traducătorul ,Viorel Coman Valeriu Stancu
poetul s� i eseistul , scriitorulNicolae Grigore Mărășanu
Constantin Gherghinoiu - care semnează ultimele sale cărt�i
Constantin Ghergh - aces�tia doi din urmă ım̂preună cu Stere
Bucovală �iind init� iatori a două manifestări brăilene
postdecembriste ın̂chinate poeziei.

Prima a fost organizată cu ajutorul Consiliului Judet�ean Brăila s�i
s-a desfăs�urat ın̂tre anii 2007-2016 ın̂ cadrul Bibliotecii Judet�ene
Panait Istrati Brăila.

Sub denumirea Balcanica s-au editat zece antologii bilingve de
poezie, ın̂ �iecare an �iind invitat�i autori de poezie, traducători din
cele zece t�ări ale spat�iului balcanic: Slovenia, Macedonia, Croat�ia,
Muntenegru, Bosnia-Hert�egovina, Albania, Bulgaria, Turcia,
Grecia s�i Republica Moldova.

La terminarea Festivalului Poet�ilor din Balcani cei trei scriitori
brăileni, Nicolae Grigore Mărăs�anu, Constantin Gherg(Hinoiu) s�i
Stere Bucovală, au cerut o�icialităt�ilor continuarea acestor...
bilaterale poetice prin extindere, ın̂trucât ın̂ anul 2006 România
devenise membră a Uniunii Europene, la ın̂tâlniri dintre poet�ii
brăileni s�i români s�i poet�i din celelalte t�ări europene.

Cu sprijinul Uniunii scriitorilor din România - Filialele Brăila,
Galat�i s�i Ias�i, precum s�i al altor scriitori din alte zone ale t�ării, cei
trei scriitori brăileni au organizat cele cinci edit�ii ale Festivalului
Internat�ional de Poezie Europoesia, festival care, ın̂cepând cu
anul viitor, se va numi: Europoesia - Stere Bucovală.

La edit�ia din acest an au participat: ,Gheorghe Lupașcu

Întâlnirea epigramiştilor

la 200 de artis�ti plastici din 52 de t�ări de
pe s�ase continente peste 350 de lucrări.
Lucrate ın̂ tehnici diferite, caricaturile-
portret se constituie ı̂ntr-un adevărat
omagiu adus personalităt�ii poetului
băcăuan.

Prezentarea expozit�iei a fost făcută ın̂
termeni laudativi de directorul institut�iei
gazdă, drd. Dragos�-Adrian Neagu.

A doua zi, la Casa Memorială Petre
S� tefănescu-Goangă, directorul institut�iei
organizatoare, Emanoil Ciucas�u s� i Dragos�
Neagu au prezentat două cărt� i ale
u m o r i s� t i l o r b ră i l e n i : „ D o i n a s� i a i
umorului”, autori Mihai Frunză -
pres� edintele perpetuu al Cenaclului
Umoris�tilor Brăileni, S� tefan Tropcea - s� i
Alexandru Hanganu, acelas� i perpetuu

organizator al ın̂tâlnirilor de la Brăila ın̂
ultimii 15 ani s� i „Siluiri legale”: epigrame
s� i so�isme apart�inând lui Alexandru
Hanganu.

După o scurtă - dar nu prea! - excursie
pe Dunăre ın̂ Sala Pro Arte a Centrului de
Creat� ie a avut loc Gala laureat� ilor
Concursului Nat�ional de Epigramă, având
temele: „Revedere” s� i „Fără Ves�minte”.

• Marele Premiu S� tefan TROPCEA:
Constan�a APOSTOL - Galat�i

• Premiul I: - BuzăuFlorin ROTARU
• Premiul al II-lea: -Nichi URSEI

Râmnicu Vâlcea
• Premiul al III-lea: -Valentin DAVID

Orăs�tie
• Ment�iuni: - Bucures�ti;Elis RÂPEANU

Nicolae BUNDURI - Bras�ov;
• Premiul revistei T� eapa la C.U.B.:

Gheorghe CONSTANTINESCU - Bras�ov
S� i ın̂ cadrul acestei ın̂tâlniri au avut loc

dueluri ın̂tre epigramis�tii... spadasini din
mai multe localităt�i ale t�ării precum s�i
momente muzicale sust�inute de către
Wanessa Radu Dumitru Popescus� i .

Victor FÂNTÂNĂ

Consemnãri spirituale

Edi�ia a XXXV-a

Edi�ia a VI-a

EUROPOESIA
Armanda Filipine Lumini�a Dascălu Mircea Andronic, ,
Romian Valentin Talpalaru Vasile Spiridon Aurel, , ,
Ștefanachi Valentin Popa Vasile Datcu, , .

Datorită pandemiei, la această edit�ie a fost prezent numai
poetul francez .Guy Alips

I�n noul spat�iu inaugurat de curând al Bibliotecii Judet�ene Panait
Istrati din Brăila, pentru organizarea unor manifestări literare
(s�edint�e de cenaclu, ın̂tâlniri cu scriitori, lansări de carte etc),
criticul literar dr. Viorel Coman s�i Valeriu Stancu au prezentat trei
cărt�i recent apărute: „Iubirile au ın̂văt�at să moară” de Stere
Bucovală (Ias�i, Editura Cronedit, 2021, 110p.), „Psalmii” de
Constantin Ghergh (Ias�i, Editura TipoMoldova, seria Opera Omnia
- Poezie contemporană, 2021, 324p.) s�i „I�nchisoarea poet�ilor” de
Florian Silișteanu (Bucures�ti, Editura Semne, 2021).

I�n următoarea zi la Muzeul Brăilei Carol I, ın̂ sala Regele
Ferdinand s�i Regina Maria, Viorel Coman a prezentat volumul de
versuri al regretatei poete intitulat „Cădere ın̂Mia Cu�itaru
genunchi” (Ias�i, Editura TipoMoldova, seria Opera Omnia, 2021,
110p.)

Stere Bucovală a ın̂cercat s�i a reus�it să ıŝ�i lege astfel pentru mult
timp numele de cel al poeziei...

Aurel FURTUNĂ
(Text redactat într-o clădire construită între anii 1890-1895 de

către Anghel Saligny, președinte al Academiei Române)
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POEŢII
vechi şi noi

Bogdan Florin BOITAN

Titani în slujba sfântă-a libertă�ii,
În stihuri v-a�i zidit mausoleu,
În stânga �inea�i pavăza dreptă�ii,
Și-n bra�ul drept, pe Bunul Dumnezeu.

Condeie scrijelind pe cer lumină,
Nu încăpe�i în ochi de muritori,
Cade�i aleși din armia divină,
Din stelele ce ard în aurori.

Noi suntem doar umila voastră umbră,
Și parcă tot mai slabi, mai dezola�i,
În lupta asta obsesiv de sumbră,
Cu oștile rărite de solda�i.

Noi suntem doar un ciot, o tigvă spartă,
E-atât de mult albastru pân' la voi,
Exista oare via�ă după artă?
Lăsa�i-ne, vă rog, s-o știm și noi!

În spinii sor�ii via�a se desfată,
Și căpătând ușor acea paloare,
Cum trece totu-n toate dintrodată
Cu cea din urmă stinsă lumânare.

A �i sau a nu �i, ce aporie,
Împinsă până-n miez de in�init!
Din ermitajul meu de insomnie,
Încerc din mor�i, ușor, să mă ridic.

Dar chiar și-așa, cu boala în spinare,
Apatici, obosi�i și-nsângera�i,
Cât pâlpâie un muc de lumânare,
Va �i mereu lumină în Carpa�i.

SONET

Vasile MANDRIC

M-așez într-un genunchi la col� de stradă,
Alături de-amărâ�ii cerșetori.
Mă tot gândeam la ei de multe ori,
Dar n-a fost nimeni care să mă creadă.

În mâna stângă c-un buchet de flori,
în dreapta am o CARTE să se vadă,
Gândindu-mă că poate-oi prinde nadă,
Să-mi fac prieteni printre cititori.

Cum stau așa, mi-au amor�it genunchii,
Iar trecătorii scuipă cu dispre�
Și foamea-mi ia stomacul și rărunchii

Doar într-un col� stă cineva mereu,,
E Timpul Veșnic cel ce n-are pre�,
Care mi-a zis că nu-i de nasul meu!

Ajuns la a treia edit� ie, deschis la 20
n o i e m b r i e , d e Z i u a I n te r n a t� i o n a l ă a
Drepturilor Copilului, Salonul Internat�ional de
Artă Naivă de la Oradea a cunoscut s� i ın̂ acest
an o a�luent�ă importantă de artis�ti plastici,
reunind nu mai put�in de 42 de pictori naivi din
15 t�ări: Frant�a, Italia, Spania, Germania,
Ungaria, Finlanda, Polonia, Lituania, Grecia,
Israel, SUA, Columbia Argentina, Brazilia s� i
România. Din partea Brăilei a participat
cunoscutul artist plastic internat�ional ,Dumitru Ștefănescu - ȘTEF

membru al cenaclului nostru, cu tablourile s� i„Primăvara în ogradă”
„Torentul” care s-au bucurat de un real succes din partea vizitatorilor.

ȘTEF - pe simeze la Oradea
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Poeta şi-a găsit calea
Consemnări literare, de prof. Jenică CHIRIAC

P r e c u m z i s - a
n a t u r a l i s t u l f r a n c e z
Buffon (1707-1788): le
stile c'est l'homme meme)
socotind, pe drept cuvânt
c ă s t i l u l p r o v i n e d i n
latinescul „stylus” care
ı̂nseamnă condei, s� i că la
urma urmelor reprezintă
„ ı̂ n t r e b u i n t� a r e a
individuală a limbii”, ne-a
s u r p r i n s p l ă c u t s� i
emot�ionant noul volum de
poezii CHIVOTUL CU ODIHNA�(Ed. PIM,
Ias� i, 2021) semnat de FA�NICA TA�NASE.

I-am auzit creat�ii recitate ı̂n s�edint�ele
c e n a c l u l u i l i t e ra r - a r t i s t i c „ c a s a
Sperant�ei”, i-am citit volumul de debut
„Verde crud” (Ed. Lucas – Brăila, 2019),
am crezut ı̂n talentul său. La prima,
stângăcii inerente ı̂nceputului, i-am
spus să-s� i citească cu glas tare versurile
pentru a le simt�i muzicalitatea, cadent�a,
dacă dores� te să scrie după prozodie – să
localizeze cezura.

D e d a t a a c e a s t a , c r e d e m c u
convingere, poeta s� i-a găsit calea!
Vo l u m u l „ C h i v o t u l c u o d i h n ă ”
demonstrează unitate stilistică prin
sinceritate, muzicalitate prozodică s� i
atunci când , cu intent�ie, abordează
versul alb. Mi s-a ı̂ntâmplat ca, după o
strofă dintr-un poem să mă ı̂ntorc să
caut rima. Nu era! Erau, ı̂n schimb, rime
interioare manipulate cu dibăcie de la
un vers la altul.

Fănica Tănase s� i-a descoperit, la
vreme, talentul primit de la Dumnezeu
s� i nu l-a ı̂ngropat cu parcimonie sub
ceruri de uitare. L-a multiplicat, l-a
s� lefuit, l-a perfect�ionat s� i a scos o poezie
autentică. Să recunoas� tem că nu este
lucru us�or. „Stilul individual, as�a cum
de�inea Buffon – mai depinde s� i de
ı̂mprejurările ı̂n care cineva vorbes� te
(scrie), s� i de starea de spirit ı̂n care se
găses� te”.

Cu alte cuvinte, starea de creat�ie,
inspirat�ia lirică, abordarea temei, se

s u p u n u n u i p r o c e s
cognitiv complex, psihicul
predomină. Ori, ce vedem
noi? O in�lorescent� ă de
s e n t i m e n t e , d i n c a r e
răzbate dragostea. Pe ici-
pe colo s� i erotismul de o
n u a n t� ă d i s c r e t ă ,
neı̂ngros� at ă , mai mult
sugerat, decât explicit. De
a l t m i n t e r i , t e m e l e
abordate de autoare se
ı̂ n s c r i u p e a c e e a s� i

t ra i e c t o r i e a b s c o n s ă , s u n t , c u m
spuneam, mai mult sugerate. I�n orice
caz, poemele din volumul citat, au
lungimi medii (de3-4 strofe s� i dau
�luent� ă lecturii, concluziile rezidă
pregnant, nu se lasă furată de canoane
gramaticale, frazeologia care la prima
vedere pare echivocă, ı̂n timpul lecturii
ı̂s� i dezvăluie armoniile s� i sensurile
metaforice.

Avem o poezie care pe care as� de�ini-o
i n t e l e c t u a l i z a t ă ; p o e z i a s e c e re
descifrată din codul abstract; lectura
presupune un nivel de cultură , nu
neapărat l i terară , c â t cu osebire
generală; să se identi�ice sentimentele,
stările su�letes� ti , ideile, intent� iile
autoarei, doar as�a, comunicarea lector-
autor devine e�icientă; doar as�a se poate
simt�i frumuset�ea versului, „cântecul”
poeziei. Cu alte cuvinte, ı̂ntâlnim ı̂n acest
volum o poezie de factură modernistă, ı̂n
haine de prozodie clasică.

Valoarea artistică a oricărui text
literar t�ine de travaliu intelectual, de
inspirat�ie, de meditat�ie, cunos� tint�e s� i
sensibilitate s� i nu ı̂n ultimul rând de
talent. De toate acestea dispune Fănica
s� i se cuvine a �i citită I�i urez pană us�oară,
s� i sănătate, pe mai departe!

Poetei Fănica Tănase la lansarea
volumului „Chivotul cu odihnă”:

Să citim cartea ı̂n tihnă,
Spre-a cădea ı̂n reverie,
Căci Fănica o descrie
I�n „Chivotul cu odihnă”.



Dacă tu ai �i un joc de cuvinte,
�i-aș căuta cratimele, virgulele,
În adâncul în�elesurilor tale
Și aș încerca să-�i deslușesc
scrierea,
Pitit în spatele unui vârf bont de
creion.

Dacă tu ai �i un joc de cuvinte,
Aș intra în jocul tău literar
Și aș dansa, ca într-o horă
îndrăcită,
Cu vorba ta, cu mintea ta,
Fără a-�i altera crea�ia.

Dacă tu ai �i un joc de cuvinte,
A r �i i n u t i l s ă t e c r i t i c
călinescian,
Dintr-un motiv încărcat de
subiectivism
Ce ar umple tăcuta călimară
Cu peni�e înecate în sângele
meu.

Dacă tu ai �i un joc de cuvinte...

Adrian MATEI

EPIGRAME

Cum ne mai arde focul
Cu pret�urile ce-au sărit
Că-s din import sau indigene,
I�n multe case-au devenit
S� i gazele... lacrimogene.

Revelionul pensionarilor
Un an, răbdări prăjite
Au pregătit pe sobă,
Dar azi ıŝ� i pot permite
S� i praful de pe tobă.

Nevroze
Nu mai am ce pune-n oală,
Lemne n-am s�i totu-i scrum,
Nu mai pun la ın̂doială:
Societatea-i de consum.

Cură na�ională
Coples� it de-as�a scumpete,
De-o reformă ın̂ nes�tire
Nu-t�i mai trebuie „ret�ete”,
Ai „regimul” de slăbire.

Sărbători Retro
De cadouri nu-t�i mai spun
Cu facturi ıt̂�i plângi de milă
Nu mai vine Mos� Crăciun
A�sta-i vechiul Mos� Gerilă.

Ionel NEGRU�
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Frumoasa perioadă a copilăriei
(Fragment din cartea „Amintiri brăilene”)

Petru STROE

Amintirile despre copilărie ı̂mi provoacă o
puternică nostalgie. Trăiesc cu impresia că
vizionez un �ilm al cărui protagonist sunt
chiar eu.

Copilăria reprezintă primul pas ın̂ societate,
primul contact cu oamenii, primul contact cu
viat�a, indiferent de condit�iile sociale ın̂ care
trăies�ti. Copilăria te căles�te, te ın̂vat�ă cum să te
comport�i ın̂ societate pentru a deveni un om
respectat s� i cu personalitate ı̂n rândul
semenilor. Familia, ın̂ spet�ă, are un rol deosebit
ın̂ a transforma copilăria ın̂tr-o viat�ă frumoasă,
lipsită de griji, cu dragoste s�i afect�iune care să
prote jeze inocent� a copi lu lui . A crea
personalitate copilului ı̂nseamnă a-i reda
ın̂crederea ın̂ el, ın̂seamnă a-l face să ın̂t�eleagă
că are o responsabilitate ın̂ societate. Pentru ca
un copil să se bucure de viat�ă, ın̂ familie trebuie
construit un climat de condescendent�ă ın̂tre tot�i
membrii acesteia �iindcă viat�a este mult mai
frumoasă când există condit�ii deosebite de trai
pentru că acestea aduc fericire s�i bucurie ın̂
familie.

I�n cartierul ın̂ care m-am născut am avut
prieteni ai copilăriei care proveneau din familii
s ărace, cu foarte mici posibil it ă t� i de
supraviet�uire. Nu a fost de ajuns că România,
abia ies�ită din ghearele unui război mondial,
care secătuise până s�i su�letul românilor, ıŝ�i
lăsase amprenta asupra multor familii ın̂ care
văduve cu copii orfani, rămas�i fără niciun fel de
sprijin material sau moral. Hrana se distribuia
pe cartelă, principalele alimente de bază �iind
insu�iciente, motiv pentru acare o bună parte
din timpul liber trebuia rezervat statului la
coadă, unde, după ore ın̂ s�ir, reus�eai să pleci
acasă cu rat�ia ce se cuvenea. Pe timpul iernii
situat�ia devenea s�i mai complicată pentru că
lemnele , cărbunii s� i gazul lampant se
distribuiau tot pe bază de carte s�i la rânduri
interminabile. Gaziera era obiectul casnic
indispensabil care asigura prepararea hranei
dar s�i ın̂ unele situat�ii folosită pentru ın̂călzire.
Pro�itând de aceste condit�ii, băcanii ın̂cepuseră
să vândă pe lângă alimente s�i lemne cărbuni sau
turbă , ın̂să aveau grijă ca aces�tia să �ie udat�i
pentru a atârna cât mai mult la cântar.

După atâta suferint�ă pe care poporul român
abia o mai suporta, ca un blestem venit de la
Dumnezeu ne-am confruntat ın̂ anii 1946 –
1947 cu o secetă cumplită. Cei mai săraci
mâncau supă de linte, urzici, napi sau se
rezumau la masa pe care o primeau odată ın̂ zi la
cantină. Unii cititori s� tiu despre aceste
neajunsuri, dar generat�ia tânără t�i va �i pus
�ireasca ın̂trebare de ce t�ara noastră nu a fost
ajutat ın̂ astfel de situat�ie.

Nu trecuse prea mult�i ani de când Europa
fusese măcinată de război. Prin Crucea Ros�ie am

primit ajutor din partea americanilor care ne-au
trimis lapte praf, biscuit�i, alte alimente necesare
la recreat�ia mare, �iecare elev primind o cănit�ă
cu lapte s�i o bucată de turtoi care nu era altceva
decât mămăligă pusă ın̂ tăvi s�i tăiată ın̂ pătrate.
De asemenea, la prima oră de curs o asistentă
medicală, ajutată de ın̂văt�ătoare ne administra
câte o lingură de untură din pes�te pentru a
compensa lipsa de vitamine. Vestimentat�ia nu
putea �i decât ın̂ consens cu viat�a de toate zilele.

Imediat după război România a trecut printr-
un proces radical de transformare. S-au pus
bazele unor temeinice planuri economice care
p reve d e a u d e z vo l t a re a t� ă r i i . M a r i l e
ı̂ntreprinderi nat�ionalizate, reconstruite,
retehnologizate, populate cu muncitori au fost
dornici să lucreze pentru ei, să-s�i vadă familiile
scăpate de mizerie s�i suferint�ă. Se contura o
nouă clasă puternică, proletariatul, venise
vremea celor necăjit�i s�i asuprit�i să dea un nou
sens viet�ii.

Salopetele primite de muncitori care erau
considerate echipament de lucru, constituiau
principalele articole de ım̂brăcăminte pe care
gospodinele le ın̂grijeau pentru a �i cât mai
curate. Deseori, ın̂tr-o astfel de t�inută se intra s�i
ın̂ săliele de spectacole, cinematografe, teatre.

Puiu, vecinul meu, provenit dintr-o familie de
basarabeni, al cărui tată murise ın̂ război, era
crescut ın̂ condit�ii deosebit de grele de mama
lui. Coana Gica, cum era cunoscută ın̂ cartier
făcea negot� la negru cu produse alimentare
procurate de la rus�i. Zilnic, bunica mea ıî dădea
s�i lui Puiu o farfurie cu mâncare, �iindu-i milă, ca
pomană pentru �iul ei, Eugen căzut ın̂ război la
Brno, ı̂n Cehoslovacia. Bunica a trăit cu
sentimentul că �iul ei este ın̂ viat�ă s�i că ın̂tr-o zi
va primi vestea chiar de la el. De câte ori ıŝ�i
aducea aminte, ı̂ncercam să o lămuresc că
războiul ıŝ�i are legile lui nescrise, că �iul ei nu
este singurul care nu se va mai ın̂toarce viu de
pe front.

Când am intrat la grădinit�ă, eram preluat�i de
o educatoare, foarte severă, Iorgulescu, care ne
trăgea de urechi atunci când făceam vreo
boacănă. T� in minte că aveam o gentut�ă pe care
era pictat un fragment din „Scu�it�a ros�ie”, unde
punea ım̂i punea un pachet�el, cu un măr sau o
felie de cozonac care să-mi t�ină de foame până la
prânz, când mă reın̂torceam acasă. I�n toamna
anului 1946 a avut loc serbarea de terminare a
grădinit�ei la care eu am jucat rolul unui geamgiu
care purta ın̂ spate un rastel cu gemulet�e. Am
fost fericit că am fost la grădinit�ă, �iindcă am
ın̂văt�at mult lucruri: literele alfabetului, poves�ti,
poezii, mici scenete de teatru.

Grădinit�a a ın̂semnat primii pas�i către o viat�ă
socială disciplinată. Au urmat apoi anii de s�coală
elementară la s�coala Nr.2. A fost perioada din
viat� ă frumoasă, lipsită de griji, de care
ın̂totdeauna ım̂i amintesc cu nostalgie...
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Manifestări spirituale dincolo de Prut

O doamnã de poveste...
Eu, , elevă la ȘcoalaMiruna Gabriela Matei

„Ecaterina Teodoroiu” am avut ca temă la
compunere să scriu despre cineva apropiat, care
nu-mi este rudă. Și, ajutată și de bunicu', am ales o
doamnă de poveste.

Într-o zi de decembrie spălăcit, împreună cu
bunicul meu am mers acasă la doamna Valeria
URSAN. Cum, nu ști�i cine-i doamna Ursan? Pentru
noi, cei mici, această doamnă este ca o străbunică
din poveștile cu zâne. Care ne spune fel de fel de
întâmplări despre orașul în care trăim și pe care-l
iubim. Nu de multă vreme a împlinit 94 de ani. Ce
frumos povestește despre Brăila, despre copilăria
ei, despre via�a orașului cu salcâmi de la Dunăre
de-a lungul anilor!

În curtea dumneaei se înal�ă un smochin stufos
din care am cules și fructe dulci. Iar acum, când
bruma a atins frunzele, împreună cu bunicul le-am
adunat și le-am așezat la rădăcina smochinului, să-i
�ină de cald în această iarnă. Ca să dea rod bogat și
la anul. Drept răsplată, doamna Ursan mi-a făcut

În preajma Zilei Na�ionale a României,
Centrul de Informare al României la Ismail,
semnalează cu deosebită bucurie apariţia unui
nou volum de versuri în limba română,
intitulat: „Spa�iul liric. Antologie de poezie
românească contemporană din sudul
Basarabiei”, edi�ie îngrijită de Natalia Ursu,
Violeta Craiu și Mihaela Dincă. Volumul a
văzut lumina tiparului la
Editura IRBIS Ismail, în
c a d r u l p r o i e c t u l u i
“ O r g a n i z a r e a ș i
func�ionarea Centrului
d e I n f o r m a r e a l
României din Ismail –
Ucraina”, proiect derulat
d e U n i v e r s i t a t e a
Umanistă de Stat din
Ismail, cu sprijinul
financiar al Secretariatului General al
Guvernului - Departamentul pentru Românii
de Pretutindeni (SGG – DRP), prin
programul de finan�are nerambursabilă în
anul 2021.

Antologia “Spa�iul liric” este o invita�ie la
redescoperirea poeziei contemporane
românești din sudul Basarabiei istorice.
Volumul reunește crea�iile a zece autori sud-
basarabeni, fiecare cu vocea și timbrul său
poetic distinct. Prefa�a semnată de Adi G.
Secară Halil este cea care pune în valoare
interesul aparte al volumului. Scurtele

biografii și referin�ele critice care
prefa�ează selec�ia de poezii ale
fiecăruia dintre autori oferă cititorului

cadou o poveste despre prima ei zi de școală. Ce
mult m-am bucurat, când am a�lat că a învă�at
carte la Școala „Ecaterina Teodoroiu”, la care merg
zilnic, dăruindu-i un buchet de crizanteme albe ca
neaua, încă neatinse de ger, și am îmbră�ișat-o,
urându-i via�ă lungă.

Fiindcă doamna Ursan Valeria este cel mai în
vârstă membru al Cenaclului „Casa Speran�ei”, iar
eu cel mai tânăr, dorim să transmitem, cu prilejul
sărbătorilor de iarnă o urare pentru to�i cititorii
revistei, pentru to�i locuitorii urbei în care ne-am
născut și trăim și pe care o iubim ca pe o icoană
sfântă: „Dragii noștri brăileni. Vă dorim sănătate în
trup, în�elepciune în minte, iubire în inimă, iar
atunci când vreo lacrimă vă va brăzda obrazul, să
ave�i puterea să o transforma�i în zâmbet, pentru
că via�a este cel mai frumos dar de la Dumnezeu. Și
vă mai dorim să vă înconjure căldura soarelui,
licărul stelelor, parfumul și culorile �lorilor din care
să încropim un buchet și pe care, cu multă dragoste
să vi-l oferim, urându-vă LA MUL�I ANI!”.

APARIŢIE EDITORIALĂ
de Ziua Naţională a României

câteva repere care îi permite acestuia să se
orienteze în peisajul vast al poeziei
contemporane românești din acest spa�iu.
Lucrarea de pe copertă îi apar�ine pictorului
sud-basarabean Anatolie Gherasimov.
Selec�ia poeziilor și autorilor s-a făcut din
unele antologii existente, din diferite
periodice și manuscrise nepublicate.

Lansarea volumului -
“Spa�iul liric. Antologie
de poezie românească
contemporană din sudul
Basarabiei” - va avea loc
în luna decembrie 2021,
la Centrul de Informare
al României la Ismail.

Cartea va fi distribuită
gratuit în bibliotecile
școlare din comunită�ile

istorice, în biblioteca universitară, cadrelor
didactice, membrilor Cenaclului Literar
Ecoul Bugeacului din Ismail, partenerilor și
colaboratorilor.

Merită men�ionat faptul că acest volum de
poezie românească, apărut la Ismail, în
preajma Zilei Na�ionale a României, este și va
rămâne o contribu�ie importantă pentru
conservarea patrimoniului cultural românesc,
pentru susţinerea și promovarea creaţiei
culturale sud-basarabene în circuitul naţional
şi internaţional de valori.

Mul�umim finan�atorilor, partenerilor și
colaboratorilor care și-au adus contribu�ia la
realizarea acestui demers cultural.

Natalia URSU, administrator CIR Ismail

Biblioteca Publică Teritorială satul
Taxobeni - raionul Făles�ti a primit ın̂ dar o
donat�ie valoroasă de carte din(foto jos)
partea scriitoarei din România, Violeta
Craiu. I�n cadrul activităt�ilor Programului
Lectura Central edit�ia a IV-a 2021 iubitorii de
carte s� i literatură vor savura din plăcerea
lecturii. Bibliotecara Cristina Put�untica
aduce mult�umiri ı̂n numele bene�iciarilor
bibliotecii pentru acest gest frumos.

De Ziua Limbii Române din data de
31.08.2021, la Centrul de Informare al
României din Ismail, Ucraina, a avut loc o
expozit�ie de carte românească printre care s-
au a�lat manuale, cărt�i s� i reviste donate de
CARP Brăila . (Violeta CRAIU)



Alexandru Mate i : În Pen insu la
Arabică, la cămile.

Mirela Serea: Oho, hoo! Da unde nu se
duc?

Ioan Ni�ă: La boga�i.
Roxana Ștefan: La arabi.
Stoica Stelică: Unul dintre cei care

poate da răspunsul cel mai plauzibil este
domnul Adrian Năstase, din câte îmi aduc
aminte, a concesionat-o unui român din

Unde se duc bogă�iile
Insulei Mari a Brăilei ?

Bacău, mult mai târziu a ajuns la străini.
Nicoleta Orghidan: Doamne, că bogată

a mai fost �ara noastră... De când se fură,
cât se fură și cât se mai fură încă...

Marinică Hodorogea: Dacă aveam
niște conducători vizionari, în�elep�i și,
mai ales, cu dragoste pentru glia acestui
neam, sigur, astăzi, n-am mai face haz de
necaz, nu ne-am mai lamenta. Păcat de �ara
asta, pe mâini rele a mai încăput. Pentru ea,

Experiment gazetăresc

Încă un lucru din via�a noastră cea de toate zilele devine pe deplin recunoscut.
Este vorba de re�elele de socializare de pe internet (numite și re�ele sociale) care,
în ultimii 20 de ani s-au dezvoltat foarte rapid, devenind principala modalitate de
creare și men�inere a rela�iilor și de comunicare virtuală. Cu ajutorul lor poate
crește activitatea socială, făcând posibilă comunicarea în timp real chiar și cu
persoane de peste mări și �ări.

În același timp, această comunicare permite ca oamenii să �ie informa�i
permanent de întâmplările din via�a de zi cu zi aproape imediat ce s-au petrecut
acestea. De asemenea, pe aceste re�ele, în urma postării unei anumite teme de
larg interes, sau chiar a uneia cu caracter individual, se pot declanșa dezbateri,
pot apărea opinii, se pot da sfaturi, se pot argumenta și sus�ine cele postate dar
concomitent se pot și combate.

Un experiment legat de acest subiect am încercat să promovăm, aducând în fa�a
ochilor cititorilor noștri o anumită „întâmplare” cotidiană, în spe�ă postarea unei
imagini (foto sus) căreia nu i-am dat explica�ii, lăsând libere exprimările cititorilor.
Am considerat că de-ar �i fost o explica�ie „de autor”, ar �i existat o singură opinie
care ar �i pus pecetea pe o anumită „direc�ie”. Așa, reac�iile cititorilor le-am adunat
bob cu bob, și vi le prezentăm așa cum au fost ele exprimate. Concluziile le trage�i
dumneavoastră. Iată comentariile la întrebarea din titlu:

fra�i de-ai noștri și-au dat chiar și via�a!
Georgeta Nechifor: Se duc acolo de

unde importăm pâine congelată cu
adaosuri nesănătoase, ulei contrafăcut,
con�inând doar câteva procente de ulei de
floarea soarelui și așa mai departe.

Ionel Craioveanu: Se duc să urce pre�ul
la pâine!

Cristei Cornel : Omul de afaceri
Constantin Duluţe (considerat unul dintre
cei mai bogaţi 100 de români, cu o avere
estimată la circa 60 de milioane de euro) a
vândut pachetul majoritar de acţiuni al
companiei Agricost SA. Este tot a statului
român, nu este vândută. Acolo s-au făcut
investi�ii de 509 milioane de euro.

Petre Corici: Nu mai sunt ale României!
Cristina Stamate: Ini�ial, când arabii au

cumpărat Insula Mare, s-a spus că a fost
luată pentru a asigura fânul căminelor din
deșertul Arabiei. Ulterior când am văzut ce
utilaje au adus, ce tehnologii folosesc, mi-
am schimbat părerea, dar nu prea știu
”unde se duc bogă�iile insulei”.

Marin Arsenie: Totul la export... este
plin portul Constan�a de cargouri din toată
lumea.

Daniela Iulia Sgârcitu : Cris t ina
Stamate, nu este cumpărată Insula Mare a
Brăilei. Este un fond de investi�ii din
Emira te care a cumpăra t pache tu l
majoritar al firmei care avea în exploatare
Insula Mare. Nu este vândută Insula. Este
tot a s ta tului român care ia anual
redeven�e…

Constantin Merău�ă: Pleacă pe mare și
se întorc după jumătate de drum (cu
aceleași grâne), din import, cu pre� dublu!

Radu Voicu: Jean Constantin îl întreba
într-un spectacol pe Gelu Manolache,
„Unde se duc muștele iarna?".Acolo se duc
și grânele noastre!

Geta Șerbănescu: Se duc acolo unde au
plecat toate bogă�iile �ării, spre... departe
de noi.

Marian Tatu: Cei care au vândut �ara în
timpul când au fost la conducere, au mari
func�ii la nivel european!

Holbură Gavrilă: La arabi; pesedeul a
concesionat Insula mare a Brăilei pe 99 de
ani la pre�ul de 200 milioane de dolari.
Fostul ministru Daia vă poate da mai multe
detalii... întreba�i și cât a fost comisionul
ca să nu îi spunem „șpagă”.

Paula GURĂU

Balaurul cu frac și papion

Există în lumea aceasta mare oameni ce au diverse pasiuni, dar
și fobii cum ar fi (teama de spa�ii largi),agorafobia claustrofobia
(teama de spa�ii înguste) etc.

Eu, deplasându-mă cu un scaun cu rotile, am plecat de la sediul
Casei deAjutor Reciproc a Pensionarilor „AnaAslan” împreună,
ca de obicei, cu care atunci când măcel mai altruist om din lume
aflu pe stradă împinge vehicolul amintit.

Sigur că am avut parte și de căzături, zâmbesc și fac semne
drăgălașe cu mâna copiilor ce se află în cărucioarele lor, la
înăl�imea mea, dar ultima ispravă mi-a întrecut toate așteptările...

Aflându-mă(-ne) pe strada Catolică aproape de strada 25

Mașinilor, un... de câine îmbrăcat în frac și cu papion labalaur
gât - dumnealui, , era o jăvru�ă mai mult speriată de...balaurul
lectica cu care mă deplasam - a început să latre. Toate bune și
frumoase până când a început să măcel mai altruist om din lume
rotească cu scaunul ferindu-se de ... Care n-aveabalaur balaur
inten�ii agresive, el doar semnala prezen�a în arealul propriu,
fapt confirmat chiar de stăpâna care ne-a liniștitbestiei
strigându-ne tocmai de la col�ul străzii I.L.Caragiale să nu ne fie
teamă pentru că nu ne mușcă.

După ce am făcut câteva mișcări circulare în jurul propriei axe
am depășit șizona periculoasă ... cel mai altruist om din lume,

drept răspuns la privirea mea acuzatoare mi-a spus că voia, de
fapt, să mă apere de în cazul în care acesta m-ar fi atacat. Șibalaur

mi-a precizat că un om normal ca el are fobii de pe timpul
când era copil... Și uite-așa am devenit scutul... altruistului!



Urc ın̂ autobuzul de Bucures�ti, către capitală, de la Turnu Magurele, s� i
de-abia as�tept să cobor ın̂ autogara din Alexandria pentru a merge la un
w.c. Pentru că ın̂ Turnu sunt permanent ın̂chise. I�n oras� , unul singur-
reamenajat de cât�iva ani, s� i ı̂nchis de-o ves�nicie pentru ves�nicie.
Boschet�i cât vezi cu ochii.

Plec din Alexandria s� i ajung la Bucures�ti. As�tept troleul 96 ca să merg
ın̂ Gara de Nord. Urc. După vreo jumătate de ceas de as�teptare.

Am urcat. Vreau să mă linis�tesc. Da' pă scaunul din fat�a mea stă
lăbărt�at un ceafă lată dă Bucures�ti care urlă unuia ın̂ telefon ın̂cercând
să-i dea metode s�i combinat�ii dă cum ,,să se descurce" ın̂ a face nunta
eludând restrict�iile impuse de valul 4 de covid19.

I�ntr-un �inal individul dă Bucures�ti coboară. Troleul ın̂că mai are dă
mers, mers greoi, prin infernalul tra�ic ,,capitalist".

Am ajuns la Gara de Nord. Aici sunt agasat de taximetris�ti cel put�in
ciudat�i. Scap s�i dă ei.

Intru ın̂ gară s� i merg la casa da bilete. Cumpăr bilet după ce scap de
,,coada" dân fat�a mea. Vreau din nou să merg la w.c. Bă, da' multe mai
vreau! Dau doi lei s� i cobor... Nu s�tiu cum să deschid us�a ca să nu pun
mâna pă mizeria de nedescris. Intru. Rezolv problema. I�n timpul ăsta,
fără voie, citesc multitudinea de obscenităt�i s� i de oferte porcoase, cu
numere de telefon pentru ,,pofticios� i". Deschid us�a cu cotul, la fel cum
am deschis-o de pe cealaltă parte. Mult�umesc cerului că nu m-au pus la
pământ mirosurile pestilent�iale. I�n viat�a mea de moment am impresia
că am găsit ,,fericirea mult visată".

I�mi iau bagajele s�i merg pă peron. Vreau o cafea. Incredibil. Iar vreau
ceva! Aparatele nu-mi pot da rest. Alerg din chios�c ın̂ chios�c până găsesc
să mi se schimbe una de zece ın̂ două de cinci la o domnis�oară frumoasă
s�i drăgut�ă cu client�ii. Până la locul ,,schimbului" am ın̂cercat s�i la un fast-
food, dar nicio izbândă. Am ajuns să vorbesc cu baiet�as�ul care vindea
după ce o tipă - cu un breloc viu după ea, a cumpărat nis�te chestii
mâncabile: ,,două cu mere, două cu pere, două cu fructe de pădure, două
cu brânză dulce s�i două cu sărată, două cu... s� i alte două, două, două
cu...!" Aaaa, uitasem de alte ,,două cu ciocolată". Mizerie, răutate, prostie,
nesimt�ire s�i toată gama de ,,calităt�i", dar avem pretent�ii. I�n�ig cinci lei ın̂
gura boului de aparat nedus la s�coală. I�nghite banii, ım̂i dă cafeaua, iau
restul s�i merg pă peronul unde chiar sper să-mi �i găsit linis�tea s�i odihna
după un as�a prim traseu făcut pe durata a vreo patru ore.

Oftez. I�mi zâmbesc. Gust din cafea. Aprind o t�igară la locul ,,pentru
fumat". După o asemenea performant�ă mă abordează un ins gras, lat ın̂
ceafă s� i ,,de culoare". ,,Am fost expulzat dă la Frant�a. Am parfumuri
mis�to dă vânzare!" I�i spun să plece. Insistă. I�l ignor s� i pleacă. După
prima t�igară s� i jumătate din cafea, individul - cu geanta dă ra�ie la
spinare, revine. I�n timp ce scriu pe telefon, mă trezesc cu el s�optindu-mi
la ureche: ,,...am parfumuri d-alea bune s�i mai am s�i altele...!" I�i spun să
plece. Calm. Insul insistă. I�l reped, amenint�ându-l că ,,chem polit�ia!"
Face stânga ım̂prejur s� i pleacă bombănind ceva. Offf. Termin t�igara a
doua, termin s�i cafeaua din pahar. I�mi iau bagajul s� i mă ın̂drept spre
Sala de as�teptare. I�mi pun din nou masca. Plec. Vreau linis�teeee!

Deocamdată e linis�te s� i pace ın̂ sala de as�teptare. Un singur lucru
bun: coadă la un centru de vaccinare din incinta Gării de Nord!

Am spus ,,deocamdată". Un alt individ, slăbanog s�i cu freza ciudată,
,,vorbes�te" din tot�i rărunchii ,,pă video" cu un altul. Totu-i relativ s� i
linis�tea nu mai există!

Sunt ın̂ trenul care mă va duce la Brăila. Offf, casa mea; dulcea mea
casă, Brăila! O primă oprire. Din vagon ın̂ vagon, un tip nevorbitor, mut
sau doar ı̂nchipuit, lasă pe măsut�ele dintre banchete câte ceva
mărunt�is�uri spre vânzare. I�i fac semn cu degetul să nu-mi lase nimc. Nu
mă interesează nimic altceva, vreau doar linis�te s� i atât! ,,Brăila, vin!",
dau să zic ın̂ gând, dar mă opres�te un alt gând. Acela că ,,până departe
mai e mult!" S� i că pe căile ferate din România pot apărea urias�e s� i
inimaginabile oprelis�ti. Trezit de la 6, voi ajunge ın̂ gara Brăila pe la
vreo 19, acasă pe la 20. Teoretic. Practic, voi vedea. Lângă mine, practic
pe locul meu geanta ei, o individă plină de ea de-abia mi-a dat locul ce-l

am pe ,,belet". Coboară acum la Ploies�ti. A coborât s� i s� i-a lăsat
biletul pe măsut�ă iar odată cu el s� i caracterul - vizibil de la o

De la Turnu Măgurele la Brăila
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pos�tă.
Linis�te deplină ın̂ vagon. As�tept cu nerăbdare să mă apropii de

,,satele răs�irate" ale Buzăului, vis-a-vis de ,,dealurile" aceluias� i Buzău,
descrise ın̂ cărt�ile sale de prietenul - pictor Hugo Mărăcineanu. Până
atunci privesc la ,,peisage". Sub soarele tomnatic, muncitori ai CFR-ului
lucrează de zor la repararea liniilor. Trenul privat ın̂aintează zăngănind
din rot�i, din când ın̂ când mai scoate câte un s�uierat. Câmpuri treierate,
lanuri de porumb, cârduri de croncănitoare adună ceea ce a mai rămas
ın̂ urma treierătoarelor. Poduri peste ape, linii de ın̂altă tensiune,
boschet�i de-a lungul căii ferate, dealuri s� i văi mângâiate blând de
soarele pe care nu l-am mai văzut cam de vreo săptămână. Ici-colo câte
o pădurice. Din loc ın̂ loc ruine ale fostelor halte ori ruine de mici gări de
sat. Trenul �luieră s� i ın̂aintează. Relativ repede. I�n fat�ă s� i ın̂ lateral se
doarme. Câmp, ciobani cu oit�elele la păscut pe miris�ti, păsări brăzdând
ın̂altul de albastru. Trenul aleargă. Citesc pe net că a zis prezidentul că
,,statul a es�uat ın̂ a-s� i apăra cetăt�enii". Dar, oare, nu-i realist ca populat�ia
să-s� i asume es�ecurile ın̂ apărarea propriei democrat�ii - a drepturilor
dar mai ales a obligat�iilor sale, ın̂ ceea ce prives�te propria soartă? Nu a
avut ea, populat�ia, numai drepturi s� i nicio obligat�ie fat�ă de ea ın̂săs� i?
,,Duminica orbului" a fost s� i rămâne fatalul es�ec ın̂ asumarea corectă a
democrat�iei s� i capitalismului (cu drepturi dar mai ales obligat�ii pentru
un viitor cu adevărat sănătos)? Mda. Mai e mult până departe... Cam cât
de la Turnu Măgurele până la Brăila, cam atât s� i din '89 până la a ne face
bine ca nat�ie! Ca plecat �iind de la 10 ani din oras�ul natal s� i ajungând,
teoretic, la 19 ın̂ Brăila, ın̂ aceste ore beam cafeaua la Paris s� i reveneam,
iar prânzul tot pe la ,,franceji" ıl̂ mâncam. Frumoase ,,peisage"! E plin
câmpul de auriul balot�ilor de paie ın̂tins� i de-a lungul s� i de-a latul
miris�tilor. Intră trenul ın̂ Buzău, s�uierând nervos. Glasul rot�ilor de tren
e tot mai sacadat. Oprire de-o t�igară. O cucoană zice, chinuindu-se să
desfacă un pachet de t�igări subt�iri: ,,Până desfac pachetu pleacă trenu.
Nu fumez alceva că apoi tus�esc s� i zic ăs�tia că am covid!" Mă pune
Sarsailă să-i zic, pentru că se uită atent la mine: Ar �i grav să... La care,
cucoana ım̂i replică: ,,Nu e grav domne, să zică ei ce or vrea că nu ıî crede
nimeni, e o răceala s� i atât!" Am urcat pe mut�es�te scara trenului s� i i-am
lăsat locul liber. Trenul aleargă din nou cu viteză de nerecunoscut. I�n
sens invers, acum o săptămână, a făcut vreo patru opriri cuprinse ın̂tre
10 s�i 30 de minute. Bun. Asta pare să ın̂semne că la 19,34 de minute voi
�i ın̂ gara Brăilei, după cum scrie la bilet. Nu mă ım̂pac niciodată bine cu
madame Sperant�a, dar acum ım̂i doresc să nu-mi recon�irme că-i chiar
atât de acută organica mea lipsă de optimism! Pauză de 40 de minute
ın̂tr-o fostă haltă (ın̂ antichitate, acum ruină) de dinainte de Făurei. Păi
dacă au scumpit beletele, păi tre' să stăm pe loc de tot�i banii! I�n trei
sferturi de ceas se adapă caii, birjarul ıŝ� i reface bicius�ca, pasagerii pipă
câte un pachet de t�igări s� i toată lumea e fericită la ceas de seară. Cu
bucurie as� mai zice. E pur si muove! Spunea revolut�ionarul �izician
Galileo Galilei din Pisa. Am părăsit ,,vestigiile anticei" halte Cilibia. Caii
au fost hrănit�i din fânul câmpiilor patriei, au fost adăpat�i din apa
(im)pură a pâraielor, bicius�ca dintr-un lemn de dud fu articulată pe ei,
dar degeaba. Căci ,,greu la deal cu caii mici!" S� i uite as�a ne-ajunge
dinainte Făureiul. Făurei, Făurei, greu mai merg calut�ii trenului! Scurtă
pauză: umblară oamenii, specialis�tii, ın̂tr-o cutie la nis�te butoane s�i
trenul iarăs� i se porni iute ca o săgeată.

As� tept cu nerăbdare descălecarea ı̂n Patria adoptivă, nu să
ın̂genunchez s�i să pup pământul ci să cuprind Cerul cu ambele mâini s� i
să-l sărut. Cu su�letul. Pentru mine, pentru părint�ii s� i frat�ii mei, pentru
prietenii de la Turnu Măgurele s� i de la Brăila, din toate cele patru zări.
I�n depărtări se-aprind salbe de lumină răscolind ı̂nserarea. Din
depărtarea cea mai ın̂depărtată mă ım̂bie - la lupta ın̂tru dreptate, ochii
ros� ii ai eolienelor (contemporanele mori de vânt, adevărat�i ,,mons�tri"
ai tehnologiei) s� i mă ın̂treb: oare, cât�i Don Quijote (moderni) vor mai �i
existând pe pământ? Fereastra compartimentului a devenit opacă. A
devenit oglindă. Oglindă, oglinjoară, care-i cea mai frumoasă t�ară?
Dincolo de ea... Dincoace de ea... Realitate s� i mister. S� i Brăila care se
apropie gonind prin noapte. S� i-am descălecat, Io...

P.S: Sexy �ară și play la detalii (pe englezește, că până și la sex ne
englezirăm! - vorba olteanului). Îndrăzni�i! Încerca�i! Vorba unui partid
în campanie...

Consemnări de călătorie de Virgil ANDRONESCU

- sexy �ară și play la detalii -
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I�n linis�tea nopt�ilor
La lumina stelelor
Unduind suspinul
Purtându-s� i destinul
Pe luciu de ape

Alexandru COSTIN

Fragile fregate
Efemer ancorate
I�n colt� de cetate
S� i pagini de carte
As�teaptă tăcute
Pentru a �i trecute
Prin lentila ochiului
S� i su�letul focului...

Festivitate în cinstea SMARANDEI BRÃESCU

I�n toamna acestui an, la Casa de Cultură
„Ion Theodorescu Sion” de la Ianca a avut
loc ın̂tâlnirea membrilor �ilialei Asociat�ia
Română pentru Propaganda s� i Istoria
Aeronauticii - ARPIA Ianca pentru a
aniversa 90 de ani de la obt�inerea de către
aviatoarea româncă aSmaranda Brăescu
titlului de campioană nat�ională absolută s�i
campioană europeană la feminin ın̂ saltul
cu paras�uta. Titlul a fost obt�inut ın̂ urma
unei memorabile sărituri cu paras�uta de la
ı̂nălt�imea de 6.000 m, dintr-un avion
pilotat de celebrul aviator Alexandru
Papană, ın̂ Câmpia Bărăganului.

Aniversarea Smarandei Brăescu a fost
organizată de Filiala ARPIA Ianca ı̂n
colaborare cu primăria Ianca, Muzeul
Ianca, unde se a�lă s�i o sect�ie de aviat�ie,
Casa de Cultură s� i Liceul teoretic
„Constantin Angelescu din Ianca ı̂n
prezent�a Comandantului de �lotilă

90 de ani de la ob�inerea titlului
de CAMPIOANĂ NA�IONALĂ

și EUROPEANĂ la parașutism

La
Ianca

SMARANDA BRĂESCU – REGINA ÎNĂL�IMILOR
• 19 mai 1932 - record mondial, salt cu parașuta de la 24.000 picioare,

(7.315m), pe aeroportul din Sacramento, California • Pentru realizările sale,
Majestatea sa Regele Carol al II-lea îi acordă Ordinul Virtutea Aeronautică,
clasa „Crucea De Aur”, cu două barete • Performan�a sa de 7.233 metri a
fost depășită abia după 20 de ani de căpitanul Traian Dumitrescu-Popa,

care, la 8 mai 1951 a sărit de la 7.250 metri, după o cădere liberă de 6.500
metri (fără deschiderea parașutei), în 104 secunde, stabilind astfel noul

record de parașută (masculin) al României • La 20 august 1970, generalul
Grigore Baștan stabilește un record na�ional la saltul cu parașuta, executând un

salt din aeronavă de la înăl�imea de 10.000 metri, cu o cădere liberă de 7.000 metri.

Aeriană, ,Candit Vernea
a fos�tilor comandant�i de
la fosta unitate de aviat�ie
de pe aerodromul Ianca, a s�efului de stat
major al Bazei Aeriene de Aviat�ie de
Vânătoare pentru Bombardament ,
Comandorul , precum s�i aDoru Dănăilă
unui numeros public din oras�ul Ianca.

Festivitatea a ın̂ceput cu un moment de
reculegere la Monumentul Eroilor din
Ianca ın̂ memoria s�i cinstirea Smarandei
Brăescu s�i a generalului locotenent Ion

Dobran, un as al aviat�iei Militare a
României ı̂n al Doilea Război Mondial,
(n.r.: recent plecat la Escadrila din Ceruri).

I�n luările de cuvânt care au avut loc s-a
e v i d e n t� i a t v i a t� a , a c t i v i t a t e a s� i
personalitatea Smarandei Brăescu s� i
ecourile internat�ionale ale recordurilor
obt�inute de către aceasta pentru a insu�la
tineretului dragostea pentru aviat�ie s� i
paras�utism.

Cu acest prilej au fost acordate Diplome
Aniversare celor prezent�i.

Rea�irmându-s�i Onoarea, Recunos�tint�a
s�i Ves�nica aducere aminte fat�ă de eroii
neamului s�i colegii care au plecat la ceruri,
Consiliul director al Filialei ARPIA Ianca s-
au angajat ca s� i pe viitor să le arate
acestora respectul cuvenit.

Spulberând concep�iile vremii
cu privire la sexul feminin, „Aviatoarea

Mor�ii”, „Vizionara”, „Sfidătoarea
Aerului”, „Regina Aerului,sau așa

cum era supranumită
de presa vremii, Smaranda Brăescu

s-a dăruit total visului ei de a spulbera
recorduri în înăl�imile cerului, devenind
prima parașutistă cu brevet interna�ional

în România și a patra în lume.
Președinte Filiala ARPIA IANCA,

comandor în retragere Ilie DUMITRU
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La ziarul „I�nainte” am avut parte de un
colectiv redact�ional - familie, cu gazetari
de primă mână, care, ın̂că din student�ie m-
au primit ı̂n mijlocul lor cu brat�ele
deschise. Mă axasem pe „tineret”,
economic, viat�ă de organizat�ie, agrar. Ca
reporter de teren m-am simt�it ın̂ largul
meu. Băteam judet�ul ın̂ lung s�i-n lat. Vară
sau iarnă, primăvară sau toamnă.
Cunos�team �iecare sătuc, străbăteam ulit�e
s�i câmpuri nesfârs�ite, ım̂i făcusem prieteni
peste tot. Insula Mare a Brăilei, cu
puzderia-i de ferme ım̂i devenise ca o
familie. Eram de-al casei ı̂n S� antierul
Naval, la C.P.L., ın̂ Progresul, la Combinat,
la Stânca, la Navrom, ın̂ Termocentrală, pe
s�antierele de muncă patriotică, sau la
ICAR. Am coborât la 1.200 metri sub
pământ la Uricani, scriind despre brăilenii
nos� tri mineri. Am mâncat din aceeas� i
conservă cu draglinis� tii brăileni de la
I.E.L.I.F. ce trudeau la port�ia lor de Canal
Dunăre-Bucures�ti. Poate că am fost primul
brăilean care a intrat ın̂ reactorul nuclear,
la rece, de la Cernavodă. Am jurizat zeci de
ın̂treceri tineres�ti, ın̂sot�indu-i chiar s�i pe
platouri de �ilmare. Am lucrat cot la cot cu
frat�ii nos�tri tipogra�i la aparit�ia a mii de
numere de ziar. Fiind s�i cel mai tânăr din
redact�ie, evident, anumite sarcini cădeau
de la sine ın̂ spinarea mea. Cel put�in odată
pe săptămână luam drumul Galat�iului, la
zincogra�ie. Ori al „Casei Scânteii”, atunci
când era vorba de numere de ziar festiv.

I�ntr-o asemenea deplasare mă a�lam ın̂
prezilele evenimentelor din decembrie
1989. Prietenul Negrea, maestrul tipograf
de la Zincogra�ie, mi-a zis, atunci când ne-
am despărt�it: „Tai-o mai repede la Brăila,

s-ar putea să te prindă vremea rea
pe aici”. Din 20 decembrie, toată

Despre evenimentele petrecute în decembrie 1989 s-au scris multe. Destui au
relatat în felul lor iar eu, unul, le dau crezare tuturor. M-am gândit să scriu
despre cum am participat la apari�ia primului număr de ziar brăilean „Înainte”
- organ al Frontului Salvării Na�ionale, în noaptea de 22 decembrie 1989, fără
să comentez, fără a arăta cu degetul, fără să-mi asum mai știu eu ce merite.

...Pe atunci lucram ca redactor la ziarul „Înainte”, organ al Comitetului
Jude�ean Brăila al P.C.R. Absolvisem facultatea în 1985. Până a �i student,
lucrasem la termocentrala de la Chiscani, ca electrician principal la camera de
comandă la grupurile energetice de 210 și 330 MW, cu un salariu lunar de 3.800
lei. Ca redactor, în 1989 primeam în mână 2.460 lei.

Știu, și noi, gazetarii acelor vremuri, încă mai suntem eticheta�i „foști” ai
fostului regim. Cu via�a, însă, nu te pui, ăsta mi-a fost destinul: să ajung (și)
gazetar. Am absolvit, la zi, Facultatea de Ziaristică de la Academia „Ștefan
Gheorghiu”. De-aș �i urmat Facultatea de Energetică, aș �i avut diplomă cu
antetul Institutului Politehnic... „Gheorghe Gheorghiu-Dej”...

redact�ia era ın̂ alertă, de parcă se dăduse
cu DDT prin birouri. Simt�eam că ceva se
ın̂tâmplă, nimeni nu se s�ia sau se ferea să
vorbească ın̂ clar despre cele auzite la
„Europa liberă”. Pe 21 dimineat�a, la prima
oră, Corneliu Ifrim, fostul redactor-s�ef, ne
convocă pe tot�i ın̂ biroul „cultură” al lui nea
Sile Rusescu s�i al doamnei Oană. „Frat�ilor,
orice s-ar petrece, noi, gazetarii trebuie să
ne facem meseria”. Pe la 11, după
ın̂treruperea emisiei TV, cu tot�ii ne-am dat
seama că nu-i a bună, că sfârs� itul se
apropie. Pe hol apăru Alexandru Coadă,
fostul secretar cu „organizatoricul” pe
judet�, care, franc, ne spuse că nu miroase-a
bine ce se petrece ın̂ t�ară. Nu ne-a dat nici
un fel de indicat�ie „pe linie de partid”.
Dimineat�a, pe 22, la prima oră, pe drumul
către redact�ie m-am intersectat cu mas�ina
primului-secretar, ce mergea, după cum
mi-a făcut semn s� oferul, la Uzina
„Progresul”. M-am aruncat ı̂n primul
tramvai s�i m-am oprit ın̂tr-o hală tixită de
muncitori ce-l as�teptau pe „tataia”. Dintr-
un birou am telefonat la redact�ie, de unde
am primit ordinul expres de la Corneliu
Ifrim să mă prezint urgent la Combinat.
Am sărit gardul s�i am luat tramvaiul spre
combinat, ın̂să, la Casa albă am coborât.
Pur s�i simplu simt�eam că nu mai am aer.
Am respirat de câteva ori, am băut put�ină
apă, dar simt�eam că ceva nu e ın̂ regulă cu
mine. Aceeas�i senzat�ie am avut-o s�i ın̂ liftul
ce m-a dus la etajul al patrulea al palatului
administrativ, unde ıŝ� i avea sediul redact�ia
noastră. Când să intru la secretariat am
simt�it că mă prăbus�esc. M-au sprijinit nea
Costel Darie, foto-reporterul s�i Corneliu
Ifrim. Simt�eam o placă de beton cum mă
presa pe piept. Poate că dacă as� �i les�inat ar
�i fost mai bine. Dar cum nu-mi pierdusem
cunos� tint�a simt�eam cum mă pierd.
Corneliu Ifrim m-a ajutat să cobor. Am

urcat ın̂tr-un trabant al unui coleg de la
fostul U.T.C. s� i ne-am ı̂ndreptat către
Spitalul 3. Acolo m-a luat ı̂n primire
doctorul Stanciu. La difuzorul din perete
se intonau, ın̂că, imnuri patriotice. L-am
chemat lângă mine pe Corneliu Ifrim pe
care l-am rugat să oprească difuzorul,
invocând că nu-mi place deloc melodia
asta. O asistentă mi-a făcut un calciu ın̂
venă, după care mi-am revenit miraculos.
Totus�i, am fost instalat ın̂tr-o rezervă. La
12,30 ın̂ difuzorul din perete am auzit
despre căderea dictatorului. Am pus haina
pe mine s� i am fugit din spital către
restaurantul „Ascunsa”, unde lucra sot�ia
mea. Strada ın̂cepuse să se anime. Am luat-
o de mână pe sot�ie, am ies�it ın̂ Barieră,
mergând către casa albă. Pâlcuri, pâlcuri,
lumea se ın̂drepta către fostul sediu al
partidului. Deja pe platou, lumea se agita.
Mas�inile claxonau, fără ın̂să să oprească. I�n
alveola de la casa agronomului am dat de
Gigi Grozea, fotoreporter-colaborator al
ziarului. I�mpreună cu ın̂că un cetăt�ean,
mult�i ıl̂ s�tiu de Stănilă, taximetristul, s-a
as�ezat ın̂ fat�a unui autobuz articulat care a
oprit. S�oferul s-a dat jos după ce a blocat
carosabilul. Gândul meu era să ajung cât
mai repede ın̂ redact�ie, sus, la etajul al
patrulea. I�ntre timp, lumea a buit ı̂n
clădire. De la geamuri ın̂cepeau să zboare
fel de fel de hârtii, bros�uri. Nea Dinu, de la
administrat�ia clădirii se lupta cu nis�te
t�igani care deschiseseră o fereastră la
etajul 1 s�i aruncau tot ce le cădea ın̂ mână.
I�n balcon deja era agitat�ie. Pe platou lumea
se aduna, numărul persoanelor sporind de
la minut la minut. M-am salutat cu Toni
Cret�u, fost coleg s� i bun prieten din
termocentrală. La balcon, alături de Gabi
Dămăroiu (după mine, number 1 ı̂n
evenimentele ulterioare), a apărut juristul
Nicolae Constantin, BeBeu, cum ıî plăcea
să i se spună. Lângă el, o doamnă de la
Spital, Sile Rusescu s� i Stan Munteanu,
ziaris�ti, colegi de-ai mei s�i alt�ii pe care nu-i
cunos� team. Primele cuvinte rostite la
microfon, la Brăila au fost: „Sunt Nicolae
Constantin, jurist la Insula Mare,
nemembru de partid”. N-a mai continuat
ın̂trucât de pe platou s-au auzit invective la
adresa acestuia. După un moment de
rumoare, a zis ceva referitor la căderea lui
Ceaus�escu s�i la crearea unui comitet. A
ın̂ceput să strige nis�te nume. I�ntre ele pe
ale ziaristului Sile Rusescu, care pe loc a
refuzat. Apoi pe al ziaristului Stan
Munteanu. M-am strecurat către intrarea
principală. Sot�ia a plecat către serviciul ei.
Us�ile erau ın̂chise, lumea se bulucea să
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Printre
clipe

Alexandru ENE

Printre clipe adormite,

Așteptând neprevăzutul,

Se petrec zilele mele

Răsucind timpul s�ios,

pe alei îmbătrânite

Frunzele ascund trecutul

Peste agonia lumii

Zboară versul meu duios.

Printre clipe adormite

Se adună nori s�ielnici,

Cresc copaci pe cer albastru,

Vântul parcă-a obosit.

După ziua cea grăbită

To�i așteaptă zori prielnici,

S-ar părea că veșnicia

În cuvânt a poposit.

Adormită-i și secunda

Care trece nemiloasă

Refuzând să stea în loc

Pentru un minut sau două

Rătăcită este ora

Cu privirea ei s�ioasă

Și grăbită este ziua

Să se-ascundă-n lună nouă!

intre. Un cetăt�ean, mi s-a părut că purta
salopete, s-a proptit ı̂n fat�a us�ilor de la
intrarea ı̂n prefectură spunând: „Sunt
colonelul de milit�ie Ivan”, restul vorbelor
�iind acoperite de mult�ime. Poate ne spune
dânsul ce a vrut să zică. Am dat roată
clădirii cu gând să intru prin spate.
Privirea mi-a fost atrasă de un avion ce
săgeta Insula Mare a Brăilei. I�n spate, la
cantina partidului ın̂cepuse devastarea.
Mi-a fost us�or să ajung pe scări la etajul 1,
unde am dat de Corneliu Ifrim, fostul
redactor-s�ef al ziarului „I�nainte”. A rămas
surprins când m-a văzut, zicându-mi să
plec acasă, să-mi văd de sănătate. Nu l-am
ascultat. I�ntre timp, pe hol apăru un grup
de militari, comandat�i de către un o�it�er
superior pe care nu-l cunos� team. Era
indecis, ın̂trucât lumea striga „Armata e cu
noi!”, iar el probabil că nu s�tia ce ordin să
dea. Am a�lat de la un subo�it�er de la
gărzile patriotice că e vorba de s�eful
Comisariatului militar, Marin Pancea.
Ezita. Corneliu Ifrim i-a sugerat să iasă ın̂
fat�a mult�imii să anunt�e fuga dictatorului s�i
disponibilitatea armatei de a sprijini
evenimentele ce ın̂cepeau să se deruleze.
I�ncă ezita, noi simt�ind că nu prea s�tia ce să
zică. Am intrat ım̂preună cu Pancea, cu
Corneliu Ifrim s�i cu alte două persoane ın̂
fostul birou al lui Alexandru Coadă, (de
fat�ă s� i secretara acestuia), cu gând să-l
ajutăm să ın̂cropească ceva pe o hârtie. I�i
tremurau mâinile. Am aruncat o privire
scurtă către Corneliu Ifrim, am luat o coală
s� i ne-am apucat amândoi de redactat
apelul lui Pancea către lumea adunată pe
platou. Pancea a luat hârtia, a ies� it la
microfon, am stat lângă el, iar lumea a
salutat cele scrise de mine. I-am luat
hârtia din mână am ım̂pachetat-o s�i am
băgat-o ı̂n buzunar. (I�ntr-o „cărt�ulie”
despre revolut�ie, profesorul Ionel S� tefan
Alexandru consemnează doar numele
colegului Ifrim. Dar s-ar putea să aibă
dreptate când scrie că la microfon a fost
colonelul Rizea, s�i nu Pancea. As�a mi s-a
spus, as�a l-am receptat). Am urcat la etajul
4, ı̂n redact�ie. La fereastră �lutura un
drapel. Peste tot, vrais� te. Gigi Grozea
fotogra�ia tot, cu un ochi avizat. Au apărut
colaboratori, tineri, ret�inând pe Adrian
Matetovici s�i pe Crina Ifrim. Dar s�i pe alt�i
tineri „revolut�ionari” care se angajaseră să
ne apere?! (Pe această bază unii au devenit
revolut�ionari). I�ncepuse să se ın̂sereze, nu
mă simt�eam tocmai bine s� i m-am
ı̂ndreptat către casă. I�n Hipodrom, la
Microhală, dintr-o dacie stat�ionată un
cetăt�ean striga cât ıl̂ t�inea gura că apa ın̂
Brăila e otrăvită de teroris�ti. Atunci am
auzit pentru prima dată vorbindu-se de
teroris� ti . Acasă, am dat telefon la
Termocentrală, fostul meu loc de muncă.
Mi-a răspuns Lipoveanu, maistrul
electrician Ion Stoian, prin intermediul
căruia am consemnat un „raport operativ”

de cum decurgeau treburile acolo. Am
ın̂cropit o informat�ie pe care am transmis-
o telefonic la tipogra�ie, acolo unde colegii
mei se străduiau să scoată ziarul. Mai spre
miezul nopt�ii, neavând stare, am plecat pe
Faleză, la tipogra�ie. Am făcut s� i eu
corectură. Acolo era adunată toată
redact�ia: Ifrim, Rusescu, Petică, Turtoi,
Munteanu, Dobrescu, Dobre, doamna
Oană, Avram; pe lângă noi, mai erau poetul
Buricea s� i profesorul Ionel S� tefan
Alexandru care nota meticulos ı̂ntr-un
caiet nu s�tiu ce. (S-ar putea să �i fost s�i alt�i
colaboratori, dar nu-mi aduc aminte). Am
coborât la calandru, unde Sarcos� el,
tipograful, randaliniza plăcile de plumb.
Ziarul, ın̂ format mic, purta titlul „I�nainte,
organ al Frontului Salvării Nat�ionale”, sau
cam as�a ceva. Pe la orele 3 jumătate ne
pregăteam să plecăm acasă. Răpăieli
sacadate de mitralieră, venite de pe
s�enalul Dunării, sparseră linis�tea zorilor.
Credeam că sunt arti�icii de victorie. Am
stins lumina ın̂ tipogra�ie. De la rotativă
am ın̂hăt�at un brat� de ziare calde s�i am
tăiat-o, ım̂preună cu Sarcos�el, aplecat�i, pe
lângă restaurantul „Marinarul” cu gând să
urcăm vadul de pe I�mpăratul Traian. Cum
am dat colt�ul, o ploaie de gloant�e s-a
abătut asupra geamurilor localului. Ne-am
trântit instantaneu, tremurând de frică.
Ne-am târât de-a bus�ilea până am ajuns
sub o copertină din tablă unde ne-am
ghemuit. I�ntr-un moment de acalmie am
luat-o tiptil pe lângă ziduri, ajungând ın̂
centru. La „Casa modei” - cordon de
militari care ne-au culcat la pământ, cu
picioarele desfăcute. Dracu ne-a pus să
luăm ziare cu noi! A trebuit să dea
telefoane, să ne legitimeze (n-aveam decât
legitimat�ia de ziarist la mine), noroc,
credeam eu, cu un maior care a venit,
recunoscându-mă. Aiurea, mi-a zis verde-
n fat�ă că s�tie el, eu sunt comunist, ceea ce
era adevărat, asemenea dumnealui, că am
la bază „S� tefan Gheorghiu”, că lucrez la
casa albă s�i-s terorist. Am ın̂ghet�at. Cu
greu am reus�it să-i conving. Am aruncat
ziarele cât-colo, să nu mai „deranjăm” s�i
a l te p a t r u l e , d e - a c u m , m i x te , c u
„revolut�ionari”. Am făcut-o pe bet�ivii, eram
deja nit�el aghezmuit�i s� i as�a am ajuns
�iecare la casa lui.

...Pe seară eram din nou, amândoi, ın̂
tipogra�ie. O grupă de soldat� i era
ın̂cartiruită ın̂ depozitul de hârtie. Unul
dintre ei pretindea că este nepotul Doinei
Cornea. La plecare, pas de mai luam vreun
ziar cu noi!

P.S. Cu ceva vreme în urmă, în Pia�a Mare
m-am salutat cu Sarcoșel. Cât ne-am cinstit
cu „una mică”, am adus vorba și de noaptea
primului ziar. Și-a făcut trei cruci mari: „Să
mă pice cu plumb topit, îmi fac plinul, trag
zăvorul, astup ferestrele și fac și eu ce au
făcut mai to�i: mă uit la proști cum fac
revolu�ie în direct”.

EPIGRAME

Pe Centură
Șoseaua nu e goală,
Pe ea, de sărbători,
Vedem brădu�i, beteală
Și multe pocnitori.

Bărba�i în izmene
În pat cu ei ne strecurăm
Mereu ne păcălesc „bandi�ii”
Și făr' de ei noi cum să stăm?!
Indispensabili sunt iubi�ii!

De sărbători
Când nevasta l-a-ntrebat:
- Cine e, la noi, în pat?!
El sări, ca un nebun:
- Mi-a adus-o Moș Crăciun!!

Omul de zăpadă
Oala-n creștet îi vom pune,
Năstureii din cărbune.
A ieșit așa drăguuu�!
Morcovul nu-i cam micu�?!

Stela Șerbu RĂDUCAN
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Tratamentul de prim ajutor
Aplicarea pungilor cu gheat�ă poate ajuta

la reducerea edemului s� i a in�lamat�iei
cauzate de ın̂tinderi s�i entorse, ın̂ primele
trei zile de la producerea traumatismului.
Se recomandă ın̂făs�urarea unei pungi de
gheat�ă ın̂tr-un prosop s�i aplicarea timp de
20-30 minute la �iecare 2-3 ore. Când
regiunea nu mai este um�lată, recurget�i la
tratamente la cald: prosoape calde, sticle
cu apă �ierbinte sau băi �ierbint�i. Acestea
vor mics�ora spasmul muscular s� i vor
bloca senzat�ia de durere.

Analgezicele
Analgezicele eliberate fără ret�etă,

precum paracetamolul, sunt adeseori
utile pe termen scurt pentru calmarea
durerilor de spate. Unele analgezice,

Conform tradit�iei, „Ignatul porcilor“ este pe 20 decembrie,
atunci când ın̂ calendarul ortodox este cinstit Sfântul Ignatie
Teoforul, cel despre care se spune că a fost t�inut ın̂ brat�e chiar de
Iisus Hristos, pe vremea când era copil. Tradit�ia spune că „de
Ignat”, gospodarii taie porcii ın̂ bătătură. Acest sacri�iciu este
ın̂sot�it de un ın̂treg ritual s�i de o serie de superstit�ii. Astfel, se
spune că ın̂ noaptea de Ignat, porcul visează că urmează să �ie
sacri�icat, iar ın̂ ziua tăierii acestuia, ın̂ casele oamenilor nu se
face altceva decât prepararea produselor din carne de porc. Acest
obicei este unul cu obârs�ii precres�tine,
�iind un ritual al mort�ii s�i al renas�terii.
De altfel, numele Ignat – ignis ın̂seamnă
„foc”, iar focul este cel care puri�ică
animalul tăiat ın̂ această zi de Ignat.

I�n tradit�ie se consemnează ın̂să un alt
Ignat , care a ajuns sfânt după
săvârs�irea unei crime. Acest Ignat s�i-ar
�i omorât tatăl, din gres�eală, chiar ın̂
timp ce tăia porcul. Omul s�i-a ın̂gropat
părintele, l-a plâns, i-a făcut pomeni,
apoi a plecat ın̂ lume, plin de regrete. Ignat ajunge, la un moment
dat, să-s�i spovedească păcatul unui preot. Slujitorul i-a zis să facă
o luntre cu care să treacă oamenii peste un râu fără să le ceară
nimic ın̂ schimb s�i să ın̂groape un tăciune s�i să as�tepte să răsară
din el o tufă. Toate acestea le face Ignat, apoi omul se ın̂soară s�i se

stabiles�te cu familia ın̂ apropierea acelei ape unde făcuse
luntrea. După multă vreme, ın̂tr-o noapte, bărbatul aude30

Episoadele de dureri de spate trec, de obicei, în timp, fără a �i nevoie să
merge�i la medic. Problemele pot însă apărea din nou, atunci când cauza

imediată a durerii – un spasm muscular, o întindere sau o entorsă – este doar un
simptom al unei probleme mai serioase, precum slăbiciunea musculară sau
deforma�iile coloanei. Din acest motiv este recomandat să nu se ignore
tratamentul pe termen lung al durerilor de spate. Măsurile simple de ajutor,
precum repausul, tratamentul termic sau analgezicele eliberate fără re�ete, pot
ameliora simptomele imediate. Pentru durerile de spate persistente este bine
să apela�i la ajutorul unui specialist – �izioterapeut sau osteopat.

Reducerea simptomelor afec�iunilor de spate
Pentru sănătatea dumneavoastră

ameliorează s�i in�lamarea care ın̂sot�es�te
adeseori leziunile spatelui, ı̂ntinderile s�i
stările artritice. Nu se recomandă luarea
analgezicelor pe perioade mari, ı̂ntrucât
utilizarea lor timp ı̂ndelungat duce la
mărirea dozelor pentru a obt�ine acelas�i
efect.

Repaus și activitate
Odihna, repausul la pat sunt foarte

importante . Statul ı̂n pat reduce
presiunea exercitată asupra coloanei
vertebrale s�i previne frict�iunea dintre
oasele in�lamate s� i discuri. Activitatea
us�oară ın̂curajează circulat�ia (care duce la
vindecare), ı̂mbunătăt�es�te �lexibilitatea s�i
ment�ine fort�a mus�chilor din zona spatelui.

Sprijin pentru spate
Nu se va purta mult timp orteze pentru

spate sau la gât. Folosirea lor ın̂delungată
ım̂piedică utilizarea mus�chilor, iar aces�tia
vor ın̂cepe curând să se atro�ieze, sporind
riscul vătămării.

Sport și activită�i �izice
I�notul s�i alte activităt�i desfăs�urate ın̂

apă, precum gimnastica acvatică sunt
utile deoarece apa contracarează o parte
din efectele gravitat� iei , reducând
compresia ın̂ zona mijlocului. I�notul are
un impact foarte mic. iar apa caldă ajută la
calmarea spasmelor musculare. I�notul pe
spate este deosebit de bene�ic �iindcă
destinde pieptul s�i umerii.

Mersul pe jos este o activitate cu impact
redus s� i ajută la ı̂ntărirea mus� chilor
spatelui s�i stomacului fără a-i solicita prea
tare. Se recomandă ca ın̂ timpul mersului
să se ment�ină corpul drept s�i purtarea
unei ın̂călt�ăminte cât mai adecvată.

Masajul
Masajul ı̂mbunătăt�es� te circulat� ia

sângelui, contribuind la refacerea
mus� chilor, reducând tensiunea. Este
relaxant dar există o serie de tehnici de
masaj profesionist care sunt deosebit de
utile pentru spate.

Legende privind IGNATUL

SUPERSTI�II DE IGNAT
Femeile pisează grâu ca să aibă de împăr�it la Crăciun. Se

fac un fel de turte, „Cârpele Domnului", cu miere și nuci care
se mănâncă în ajunul Crăciunului. Ignat vindecă porcii de
boală rea și tot el este cel care vine să le anun�e moartea și să
le ia su�letele. Porcul care nu e tăiat până în această zi nu se
mai îngrașă pentru că în această noapte își visează cu�itul.

strigăte de ajutor de pe celălalt mal,
dar când merge acolo nu găses� te
nimic. I�ntors acasă, aude din nou
strigăte, iar de data aceasta, pe partea

cealaltă de apă găses�te doi bătrâni pe care-i adăpostes�te ın̂
locuint�a sa. Aici, Ignat ıŝ� i deschide su�letul s�i le mărturises�te
crima pe care o făcuse ın̂ tineret�e. Tradit�ia spune că cei doi
bătrâni erau chiar Dumnezeu s� i Sfântul Petru. Aces� tia au
observat sărăcia din casa lui Ignat s�i fac o minune, astfel că sub un
s�tergar, sot�ia bărbatului găses�te o pâine caldă. A fost momentul ın̂
care Ignat a ın̂t�eles cine sunt oaspet�ii săi. Dumnezeu i-ar �i zis să-i
urmeze pe ei, asigurându-l că va avea El grijă de sot�ia s�i copiii săi.
La plecare, Ignat observă că din tăciunele plantat răsărise o tufă

ın̂verzită. Era semnul iertării păcatului.
I�n continuare, legenda lui Ignat

spune că cei trei călători s-au ın̂tâlnit,
după mult�i ani de pribegie, cu o trăsură
ı̂n care erau doi boieri. I�ntrebat de
Dumnezeu dacă-i recunoas�te pe boieri,
Ignat spune că nu, moment ın̂ care i se
atrage atent�ia că cei doi sunt copiii săi.
Ignat intră ın̂ vorbă cu ei, iar tradit�ia
spune că a plecat ın̂sot�it de cei doi �ii.



Doru DINU GLĂVAN

Păzea, vine OMICRON !

O femeie plângea
lângă zid

Elisabeta FURTUNĂ

O femeie plângea lângă zid și
legănându-și trupul se tânguia:
„fărădelegea mea eu o cunosc și
păcatul meu înaintea mea este
pururea”, n-am loc unde să mă
ascund, căci mă înso�ește în toate
c ă r ă r i l e h u l a î n c a r e m - a m
îmbrăcat.

Cei ce prin preajmă treceau se
mâniau și ocărau că le iese în drum
cea care e necurată stricându-le
liniștea și mersu-nainte. Trecând
în ziua aceea pe lângă zid și El și
auzind tânguirea, s-a abătut din
cale și apropiindu-se de ea i-a zis
a t i n g â n d - o : I e r t a t e - � i s u n t
păcatele, femeie!

Cine ești tu să-mi dai ce-i cu
putin�ă numai la Tatăl? a întrebat
aceasta ridicând ochii speria�i de
porumbi�ă, iar ucenicii i-au văzut
atunci chipul „de crin între
spini”și-au amu�it de uimire. El a
trecut mai departe spre Betsaida
c u c e i c e - L u r m a u , i a r e a ,
în�elegând Cine ierta, din clipa
aceea a știut că s-a făcut mlădi�ă cu
roade și a mers după EL.

Ne-a părăsit , inima UniuniiDoru Dinu Glăvan
Ziaris�tilor Profesionis�ti din România ın̂ anii ın̂
care breasla noastră a ajuns la cea mai ın̂altă
vizibilitate s�i la o cotă a prestigiului cum n-a atins
ın̂ ın̂treaga-i existent�ă. A plecat să ne transmită
din ceruri ce a transmis ın̂totdeauna celor din jur:
o dragoste mare, nicicând disimulată, purtând
amprenta unei sensibilităt�i rare! L-am văzut ın̂
nenumărate prilejuri, ın̂ cele mai diverse locuri,
risipind lumina omeniei sale cu o generozitate
sacră. Pentru aceasta era respectat, iubit s� i pret�uit

Abia a trecut peste noi coronavirusul
botezat, nu se s�tie de ce s� i este as�teptatdelta
valul al cincilea cu numele . Dacăomicron
talazul ce-a trecut s-a numit (a patra literădelta
a alfabetului grecesc, primele trei �iind ,alfa
beta gamas� i ), �iresc ar �i fost ca acesta ce vine
să �ie numit - a cincea literă dinepsilon
alfabetul elen. I s-a spus ın̂să , adicăomicron o
mic pe românes� te, literă a�lată cam pe la
mijlocul amintitului alfabet, ultima �iind omega
( , ın̂ românes�te). Deci, ın̂ materie deo mare
denumire n-ar �i o regulă (s� i nici nu prezintă
important�ă), ci doar că este un virus la fel de
agresiv ca precedentele care la noi, ın̂ România,
a produs mii de decese.

As�adar, temutul omicron vine ca valul peste
noi, probabil, zic specialis� tii, prin luna
ianuarie 2022. Deja toate t�ările din vestul

ca nimeni altul, de un număr urias� de semeni. Se
vede treaba că s� i Dumnezeu l-a iubit fără margini,
altfel nu s-ar �i grăbit să-l cheme la El, lăsându-ne
mai săraci cu statuia vie a unei existent�e
exemplare. Jurnalistul, managerul de presă, Omul
Doru Dinu Glăvan a ars ca o �lacără pentru
ı̂ncălzirea s� i iluminarea su�letelor celorlalt�i,
ceilalt�i erau totul pentru el. Va lipsi nu doar
rudelor, celor dragi s� i nenumărat�ilor prieteni, ci s� i
Uniunii Ziaris�tilor Profesionis�ti din România, care
ıî devenise a doua familie! (Firi�ă Carp)

EPIGRAME

Laudă
Mă laudă soacră-mea:
Tu ești bun, lumea e rea!
Și cât timp crezi că sunt bun?
Cât e porcul de Crăciun...

Medica�ie
Lui nicicând nu i-a plăcut,
Dar după cheful făcut
Acum își dădu seama
Ce medicament e zeama.

Ajutor
Pare abătut vecinul
Și-l întreb de ce-i stresat?
N-am cu cine să beau vinul!
M-am dus și l-am ajutat.

Ionel JECU

31

Tristeţea izvorului
Să aruncăm cut�itul
I�n primul copac desfrunzit
Până când vor plesni rănile
Făcute de sorcova Timpului
Hai, să-t�i arăt
Oasele amintirilor
Ascunse-n tristet�ea

Tudori�a TARNI�Ă

Izvorului
S� i cât de repede
Mă ım̂băt de tăcere.
... Dar lasă-mă să alerg
Pe poteci cu pelin
Până când buza câmpiei
Mă va strivi.

Fostul președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România,
Doru Dinu Glăvan, oaspete al Asocia�iei noastre la începutul anului 2020.

PAMFLET

Europei au ı̂nceput lupta cu acest nou �lagel. E
un război ı̂n care toată omenirea se a�lă pe
aceeas� i parte a baricadei, luându-s� i măsuri de
apărare, ı̂nsă pentru atac, �iecare nat�iune
foloses�te ce are, când, �iresc ar �i fost să existe
un efort comun, bine organizat s� i e�icace.
C h i n e z i i a t a c ă v i r u s u l c u u n a n u m e
medicament, rus� ii ı̂l au s� i ei pe al lor, ı̂n Israel
există altceva, iar Uniunea Europeană cere
t� ărilor componente să folosească doar
tratamente care au girul de la Bruxelles. E
harababură de care pro�ită din plin virusul
inamic, când normal ar �i fost să se facă un
summit mondial care să unească toate fort�ele,
as�a cum am văzut ı̂n unele �ilme de act�iune,
care au ca �inal triumful omenirii. I�n loc de as�a
ceva luptă �iecare cu ce are. Este s� i cazul nostru
care ı̂ntâmpinăm inamicul cu... pras� tii,
ciomege s� i arcuri cu săget�i. As�a că, păzea,
oameni buni, �iecare scapă cum poate.

Ghinea MITREA
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1S (†) Tăierea împrejur cea după trup a
Domnului; †) Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiep.
Cezareei Capadociei și mama sa Sf. Emilia
(Sâmbăta dinaintea Botezului Domnului)
(Tedeum - Anul Nou) (Nu se fac nun�i)

2D Î n a i n te - p ră z n u i re a B o tez u l u i
Domnului; Sf. Ier. Silvestru, ep. Romei; Sf.
Cuv. Sera�im de Sarov; (Nu se fac nun�i).
Duminica dinaintea Botezului Domnului
(Botezul lui Ioan); Ap. II Timotei IV, 5-8

3 L Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie (Nu se
fac nun�i)

4 M Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv.
Teoctist din Siciliei; Sf. Cuv. Apolinaria (Nu se fac
nun�i)

5 M Sf. Mc. Teopempt s� i Teonas; Sf. Cuv.
Sinclitichia (Ajunul Botezului Domnului) (Post
negru. Nu se fac nun�i)

6J (†) Botezul Domnului (Boboteaza -
Dumnezeiasca Arătare) (Nu se fac nun�i)

7V † Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul
și Înaintemergătorul Domnului (Dezlegare
la pește. Nu se fac nun�i)

8 S Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul; Sf. Cuv.
Domnica (Sâmbăta după Botezul Domnului)

9D Sf. Mc. Polieuct; Sf. Ier. Petru, ep.
Sevastiei. Duminica după Botezul Domnului
(Începutul propovăduirii Domnului); Ap.
Efeseni IV, 7-13

10 L Sf. Ier. Grigorie, ep. Nyssei; †) Sf. Cuv.
Antipa de la Calapodes�ti; Sf. Ier. Dometian, ep.
Melitenei;

11 M † Sf. Cuv. Teodosie, ın̂cepătorul viet�ii
călugăres�ti de obs�te din Palestina; Sf. Cuv. Vitalie

12 M Sf. Mc. Tatiana diaconit�a s�i Eutasia (Post.
Nu se fac nun�i)

13 J Sf. Mc. Ermil s�i Stratonic; Sf. Ier. Iacob, ep.
din Nisibe;

14 V Odovania praznicului Botezului
Domnului; Sf. Cuv. Mc. din Sinai s�i Rait; Sf. Nina,
luminătoarea Georgiei; (Post. Nu se fac nun�i)

15 S Sf. Cuv. Pavel Tebeul s�i Ioan Colibas�ul
16 D Cinstirea lan�ului Sf. Ap. Petru; Sf. Mc.

Danact cite�ul. Duminica a XXIX-a după
Rusalii ; Ap. Coloseni I, 12-(a celor 10 leproși)
18; Ev. Luca XVII, 12-19; glas 5, voscr. 8

17 L †) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv.
Antonie cel nou de la Veria

18 M † Sf. Ier. Atanasie s� i Chiril, arhiep.
Alexandriei

19 M Sf. Cuv. Macarie cel Mare s�i Macarie
Alexandrinul;Sf. Ier. Marcu, mitr. Efesului; Sf. Mc.
Eufrasia (Post. Nu se fac nun�i)

20 J †) Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc.
Eusebiu, In, Pin s�i Rim;

21 V Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Mc. Neo�it; Sf.
Mc. Agnia din Roma (Post. Nu se fac nun�i)

22 S Sf. Ap. Timotei; Sf. Cuv. Mc. Anastasie
Persul

23 D Sf. S�in�it Mc. Clement, ep. Ancirei; Sf.
Mc. Agatanghel; Sf. Părin�i de la Sinodul al
VI-lea Ecumenic. Duminica a XXXI-a după
Rusalii ; Ap.(Vindecarea orbului din Ierihon)
I Timotei I, 15-17; Ev. Luca XVIII, 35-43

24 L Sf. Cuv. Xenia din Roma; Sf. Xenia din
Sankt Petersburg (Tedeum - Ziua Unirii
Principatelor Române)

25 M †) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiep.
Constantinopolului; † Sf. Ier. Bretanion, ep.
Tomisului

26 M †) Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, mitr.
Moldovei; Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie s�i
Ioan (Post. Nu se fac nun�i)

27 J † Aducerea moas�telor Sf. Ier. Ioan Gură de
Aur; Sf. Marciana, ım̂p.

28 V Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie s�i
Iacob Sihastrul (Post. Nu se fac nun�i)

29 S Aducerea moas�telor Sf. S�int�it Mc. Ignatie
Teoforul; Sf. Mc. Filotei

30 D †) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare,
Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur; Sf.
S�in�it Mc. Ipolit, ep. Romei. Duminica a
XXXII-a după Rusalii ; Ap. Evrei(a lui Zaheu)
XIII, 7-16; I Timotei IV, 9-15

31 L Sf. Doctori fără de argint�i Chir s�i Ioan

1M I�nainte-prăznuirea I�ntâmpinării
Domnului; Sf. Mc. Trifon; Sf. Mc. Perpetua s� i
Felicitas (Nu se fac nun�i)

2M ( † ) Î n t â m p i n a re a D o m n u l u i
(Stratenia); Evrei VII, 7-17 (Utrenie: Luca
II, 25-32) (Dezlegare la pește. Nu se fac
nun�i)

3J Sf. s� i Dreptul Simeon, primitorul de
Dumnezeu; Sf. Proorocit�ă Ana

4V Sf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. S�int�it Mc.
Avramie (Post. Nu se fac nun�i)

5S Sf. Mc. Agata s� i Teodula
6D Sf. Ier. Vucol, ep. Smirnei și Fotie,

p a t r. Co n s t a n t i n o p o l u l u i ; S f . Cuv.
Varsanu�ie cel Mare. Duminica a XVII-a
după Rusalii ; Ap. II(a Cananeencii)
Corinteni VI, 16-18; VII, 1; Ev. Matei XV,
21-28; glas 8, voscr. 11

7L Sf. Ier. Partenie, ep. Lampsacului; Sf.
Cuv. Luca din Elada

8M Sf. M. Mc. Teodor Stratilat; Sf. Proroc
Zaharia

9M Odovania Praznicului I�ntâmpinării
Domnului; Sf. Mc. Nichifor (Post. Nu se fac
nun�i)

10 J †) Sf. S�int�it Mc. Haralambie; Sf. Mc.
Valentina

11 V Sf. S�int�it Mc. Vlasie, ep. Sevastiei; Sf.
Teodora, ı̂mp. (Post. Nu se fac nun�i)

12 S Sf. Ier. Meletie, arhiep. Antiohiei celei
Mari; Sf. Mc. Hristea

13 D Sf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. și Mc.
Acvila și so�ia sa, Priscila; Sf. Ier. Evloghie,
patr. Alexandriei .(Începutul Triodului)
Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a
Vameșului și Fariseului); Ap. II Timotei III,
10-15; Ev. Luca XVIII, 10-14; glas 1, voscr.
1

14 L Sf. Cuv. Auxent�ie, Maron s� i Avraam
15 M Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior
16 M Sf. Mc. Pam�il preotul s� i Valent

d i a c o n u l ; S f . I e r. F l a v i a n , a r h i e p .
Constantinopolului (Har�i)

17 J Sf. M. Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna;
Sf. I�mp. Marcian s� i Pulheria

18 V Sf. Ier. Leon cel Mare, ep. Romei
(Har�i)

19 S Sf. Ap. Arhip, Filimon s� i sot�ia sa, Ap�ia
20 D Sf. Ier. Leon, ep. Cataniei; Sf. Cuv.

Visarion. Duminica a XXXIV-a după
Rusalii ; Ap.(a Întoarcerii Fiului Risipitor)
I Corinteni VI, 12-20; Ev. Luca XV, 11-32;
glas 2, voscr. 2

21 L Sf. Cuv. Timotei; Sf. Ier. Eustatie,
arhiep. Antiohiei

22 M A�larea moas� telor Sf. Mc. din
Constantinopol

23 M Sf. S�int�it Mc. Policarp, ep. Smirnei;
Sf. Cuv. Gorgonia (Post. Nu se fac nun�i)

24 J † I�ntâia s� i a doua a�lare a Capului Sf.
Ioan, I�naintemergătorul s� i Botezătorul
Domnului

2 5 V S f . I e r . T a r a s i e , p a t r .
Constantinopolului (Post. Nu se fac nun�i)

26 S Sf. Ier. Por�irie, ep. Gazei; Sf. Mc. Fotini
Samarineanca (Pomenirea mor�ilor - Moșii
de iarnă)

27 D Sf. Cuv. Mărt. Procopie și Talaleu.
Duminica Înfricoșătoarei Judecă�i (a
lăsatului sec de carne); Ap. I Corinteni
VIII, 8-13; IX, 1-2; Ev. Matei XXV, 31-46;
glas 3, voscr. 3

28 L †) Sf. Cuv. Ioan Casian Romanul s� i
Gherman din Dobrogea; Sf. Cuv. Vasile
Mărturisitorul; Sf. S�int� it Mc. Proterie,
patriarhul Alexandriei (Dezlegare la ouă,
lactate și pește. Nu se fac nun�i)

1 M Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina
(Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nun�i)

2 M Sf. S�int�it Mc. Teodot, ep. Chiriniei; Sf. Mc.
Isihie (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lactate și
pește. Nu se fac nun�i)

3 J Sf. Mc. Eutropie, Cleonic s� i Vasilisc
(Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nun�i)

4 V Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel
s�i sora sa, Iuliana (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă,
lactate și pește. Nu se fac nun�i)

5 S Sf. Mc. Conon din Isauria s� i Conon
Grădinarul; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul (Sâmbăta Sf.
Cuvioși) (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se
fac nun�i)

6D Sf. 42 de Mc. din Amoreea; A�larea
S�intei Cruci (Lăsatul secului pentru Postul
S�intelor Paști) (Dezlegare la ouă, lactate și
pește. Nu se fac nun�i). Duminica Izgonirii lui
Adam din Rai (a lăsatului sec de brânză)

7 L Sf. S�int�it�i Mc. Vasilevs, Evghenie, Capiton,
Eterie, Agatodor s�i Elpidie, ep. din Herson; Sf.
S�int�it Mc. Efrem, ep. Tomisului (Canonul cel
Mare, partea I; Începutul Postului S�intelor Paști)
(Zi aliturgică) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac
nun�i)

8 M Sf. Ier. Mărt. Teo�ilact, ep. Nicomidiei
(Canonul cel Mare, partea a II-a) (Zi aliturgică)
(Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nun�i)

9 M † Sf. 40 de Mc. din Sevastia (Canonul cel
Mare, partea a III-a) (Pomenirea mor�ilor - Moșii
de primăvară) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac
nun�i)

10 J Sf. Mc. Codrat, Ciprian, Dionisie s�i cei
ım̂preună cu ei (Canonul cel Mare, partea a IV-a)
(Post. Nu se fac nun�i)

11 V Sf. Ier. Sofronie, patr. Ierusalimului (Post.
Nu se fac nun�i)

12 S Sf. Cuv. Teofan Mărt. Sf. Ier. Grigorie
Dialogul, ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog
(Sâmbăta Sf. Teodor - Pomenirea mor�ilor)
(Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nun�i)

13 D Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nichifor,
patr. Constantinopolului (Dezlegare la ulei și
vin. Nu se fac nun�i) (a. Duminica I din Post
Ortodoxiei); Ap. Evrei XI, 24-26; 32-40

14 L Sf. Cuv. Benedict de Nursia; Sf. S�int�it Mc.
Alexandru, pr. din Pidna (Post. Nu se fac nun�i)

15 M Sf. Mc. Agapie s�i Plisie, Timolau (Post. Nu
se fac nun�i)

16 M Sf. Mc. Sabin Egipteanul; Sf. Cuv. Hristodul
din Patmos (Post. Nu se fac nun�i)

17 J Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu (Post.
Nu se fac nun�i)

18 V Sf. Ier. Chiril, arhiep. Ierusalimului (Post.
Nu se fac nun�i)

19 S Sf. Mc. Hrisant s�i Daria, Claudiu s�i Ilaria; Sf.
Mc. Marian diac. (Sâmbăta a II-a din Post -
Pomenirea mor�ilor) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se
fac nun�i)

20 D Sf. Cuv. Mc. uciși în M. Sf. Sava cel S�in�it
(Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nun�i).
Duminica a II-a din Post (a Sf. Grigorie
Palama; Vindecarea slăbănogului din
Capernaum); Ap. Evrei I, 10-14; II, 1-3;

21 L Sf. Ier. Iacob Mărt.; Sf. Cuv. Serapion; (Post.
Nu se fac nun�i)

22 M Sf. S�int�it Mc. Vasile, pr. din Ancira; Sf. Mc.
Drosida, �iica ım̂p. Traian (Post. Nu se fac nun�i)

23 M Sf. Cuv. Mc. Nicon s�i cei 199 ucenici ai lui
(Post. Nu se fac nun�i)

24 J I�nainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Ier.
Artemon, ep. Seleuciei (Dezlegare la ulei și vin. Nu
se fac nun�i)

25 V (†) Buna Vestire (Blagoveștenia)
(Dezlegare la pește. Nu se fac nun�i)

26 S Odovania Praznicului Bunei Vestiri;
Soborul Sf. Arh. Gavriil; Sf. Mc. Montanus, pr. s�i
sot�ia sa, Maxima; Sf. 26 de Mc. din Got�ia (Sâmbăta
a III-a din Post - Pomenirea mor�ilor) (Dezlegare la
ulei și vin. Nu se fac nun�i)

27 D Sf. Mc. Matrona din Tesalonic; Sf. Mc.
Filit și Lidia, so�ia sa, cu cei 4 �ii ai lor
(Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nun�i).
Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci)

28 L Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, eg. Pelechitului; Sf.
Cuv. S� tefan, făcătorul de minuni (Post. Nu se fac
nun�i)

29 M Sf. S�int�it�i Mc. Marcu, ep. Aretuselor s�i
Chiril diac.; Sf. Mc. Iona s�i Varahisie (Post. Nu se
fac nun�i)

30 M Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Cuv. Euvula,
mama Sf. Pantelimon (Post. Nu se fac nun�i)

31 J Sf. S�int�it Mc. Ipatie, ep. Gangrei; Sf. Mc.
Veniamin, diac. (Post. Nu se fac nun�i)


