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REZULTATE POZITIVE OBŢINUTE
ÎN CONDIŢII DE PANDEMIE

I�n Raportul de activitate al Consiliului
director prezentat, după sublinierea
evantaiului măsurilor esent�iale ı̂n lupta
cu noul coronavirus, determinante
p e n t r u d e s f ă s� u ra re a re s p e c t ive i
a c t iv i t ă t� i ı̂ n c o n d i t� i i d e m a x i m ă
securitate sanitară, au fost punctate ı̂n
l i n i i m a r i re a l i z ă r i l e exe rc i t� i i l o r
�inanciare, cumulat pentru anii 2019-
2021, cu accent �inal pe acesta din urmă,
c u m e n t� i u n e a c ă r e z u l t a t e l e
remarcabile dau măsura valorii muncii

ı̂ntregului colectiv al As. Casa de Ajutor
Reciproc a Pensionarilor „Ana Aslan”
Brăila, a capacităt� ii manageriale a
membrilor Consil iului director ı̂n
funct� ie ı̂ n per ioada de refer int� ă ,
economist – pres�edinte,Dudulea Ilie
jurist – vicepres�edinte,Hârjoghe Aurel
economist , ing.Popa Traian Ghionu
Ion Petrea Ions� i asistent social –
consilieri.

Raportul s-a dorit a �i, s� i s-a remarcat
ca „o chintesen�ă sub aspectul utilizării

patrimoniului asocia�iei în perioada
anilor respectivi, dat �iind caracterul de
continuitate cu presta�ii succesive al
întregii activită�i…”, patrimoniu cu
privire la integritatea căruia s-au dat
a s i g u r ă r i ı̂ n n u m e l e C o n s i l i u l u i ,
evident�iindu-se ca „eveniment marcant
al perioadei recep�ia �inală a lucrărilor
privind sediul asocia�iei pe cele două
corpuri de clădire pentru o valoare a
investi�iei de 8.840.821, 81 lei”.

Au fost prezentat� i ı̂n continuare
i n d i c a to r i i d e b a z ă a i a c t iv i t ă t� i i
C o n s i l i u l u i d i re c t o r, re s p e c t iv a
asociat�iei, inclusiv a indicatorilor care
conduc la evident�ierea dezvoltării s� i
performant� e i acestei act ivit ă t� i , a

Analiza activită�ii pe anii 2019, 2020, 2021

Exerci�iu financiar care dă măsura
valorii muncii întregului colec�v

După o întrerupere de doi ani, generată
de „pandemie”, în data de 21 aprilie 2022

s-au desfășurat lucrările Adunării generale anuale
a C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila

Cu satisfac�ia revenirii la normalitate, relatăm cititorilor
Revistei „Casa Speran�ei” contextul derulării și
semnifica�ia celor două momente de mare însemnătate, în
jurul cărora, prin repetabilitatea lor, se cristalizează
întreaga activitate a acestei asocia�ii a cărui regim juridic
aparte este determinat de reglementările speciale ale Legii
nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale
pensionarilor, regim juridic specific numai acestora,
precum și ale Legii nr.93/2009, privind institu�iile
financiare nebancare.

Revenind la subiect, apare întrebarea: „Ce vrea să
însemne revenirea la normalitate?!”. În loc de răspuns vă
reamintim că o bună perioadă intrase în tiparul informării
cititorilor anun�ul Consiliului director privind
imposibilitatea întrunirii anuale a membrilor asocia�i,
evenimentele men�ionate neputând fi organizate.
Motiva�ia este deja arhicunoscută, dar o reluăm pentru o
prezentare relativ sistematică. Ne referim desigur la
condi�iile cu totul speciale în care s-a desfășurat întreaga
activitate între anii 2020 – 2021, condi�ii generate de
pandemia care a surprins o întreagă planetă prin
amploarea și efectele ei, prin schimbările totale și posibil
ireversibile determinate în via�a cotidiană, suprapunându-
se și unei crize energetice cu consecin�e devastatoare,
insuficient mascată, dar cu certitudine amplificată de
evenimentele tragice declanșate în estul Europei de lupta

între marile puteri.
Consecin�ele imediate la nivelul asocia�iei s-au

materializat cât se poate de concret în plan func�ional,
făcând imposibilă desfășurarea ședin�ei Adunării
generale pentru exerci�iul financiar 2019, urmare a
instituirii stării de urgen�ă pe întreg teritoriul României
prin Decretul preziden�ial nr. 195/16.03.2020.

Restric�ionarea ini�ială a activită�ii în spa�ii închise, și
nu numai, a continuat și după ce starea de alertă a înlocuit
pe cea de urgen�ă, zădărnicind și în 2021 convocarea unei
ședin�e aAdunării generale, organul suprem de conducere
al asocia�iei, determinând totodată și starea de interimat în
care și-au desfășurat activitatea membrii Consiliului
director și ai Comisiei de cenzori, a căror alegere s-a aflat
și ea pe ordinea de zi a ședin�ei convocate, dar amânată
sine die.

Condi�iile de relaxare survenite în luna martie 2022 au
permis depășirea stării de incertitudine a momentului
derulării celor două activită�i legal și statutar
reglementate – ședin�ele anuale ale Adunării generale și
alegerile periodice, vitale d.p.d.v. organizatoric și
func�ional, neefectuarea lor la timp putând conduce chiar
la dizolvarea de drept a asocia�iei.

Vom continua expunerea abordând cele două
s u b i e c t e î n d e s f ă ș u r a r e a c r o n o l o g i c ă a
evenimentelor, întrucât ordinea de zi deosebit de
cuprinzătoare, abordând trei exerci�ii financiare pe de
o parte și procedurile complexe ce trebuiau urmate
pentru alegeri, pe de altă parte, au impus derularea
separată a celor două ac�iuni, într-o ordine firească,
alegerile fiind programate la o dată ulterioară celei
pentru ședin�aAdunării generale anuală.
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pozit�iei s� i rezultatului �inanciar.
I�n ceea ce prives� te incluziunea

�i n a n c i a r ă , c a s c o p p r i n c i p a l a l
act iv i t ă t� i i asociat� i e i , coordonat ă
esent�ială cu caracter de permanent�ă a
acesteia, s-a evident� iat numărul de
34.044 a contractelor de ı̂mprumut
ı̂ncheiate (13.569/2019 + 10.192/2020
+ 1 0 . 2 8 3 / 2 0 2 1 ) , v a l o a r e a
ı̂ m p r u m u t u r i l o r t o t a l i z â n d
149.684.950 lei (55.419.190 lei/2019 +
45.580.770 lei/2020 + 48.684.990
lei/2021), incluzând s� i bene�iciarii
ı̂mprumuturilor acordate anual fără
dobândă, dat �iind valoarea redusă a
acestora asociată cu lipsa ori nivelul mic
a l v e n i t u r i l o r i n d i v i d u a l e a l e
solicitant�ilor. Venind ı̂n ı̂ntâmpinarea
nevoilor unor astfel de persoane,
membri ai asociat�iei a�lat�i mult sub
pragul sărăciei, Consiliul director a
decis mărirea plafonului veniturilor
acestora, până la care se acordă astfel de
ı̂mprumuturi, de la 650 lei la 750 lei ı̂n
2021 s� i la 1.000 lei ı̂n prezent, dar s� i a
valorii ı̂mprumutului fără dobândă de la
6 5 0 l e i l a 7 5 0 l e i , c u c o n d i t� i a
rambursării ı̂n termen de 12 luni.

Un alt indicator l-au reprezentat
a j u to a re l e b ă n e s� t i p e n t r u d e c e s ,
numărul acestora �iind de 5.820 (1.637
/ 2019 + 1.818 / 2020 + 2.368 / 2021),
ı̂nsumând 5.470.935 lei (1.380.100 lei /
2019 + 1.765.815 lei / 2020 +

(Continuare în pag.4-5)

Desfășurată la data de 21.04.2022, la sala de conferin�e „Regal Events &
Ballroom” (fost Club Progresul), ședin�a Adunării generale, condusă
de un prezidiu în componen�a , ,Ilie Dudulea Angela Burtea Costică

Dulgheru Mitrea Ghinea Georgel Belciugan Jenică Chiriac, , ,
și , s-a �inalizat cu importante hotărâriCandin Pop

pentru mersul în continuare ascendent al As. C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila

I�nscrierea pe listele de participant�i
la s�edint�a Adunării generale
din 21.04.2022, asigurată de
personalul asociat�iei – Neculina
Dobroiu Alina Radu Marcela, ,
Coadă Aura-Cristina Sandu, ,
Constan�a Năstase ,(foto)
Veronica-Mihaela Secară ,(foto)
s-a desfăs�urat ın̂ condit�ii optime,
accesul �iind permis pe baza
con�irmării apartenent�ei ca membri
ın̂ evident�ele asociat�iei, a actului
de identitate s� i a carnetului
de membru al asociat�iei.





Alegerile pentru Consiliul director și
Comisia de cenzori s-au desfășurat sub
auspiciile rigorii, premergătoare fiind
precizările din anun�ul pentru convocarea
Adunării generale, privind înscrierea
candida�ilor pe func�ii – președinte,
vicepreședinte, consilieri, cenzori, criteriile ce
trebuiau îndeplinite data limităpentru fiecare,
a depunerii candidaturilor împreună cu
documentele aferente și, în continuare,
analizarea dosarelor finalizată cu admiterea
sau respingerea candidaturilor, solu�ionarea
contesta�iilor, inclusiv promovarea unor
situa�ii de natură conflictuală spre rezolvare de
cătreAdunarea generală.

După declararea Adunării generale ca fiind
constituită conform normei statutare de
reprezentare, au fost alese Comisia de
redactare a procesului-verbal al ședin�ei și
Comisia de supraveghere a alegerilor, de
numărare și validare a buletinelor de vot
exprimate pentru alegerea noilor organe de
conducere și control (Comisia de votare),
pentru aceasta din urmă �inându-se seama de
toate nominalizările propuse de candida�i,
consulta�i fiind în acest sens, comisie care, în
conformitate cu Regulamentul asocia�iei

privind modul de organizare și desfășurare a
alegerilor „își desemnează un președinte și
poartă întreaga răspundere pentru
desfășurarea corectă a alegerilor”.

Pentru cele 12 func�ii statutar reglementate,
s-au depus 22 de candidaturi, una dintre ele
fiind respinsă – decizie necontestată,
solicitan�ii fiind înscriși pe buletinele de vot în
ordinea rezultată din tragerea la sor�i, activită�i
consemnate în procesele-verbale de constatare
aferente.

Au făcut excep�ie candida�ii pentru func�iile
de președinte și vicepreședinte ale Consiliului
director, în cazul acestora nemaifiind nevoie
de o departajare, candidaturile depuse fiind
unice, votarea făcându-se prin ridicarea
mâinii. De men�ionat că pentru cele două
func�ii au votat „pentru” 288/ respectiv 289
dintre cei 293 de participan�i.

După prezentarea tehnicii de votare,
sigilarea urnelor, editarea unui număr de
buletine de vot corespunzător numărului
membrilor înscriși pe listele de participare,
înmânarea acestora în schimbul taloanelor
care le-au permis accesul în sala de ședin�ă și
exercitarea votului prin aplicarea ștampilei
„VOTAT”, opera�iune executată în cabinele

special amenajate care au asigurat
confiden�ialitatea op�iunilor, în urma
desigilării urnelor și efectuarea numărării
voturilor de către Comisa de votare, în raport
de numărul de voturi „pentru” ob�inut de
fiecare candidat, comisia a declarat aleși și
valida�i următorii:

Pentru Consiliul director:
1. – președinteDudulea Ilie
2. – vicepreședinteHârjogheAurel
3. – membruPopa Traian
4. – membruCoroș Maria
5. – membruEconomu Nicolae
6. - membru supleantGhionu Ion

Pentru Comisia de cenzori:
1. – președinteStanciu Liliana Mihaela
2. – membruCerchez Marinel
3. - membruMărăndelAdrian
4. - membruStancu Eugeni
5. - membruPopa Gavrilă
6. - membru supleantOrzan Ionel

Au fost desemnaţi prin vot aleşii
în organele de conducere şi control

Rolul bine de�init al Comisiei
de redactare a Procesului-verbal
al s�edint�ei pentru alegeri a fost

ın̂credint�at de Adunarea generală unei
echipe ın̂ component�a

Petrică Mocanu Rodica Gorgovan, ,
Vergil Matei.

Înmânarea buletinelor
de vot s-a desfășurat în
ordine, acestea înlocuind
taloanele încredin�ate cu
ocazia înscrierii pe listele
de participare, fiind urmată
de exercitarea votului în
cabinele ce au asigurat
c o n fi d e n � i a l i t a t e a
op�iunilor și depunerea lor
î n u r n e s i g i l a t e ,
procedurile fiind atent
supravegheate de membri
ai Comisiei de votare.
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Prezent�a numeroasă ın̂registrată pe
listele participant� ilor la s� edint�a
Adunării generale din 07.06.2022,
desfăs� urată la Casa de Cultură a
Tineretului, având pe ordinea de zi
„Alegerea noilor organe de conducere
s� i control ale As. C.A.R.P. „Ana Aslan”
Brăila”, a asigurat o reprezentativitate
solidă statutar reglementată , o
legitimitate pe măsură s� i o departajare
semni�icativă prin votul majoritar, a
cărui exprimare a fost asigurată prin
proceduri extrem de riguroase.
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AU PRIMIT MANDATUL
CONSILIUL DIRECTOR

Membrii Comisiei de cenzori (de la stânga la dreapta): Adrian
Mărăndel, Gavrilă Popa, Liliana-Mihaela Stanciu (pres�edinte),

Eugeni Stancu, Marinel Cerchez

Ilie DUDULEA, președinte

Traian POPA - consilier

Aurel HÂRJOGHE, vicepreședinte

Maria COROȘ - consilier Nicolae ECONOMU - consilier



Analiz` ]i perspective la Consiliul
Na\ional al Federa\iei Na\ionale „Omenia”

Consiliul Na�ional al Federa�iei Na�ionale «OMENIA» a C.A.R.P.-urilor din

România din 20 mai anul curent, desfășurat la București, cu 82 de

reprezentan�i cu drept de vot și aproape 40 de parteneri și invita�i, a

sesizat și pus în discu�ie probleme asemănătoare celor pe plan

interna�ional, dar care afectează, acum, vie�ile celor un milion de membri

persoane �izice și apar�inătorilor acestora, până la copii și nepo�i.

Sub semnul crizelor globale

Giorgică BĂDĂRĂU,
secretar general

Pandemia de COVID-19 din ultimii doi ani,
criza energetică, sărăcia alimentară, criza
climatică, războiul ruso-ucrainean au creat un
climat impropriu pentru o viat�ă normală, as�a
cum am trăit-o după al Doilea Război Mondial.

Complexitatea acestor factori conduce la
ideea apropierii unei noi recesiuni mondiale,
pentru care t�ările „nu au munit�ie”, după cum
remarca s�i pres�edintele Forumului Economic
Mondial de la Davos, Borge Brende.

Amenint�ările multiple la adresa economiei
globale au fost evident�iate ı̂n prima zi a
Forumului Economic Mondial, participant�ii
semnalând, cu insistent�ă, riscul recesiunii.

Cei doi ani de pandemie ın̂ care Consiliul
Nat�ional s�i-a desfăs�urat lucrările prin mijloace
indirecte s�i nu „fat�ă ın̂ fat�ă” au contribuit la
distant�area socială s� i au creat percept�ia că
seniorii sunt uitat�i. Schimbările dese de
legislat�ie, ın̂ perioada pandemiei, modi�icările
s� i completările pentru a face fat�ă acestei
situat�ii noi, comparată cu gripa spaniolă de la
sfârs�itul primului război mondial, starea de
alertă s�i starea de urgent�ă au afectat activitatea
caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor.

Restrict�iile de deplasare s� i socializare,
„barierele medicale” au făcut ca unele activităt�i
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Aspect de la desfăs�urarea lucrărilor , la care a participat pres�edinteleConsiliului Federa�iei Na�ionale „Omenia”

asociat�iei C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila, , vicepres�edinte al acestui ın̂alt for nat�ionalIlie Dudulea (al patrulea din stânga)

să se desfăs�oare pe grupuri mici, altele să �ie
amânate sau chiar să se renunt�e temporar la o
parte din prestările de servicii s� i cele de
socializare cu participant�i numeros�i.

La unele case de ajutor reciproc ale
pensionarilor s-au amânat inclusiv adunările
generale ordinare s�i adunările generale pentru
alegeri, pentru a respecta prevederile
statutelor proprii.

Dezbaterile ı̂n cadrul forumului pe baza
documentelor prezentate la ordinea de zi,
raportul de activitate al Comitetului Director,
Planul de act�iune, Execut�ia bugetară s�i Bugetul
de venituri s�i cheltuieli, Raportul comisiei de
cenzori, au scos ın̂ evident�ă priorităt�ile pentru
anul 2022, evident, ın̂ condit�ii de austeritate
bugetară.

I�n primul rând as� ment�iona perfect�ionarea
managementului organizat�ional de la nivelul
asociat�iilor membre s� i al Federat�iei prin
e�icientizarea comunicării, cu utilizarea ın̂ mod
curent a mijloacelor electronice.

Modelul ıl̂ poate constitui chiar comunicarea
de la nivelul Federat�iei Nat�ionale „OMENIA” cu
AGE Platform Europe care de doi ani s� i
jumătate se desfăs�oară ın̂ mediul online.

Digitalizarea creditării a fost al doilea
obiectiv strategic, cunoscând faptul că ın̂tre
asociat�iile membre este o diferent�ă foarte
mare, care poate �i estompată prin schimburi
de experient�ă pe zone, urmate de investit�ii

semni�icative.
Primul schimb de experient�ă din anul acesta

a avut loc la Reghin ın̂ perioada 9-10 iunie - un
util pas ın̂drăznet� ın̂ atingerea obiectivului.

I�ntrucât prin legea de organizare s� i
funct� ionare a C.A.R.P.-urilor, Legea nr.
540/2002, sunt prevăzute activităt�i cu profund
caracter social, precum cele desfăs�urate de
atelierele de prestări de servicii, de reparat�ii,
centrele socio-medicale, centrele de zi,
cantinele s�i cluburile, centrele rezident�iale, iar
acestea au fost afectate de crizele suprapuse
prin care au trecut s� i trecem, se impune
relansarea lor.

I�n noile condit�ii, relansarea se poate efectua
s� i prin parteneriate, proiecte comune cu
parteneri sociali s� i entităt� i economice,
absorbt�ia de fonduri europene.

Atragerea de cât mai mult�i voluntari,
persoane vârstnice, ar �i una dintre solut�iile
care garantează succesul.

S� i, să nu uităm! Suntem entităt�i de economie
socială. Din această perspectivă se pot accesa
micro�inant�ări.

Votul unanim al participant� ilor arată
adeziune, fără rezerve, la obiectivele strategice
pregătite de Comitetul Director s� i supuse
aprobării forumului.

Cumpătarea, echilibrul sunt ı̂ntotdeauna
caracteristice persoanelor vârstnice as�a că ne
exprimăm convingerea deplină că vom rezolva
problemele stringente s�i cu bani put�ini sub
semnul crizelor globalizate care ne as�teaptă.

S� i, pentru a porni cu dreptul ın̂ comunicare,
vom folosi mai mult site-ul Federat� iei
Nat�ionale ”OMENIA” s�i Omenia TV, Facebook s�i
alte ret�ele sociale pentru transmiterea
documentelor, informat�iilor curente s� i a
mesajelor pe lângă mijloacele clasice.



La clinica de recuperare medicală
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Pentru membrii asocia�i ai C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila

Pacien�ii care intră în clinică
trec prin filtrul autorizat
al doamnei medic ortoped Rodica
Ștefănache, care pe lângă
activitatea de consulta�ie
și evaluare, efectuează tratamente
ortopedice, injec�ii și infiltra�ii.

Clinica de recuperare „Ana Aslan” Brăila, rod
al unui Acord de parteneriat încheiat între As.
„C.A.R.P. „Ana Aslan” ș i Asocia � ia
„Respectabilii”, unitate medicală recent intrată
în func�iune, vine în întâmpinarea, în primul rând
a membrilor As. C.A.R.P., dar și a tuturor
persoanelor indiferent de vârstă, oferind toate
elementele necesare recuperării medicale,
principalul scop al acesteia fiind îmbunătă�irea
calită�ii vie�ii, pentru posibilitatea de a trăi o
via�ă liniștită în armonie.

Membrii asocia�iei noastre se bucură, în cadrul
unui program prestabilit asigurat în exclusivitate
acestora, folosind aparatură de ultimă genera�ie,
de o serie de servicii de kinetoterapie, masaje
terapeutice, fizioterapie, (electrostimulare
musculară, electroșocuri de suprafa�ă și
profunzime, laser orientat către problemele
medicale ale pacientului, drenaj limfatic,
magnetoterapie) precum și consult medical
avizat.

Pentru confortul și realizarea unui plan
terapeutic corespunzător fiecărui pacient, clinica
este deservită de către o echipă de specialiști
terapeu�i bine instruită, dinamică, pasionată, care
dispune de aparatură de ultimă genera�ie:

• aparat de terapie combinată, două canale
electroterapie, un canal ultrasunete și un canal
laser;

• aparat de magnetoterapie sta�ionar cu două
canale;

• aparat Shortwave (cu unde scurte pentru
aplica�ii inductive și capacitive). Aparat laser
terapie de înaltă intensitate;

• aparat de terapie cu radiofrecven�ă.
Clinica oferă o serie de servicii medicale:

SERVICII DE ÎNALT
NIVEL CALITATIV

• este un tip de mișcareKinetoterapia
medicală, constând pe lângă efectuarea unor
exerci�ii fizice, dintr-un ansamblu de tehnici și
metode aplicate în func�ie de fiecare persoană și
afec�iunea pe care o prezintă.

• se caracterizează prinFizioterapia
recuperarea, îmbunătă�irea și men�inerea
mobilită�ii pierdute în urma unor afec�iuni de
diferite etiologii și reintegrarea în activitatea
zilnică normală, reducerea până la dispari�ie a
durerilor patologice musculare și articulare,
îmbunătă�irea for�ei și tonicită�ii musculare.

• presupune stimulareaMasajul terapeutic
musculaturii, dar și a �esuturilor conjunctive, a
tendoanelor cu scopul detensionării acestora.
Totodată, masajul terapeutic stimulează sistemul
limfatic și reglează hormonal organismul.

• presupune tratarea șiGimnastica medicală
reabilitarea persoanelor cu afec�iuni și
comorbidită�i la toate vârstele, în vederea
promovării capacită�ilor fizice și cognitive ale
acestor persoane, precum și în vederea creșterii
calită�ii vie�ii acestora.

• are ca obiectivGerontologia și geriatria
asisten�a medicală acută, cronică, preventivă de
recuperare a persoanelor vârstnice.

Demn de subliniat este faptul că în cadrul
Acordului de parteneriat s-a convenit practicarea
reducerii cu 25 la sută a tarifelor, stabilite și
acestea la cel mai scăzut nivel al pie�ei. De
asemenea, în baza unor criterii ce au fost definite
de Consiliul Director, se acordă pentru membrii
asocia�iei un număr de gratuită�i pentru întreaga
perioadă de func�ionare a clinicii. Este un
început, Acordul de parteneriat vizând o
multiplicare a activită�ilor de sprijin, inclusiv la



Asistenta fiziobalneoterapeută
(FBT) , în cabinetulDiana Moroianu
de kinetoterapie unde sunt trata�i
pacien�i pentru recuperarea for�ei
musculare, recăpătarea mobilită�ii
precum și pacien�i
care au suferit afec�iuni neurologice
(accidente vasculare, pareze,
hemipareze) 9

domiciliu, a membrilor asocia�iei afla�i în nevoie,
și nu numai.

Dintr-un raport de activitate al clinicii,
prezentat de președinte le Asocia � ie i
„Respectabilii”, domnul Candin Pop aflăm că o
surpriză plăcută imediat după deschiderea
clinicii a reprezentat-o reac�ia extrem de
încurajatoare a membrilor As. C.A.R.P. „Ana
Aslan” care se prezintă constant și în număr mare
pentru a beneficia de serviciile unită�ii, ceea ce
reprezintă un succes al acestui proiect unic la
nivelul caselor de ajutor reciproc din România și
la nivelul municipiului Brăila!

De asemenea, un alt aspect demn de
consemnat este că încă de la deschidere,
personalul clinicii ac�ionează efectiv și în
activitatea de recuperare medicală a copiilor ce
au nevoie de anumite proceduri specifice. În
acest sens s-a observat prezentarea multor
membri ai C.A.R.P. cu nepo�ii pentru tratarea
unor probleme motorii sau alte situa�ii.Acest fapt
a impus dezvoltarea unei
structuri medicale de
recuperare pediatrică unică
la nivelul municipiului
nostru, concretizată prin
colaborarea directă cu
Maternitatea, pentru a
sus�ine și ajuta inclusiv
copiii nou-născu�i.

În prezent clinica și-a
extins echipa, cei 22 de
angaja�i (4 medici, 11
a s i s t e n t e m e d i c a l e
specializate în domeniul
terapeutic, 3 recep�ionere,
două femei de serviciu, doi
agen� i de pază ș i un
d i r e c t o r ) , m ă s u r ă
organizatorică ce atestă
siguran�a oferirii unor
servicii de calitate, orientate
către pacient la o eficien�ă
maximă.

Din raport mai aflăm că
această clinică și-a extins
aria de activitate prin
cooptarea unui medic
geriatru, astfel încât sunt premise certe pentru
dezvoltarea unui program geriatric pentru
membri pensionari. Totodată în memoria
savantei brăilene „Ana Aslan” se inten�ionează
continuarea acestei discipline medicale extrem
de avansată în special în special în domeniile
„întineririi” și „regenerării celulare”, inclusiv
prin tratament cu gerovital.

Ce bene�icii aduce masajul terapeutic? Ne
dezvăluie asistenta FBT ,Roxana Samoil
care prin manevrarea unui aparat de ultimă
generat� ie destinat acestei proceduri
medicale nedureroase - TECAR - contribuie
la ameliorarea afect� iunilor coloanei
vertebrale, a coxartrozei, entorselor,
ın̂tinderilor musculare, luxat�iilor.

Laseroterapia, procedură medicală
de vârf, pe care asistenta

FBT Gabriela Nicolae
o stăpânes�te cu ın̂alt profesionalism

ın̂ tratarea edemelor, durerilor
de genunchi, lombare sau cervicale,
precum s�i a senzat�iilor de amet�eală

Unda scurtă generată de acest modern
aparat ajută la eliminarea durerilor
s� i a edemelor din zona genunchilor

s� i a articulat�iilor, fapt ce conduce
la o mai sigură s� i normală

mis�care a acestora



Asociat�ia C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila a
găzduit ın̂ data de 06.05.2022 un nou
eveniment cultural cu o semni�icat�ie
aparte prin intensitatea trăirilor
�iecăruia dintre participant�i, membri ai
Cenaclului literar-artistic „Casa
Sperant�ei”, alături de oaspet�ii lor,
m e s a g e r i a i p o e z i e i d i n s u d u l
Basarabiei, Ucraina, ın̂tr-o „Întâlnire de
su�let”, as�a cum cu adâncă simt�ire a fost
intitulat programul care a cuprins nu
mai put�in de trei lansări de carte s�i
recitaluri de poezie, ca parte a unui
„parteneriat durabil și a unui dialog
cultural Româno-Ucrainean”, as�a cum au
fost apreciate legăturile stabilite ın̂că ın̂
urmă cu cât�iva ani cu comunitatea
istorică din sudul Basarabiei, regiunea
Odessa – Ucraina.

D i p l o m a d e o n o a r e a c o r d a t ă
cenaclului de Universitatea Umanistă de
Stat din Ismail s�i Centrul de Informare al
României din Ismail, ı̂nmânată cu
această ocazie de către prof.univ.
Ta t i a n a Ș e v c i u k s� i d e c ă t r e
administratorul centrului, doamna
Natalia Ursu, re�lectă receptivitatea
locuitorilor respectivelor meleaguri fat�ă
de manifestările de prietenie ce le sunt
adresate. Evenimentul a fost marcat de

La sediul C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila

ÎNTÂLNIRE de SUFLET

impresiile s�i alocut�iunile rostite de către
cele două doamne, cărora li s-au alăturat
Viorel Mortu, cercetător la Muzeul
Brăilei, scriitoarea , ceaVioleta Craiu
care a s�i moderat ın̂tâlnirea, incluzând
dialogul sust�inut online cu poet�i s� i
scriitori din sudul Ucrainei, amintind
aici pe doamna ,Eufrosina Cojocaru
recitalul ı̂nregistrat al poetului Ion
Bâcu, pres�edintele Cenaclului „Ecoul
Bugeacului”, limitându-ne ın̂ continuare
la a consemna titlurile volumelor

lansate – – ,Strigătul tăcerii Ion Bâcu
Spa�iul liric – Antologia de poezie
românească contemporană din sudul
Basarabiei, coordonatori: Natalia Ursu
– administrator Centrul de Informare al
României din Ismail, ,Violeta Craiu
Mihaela Dincă – redescoperire a
poeziei ı̂n spat�iul sud-basarabean,
Antologia bilingvă „Ecoul Bugeacului”,
premieră editorială promovată de
prof.univ. .Tatiana Șevciuk

Rodica GORGOVAN
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Cel de-al 35-lea număr al revistei „Casa
Speran�ei”, editat sub egida As. C.A.R.P „Ana
Aslan” Brăila, apărut ın̂tr-o t�inută gra�ică de
except�ie, as�a cum ne-a obis�nuit, cuprinde un
sumar bogat s�i atractiv ın̂ care, chiar de la
parcurgerea primelor pagini remarcăm
reus�ita Consiliului Director de a imprima
activităt�ii sale caracterul de continuitate
chiar s�i ın̂ condit�iile crizei medicale care a
dereglat viat�a s�i activitatea ın̂tregii planete.
Astfel, din Raportul prezentat ı̂n Adunarea
generală anuală de către pres� edintele
asociat�iei brăilene, domnul economist Ilie
Dudulea, a�lăm că acest caracter reprezintă
principiul de bază ce trebuie avut ın̂ vedere ın̂
aprecierile cu privire la �iecare exercit�iu
�inanciar, semni�icând necesitatea asigurării
resurselor �inanciare necesare pentru
ı̂ndeplinirea scopului pentru care a fost
ın̂�iint�ată asociat�ia, dar s�i generarea unor
capitaluri proprii, esent�iale pentru a asigura
funct�ionarea administrativ-institut�ională,
prin derularea unor activităt�i cu caracter
permanent, speci�ice obiectului de activitate,
producătoare de venituri. Mai ales că in�lat�ia,
criza energetică, alimentară s� i chiar de
securitate cu toate urmările ei nu au ocolit pe
nimeni.

Un spat�iu amplu este rezervat realizării, ın̂
plan investit�ional a unei moderne clinici de
recuperare medicală, prin reus�ita proiectului
„Din grijă s�i respect pentru o viat�ă linis�tită”,
promovat ı̂n colaborare cu Asociat� ia

Aprecieri elogioase privind revista noastră

„Respectabilii”, ı̂n baza unui acord de
parteneriat. I�n rezumat, suntem informat�i că
membrii asociat�iei brăilene se pot bucura, ın̂
cadrul unui program prestabilit asigurat ın̂
exclusivitate acestora, de consultat�ii ı̂n
domeniul ortopediei s� i traumatologiei la
cabinetul de specialitate din cadrul clinicii s�i
de asistent�ă pro�ilactică terapeutică prin
Fizioterapie s�i metoda Kinetoterapiei pentru
pacient�i cu patologii diverse: osteoarticulară
degenerativă, post traumatică, terapeutică,
neurologică, cardiovasculară, respiratorie,
geriatrie, dar s� i pacient�i cu discopatie
lombară/cervicală, care pot bene�icia
inclusiv de proceduri de elongat�ie. Tot aici,
membrii asociat�iei, s�i nu numai, pot bene�icia
de consultat�ii la cabinetele medicale de
geriatrie s�i medicină generală. Demne de
consemnat sunt practicarea reducerii cu 25
la sută a tarifelor, fat�ă de cel mai scăzut nivel
al piet�ei s�i ın̂ baza unor criterii de�inite de
Consiliul Director, precum s�i acordarea unui
număr de gratuităt�i pentru membrii asociat�i
pentru ın̂treaga perioadă de funct�ionare a
clinicii.

Nu lipsesc din paginile revistei aspecte
culturale din urbea oras�ului cu salcâmi,
init�iate de către membrii Cenaclului „Casa
Sperant�ei”, multe dintre acestea redate
sugestiv ın̂ paginile revistei: participarea
membrilor cenaclului, dar s� i a multor
membri C.A.R.P. la festivităt�ile prilejuite de
sărbătoarea Zilei Culturii Nat�ionale sau Zilei

În numărul 54 al Revistei „Omenia” a Federa�iei Na�ionale a
Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România,
jurnalistului ,Ionu� CRIVĂ�, redactor-șef al acestei publica�ii
aduce din nou în aten�ia cititorilor săi meritele colectivului
redac�ional aș revistei „Casa Speran�ei” editată de As. C.A.R.P.
„AnaAslan” Brăila, intrată în al zecelea an al existen�ei sale.
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Internat�ionale a Poeziei, la numeroase
lansări de carte, simpozioane, participări la
expozit�ii de pictură la nivel nat�ional s� i
internat�ional, diverse ın̂tâlniri culturale.

O tematică frecvent abordată consecvent
ın̂ paginile revistei este racordarea acesteia
la realitatea cu care se confruntă lumea
contemporană, articolul „Ucraina – o rană pe
obrazul umanităt�ii” apărut sub semnătura
juristului Aurel Hârjoghe, scot� ând ı̂n
evident�ă drama pricinuită de război, dar ın̂
acelas�i timp, s�i demersurile făcute de către
membrii redact�iei pentru dezvoltarea, de-a
lungul timpului, a unei colaborări fructuoase
ı̂ntre cenaclul brăilean s� i Centrul de
Informare Românesc din Ismail – Ucraina
prin redarea ı̂n pagini le revistei a
potent�ialului creativ-cultural ı̂n vederea
promovării identităt�ii culturale românes�ti s�i
peste granit�ele t�ării.

Rubricile dedicate prezentării unor
personalităt�i locale, reportaje inspirate din
viat�a cotidiană s� i de altădată a Brăilei,
impresii de călătorie din străinătate, puncte
de vedere curajoase prin abordarea lor,
epigrame, poezii, cronici de cenaclu s�i de
carte, „colt�uri” de aparit� ii editoriale,
evenimente religioase, fotogra�ii, precum s�i
lărgirea preocupărilor Consiliului Director
pentru promovarea fenomenului cultural-
art is t ic ı̂n contextul socia l actual ,
materializat recent prin amenajarea ı̂n
incinta asociat�iei a unui studiou unde se vor
realiza emisiuni cu diverse personalităt�i
locale sub marca asociat�iei Infozone Brăila,
ın̂tregesc imaginea unei reviste calitativ
structurate, interesante, o publicat�ie bine
primită de cititori, ancorată solid ın̂ viat�a de
zi cu zi a seniorilor brăileni.

I�i felicităm pe această cale pe realizatorii
acestei reviste s� i le dorim succes ı̂n
activitatea ce o desfăs�oară.

Zâmbetul unește
În urmă cu trei ani, pe data de 30 mai 2019, Asocia�ia Culturală

Leviathan, prin reprezentatul ei Lică Barbu, (n.n. - jurnalist,
scriitor, caricaturist, membru al Cenaclului „Casa Speran�ei”)
ini�ia la Brăila, la Biblioteca Jude�eană „Panait Istrati”, Sec�ia de
Împrumut pentru copii - Ludotecă, proiectul „Zâmbetul unește”,
adresat copiilor cu vârste între 6 și 14 ani.

Scopul proiectului a fost s� i este organizarea unui grup artistic cu
copii dornici să păs�ească pe scenă cu momente artistice pe genuri de
interpretări à cappella, pantomimă, muzică, teatru scurt, cât s� i
preocupări artistice ale copiilor privind creat�ii literare, pictură, desen
umoristic etc. Grupul artistic a fost botezat de la prima ın̂tâlnire, ın̂
unanimitate copilărească, „ ”.Nino Nino

I�ncă de la primele ın̂scrieri s�i până ın̂ prezent, participarea la acest
proiect a fost gratuită. Putem a�irma cu toată convingerea, chiar dacă
proiectul „ ”, ca formalitate o�icială, se numes�te totZâmbetul unește
proiect, că am depăs�it faza de proiect pentru că a devenit o prezent�ă
cultural-artistică distinctă ın̂ viat�a culturală brăileană s�i nu numai. Pe
aceste considerente, timp de trei ani s-au atins majoritatea obiectivelor
propuse ın̂ acest plan de educat�ie cultural-artistică pentru copii.

Rezultatele vorbesc de la sine s� i merită să le subliniem, nu ca să ne
lăudăm, ci ca să demonstrăm că acolo unde există implicare, dragoste
pentru copii, răbdare, idei noi ın̂ schimbarea mentalităt�ilor ın̂vechite
de educat�ie, originalitate la rubricile propuse, curajul zâmbetului de a

trece peste es�ecuri, se poate realiza cu succes tot ceea ce ne
propunem.

Când a lansat proiectul „ ”, coordonat deZâmbetul unește
prozatorul , a sperat caLică Barbu Asocia�ia Culturală Leviathan
părint�ii s� i copiii brăileni să se alăture demersului nostru măcar
pentru o perioadă limitată de timp. Iată că astăzi putem număra cu
mult peste 1000 de zile, adică peste trei ani de „zâmbete”, emot�ii,
activităt�i diverse, sperant�e s� i realizări. Grupul artistic „Nino Nino” a
devenit ın̂ această perioadă o corabie purtată de valurile sperant�ei,
iar copiii, ım̂preună cu Lică Barbu au reus�it să se impună ın̂ viat�a
culturală a oras�ului Brăila. Am trăit, alături de aces�ti copii minunat�i,
toate emot�iile posibile, mai ales din cauza distant�ei (distant�a
geogra�ică dar s� i cea impusă de pandemie), dar ın̂crederea ın̂ puterea
visului lor ne-a motivat să le �im alături ın̂ �iecare zi. Mult�i dintre copiii
primei serii au ım̂plinit vârsta de 14 ani, dar ei au rămas ın̂ cartea de
onoare a proiectului „Zâmbetul unes�te”, dar s� i a grupului artistic
„Nino Nino”. Au venit alt�i copii, proiectul continuă, se desfăs�oară alte
activităt�i, ın̂să entuziasmul copiilor este cel din prima zi, pentru că
acesta se mos�tenes�te, mai ales ın̂ grupul „Nino Nino”. De , ziua1 iunie
copilăriei universale, am urat succes tuturor copiilor lumii, iar
copiilor nos�tri din grupul „Nino Nino” le-am dorit să aibă parte de
bucurii, succes, să se bucure de copilărie, să rămână cât mai mult
alături de noi, alături de Lică Barbu, cel cu su�let de copil. Vă
mul�umim, dragi copii, dragii noștri „Nino Nino” și să nu uita�i
niciodată că „Zâmbetul unește”!

(Rudy Roth, Costin Tuchilă, Pușa Roth, Lică Barbu –
redactori la prestigioasa revistă Leviathan)



În Dic�ionarul Enciclopedic Romîn (vol.II, 1964,
pag.257) găsim: „Eminescu Mihai n(1850-1889),
cel mai mare poet romîn și unul dintre cei mai de
seamă lirici ai literaturii universale, s-a născut la
Botoșani (după unii la Ipotești) (...)”

Men�iunea din paranteză induce bănuiala că este
posibil să se fi născut, în adevăr, la Ipotești, unde se
afla moșia răzășească cumpărată de căminarul
Gheorghe Eminovici (tatăl poetului) și aflată la 8
kilometri de Botoșani. Confuzia se datorează pe de-
o parte faptului că Mihai, al șaptelea copil al so�ilor
Eminovici, și-a petrecut primii ani de via�ă la moșie,
dar și surorii mai mari, Aglae, care a sus�inut
(eronat) că s-a născut la Ipotești.

Lumină în chestiune aduce Maica Fevronia
Iurașcu, mătușă a lui Mihai, care a participat la
naștere în Botoșani.

Clarificând elementul spa�ial al nașterii poetului,
data evenimentului ridică noi semne de întrebare.
Au circulat, în paralel, două date distincte: 20
decembrie 1849 și 15 ianuarie 1850. Să men�ionăm
argumentele:

1. Pentru data de 20 decembrie 1849, Sf. Ignat
Teoforul - (sărbătoare fixă):
a) poetul însuși, în albumul din 1878 al Societă�ii
„Junimea” scrie această dată, cu men�iunea:
„Ignat”.

b) Matei, fratele lui Mihai (În vol. Scrisori, Ed.
Albatros, 1995): La patru ceasuri și cincisprezece
minute evropinești se naște Mihai, al șaptelea copil
al lui Gheorghe Eminovici (1849, 20 decembrie).

2. pentru data de 15 ianuarie 1850:
a) Actul de botez de la Biserica Uspenia din

Între  legendă și  adevăr

versuri de
Adrian PĂUNESCU

Întrebare
retorică

Prof. Jenică CHIRIAC

Plopii fără el

Pe lângă plopii fără sot�
Trec anii cu ın̂cetul
S� i ei ar �i aproape tot�i
De n-ar lipsi poetul.
El nu a fost nici când era
Doar trecătoare copii
I�mprejmuiau absent�a sa
S� i fără sot� tot�i plopii.
La locul lor tot�i plopii sın̂t
Fos�nind cu tot �irescul
Dar n-au nici sens s� i nici
cuvânt
Lipses�te Eminescu.

As�a sın̂tem tot�i
Destinul ne arată
Doar plopi fără sot�
Cu sot� niciodată.

S� i primăria-i are-n stoc
S� i-i numără ın̂truna
Dar nu-i mai bate nenoroc
S� i nu-i fos�nes�te luna.
Nici primăvara nu dă sens
N-au vară, iarnă, toamnă,
I�n jurul lor e-un gol imens
Ce Eminescu-nseamnă.

Mai bine nici să nu-i vedet�i
Sunt nis�te plute oarbe
Numai poetul din poet�i
I�n cer ıî reabsoarbe.
Bat cât mai trist un gând
din tot�i
Frunzis�ul ves�tejescu-l

Pe lângă plopii fără sot�
S� i fără Eminescu.

Puncte de vedere

Botoșani. Sus�inători ai datei de naștere din anul
1849 dau ca bună explica�ia: pe vremea aceea,
actele se completau mult mai târziu. Se uită un
lucru: completarea unor formulare (Certificat de
Botez) este una, iar data de naștere este altceva
(concret).

Într-un volum apărut recent (2012, Eminescu
doinește, Ed. Speteanu, prefa�at de academician
Mihai Cimpoi din Republica Moldova), dintr-un
tabel cronologic aflăm: 1850. La 15 ianuarie se
naște la Botoșani al șaptelea copil al so�ilor
Eminovici, Mihai. În 21 ianuarie va fi botezat la
Uspenia din aceeași localitate.(pag 13, op. cit.)

b) Titu Maiorescu, contemporan poetului, în
studiul monografic Eminescu și poeziea lui, 1885),
apărut în volumul , Ed. Tineretului, laDin critică
pag 213, scrie: Născut la 15 ianuarie 1850 în
Botoșani, primind prima învă�ătură în gimnaziul
din Cernău�i, părăsind la 1864 școala pentru a se
lua după trupa de teatru a doamnei Fanni Tardini
prin România și prin Transilvania.

c) Maiorescu s-a bazat pe sus�inerile sale, pe
declara�ii și documente, a aprofundat cercetările
spre deplina clarificare a aspectelor legate de
nașterea lui Eminescu. Spre pildă, la o scrisoare
adresată de dl. G. Cerchez, prefect de Botoșani,
maicaAgapia Gherghel, stare�a schituluiAgafton, a
răspuns: 1891, martie 29, Agafton. Domnule
prefect, D. Poet Eminescu este născut în Botoșani,
aceasta este sigur, căci am întrebat pe maica
Fevronia Iorașcu, care au fost de fa�ă când s-a
născut. Este cunoscut încă cu botezul, i s-au cetit de
către preotul Dimitrie de la Ospenia... Agapia
Gherghel.

Extinzând verificările în arhiva Uspenia, „ce-i

Poetul nepereche
EMINESCU

Pe 15 iunie 2022 se ım̂plinesc 133 de ani de la
trecerea ı̂n Eternitate a Poetului National. Poetul
spunea: „Întâmplarea m-a făcut ca, din copilărie încă,
să cunosc poporul românesc, .. în cruciș i-n curmeziș,. .. ș . "

Să-i recitim, cu evlavie, măiastra operă i să-i cinstims�
cum se cuvine memoria!

As� a cum au făcut-o s� i brăilenii din imaginea
surprinsă de colega , care s-au adunat,Doina Focșa
după cum li-e obiceiul, la statuia din Grădina Publică
pentru a dovedi că nu l-au uitat. Eminescu e etern!
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Oare câ�i dintre
contemporanii

noștri mai tineri
știu și pot recita

o poezie a
marelui poet
na�ional sau

măcar o strofă
dintr-una?



mai zice și și biserica Domnească” prin
bunăvoin�a Preacucernicului Părinte Preot
Dimitrie, s-au găsit următoarele: Născut la 15
ghenarie 1850, din părin�ii Gheorghe
Eminovici, proprietar și so�ia sa Ralu, născută
Vasile Iurașcu, care primi botezul la 21
ghenarie... s-a numit Mihail, având naș pe
dumnealu i , s to ln icu l Vas i le Iurașcu .
Maiorescu concluzionează lapidar: Rămâne
(așadar), cu totul sigur, că Mihail Eminescu s-
a născut în Botoșani în ziua de 15 ianuarie
1850.

O altă legendă ce se cuvine a fi demontată se
referă la așa-zisa sărăcie materială a poetului.
Găsim, din nou, la Maiorescu un punct de
vedere. Se vântura părerea că fuga lu Eminescu
de la gimnaziu, activitatea lui ca redactor de
ziar, care adică nu s-ar putea explica decît prin
necesită�i materiale, lipsa de orice distinc�ii
conven�ionale, de premii academice, de
decora�ii și c.l., toate puse în legătură, mai ales
cu izbucnirea aliena�iei mintale ... (pag.271,
op.cit).

În continuare, Maiorescu remarcă faptul că
reviste și ziare dintre cele ce l-au ignorat pe
timpul vie�ii, vin acuma să acuze societatea
română, care ar fi lăsat un asemenea om
nebăgat în seamă și într-o mizerie din cauza
căreia ar fi înnebunit. Noi credem că aceste
apre�ieri sunt greșite. (p. 272, op.cit).
Cu argumente și exemplificări se conturează
personalitatea complexă a poetului, a cărui
trăsătură principală, ne permitem a o defini
modestie a celebrită�ii. Trăind în sfere înalte de
spiritualitate creatoare, Eminescu nu s-a sim�it
niciodată subjugat de materialitatea lumii.

A avut mai multe convorbiri cu regina
României, Carmen-Sylva dar când a fost
vorba să i se confere o distinc�ie onorifică, un
bene-mereti sau nu știu ce altă decora�ie, el s-a
împotrivit cu energie Prin.(p.272 op.cit.)
urmare, legenda că mizeria ar fi adus pe
Eminescu la nebunie trebuie să aibă soarta
multor alte legende: să dispară înaintea
realită�ii (p.273 op.cit.)

Căci celebritatea, valoarea operei sale de
universalitate cuprinsă în integrala de 16
volume îngrijită de brăileanul Dumitru
Panaitescu Perpessicius, din care primul apărut
în 1939, restul desfășurându-se pe întinderea a
jumătate de veac, sunt concludente.

Tradusă în 31 de limbi și comentată în peste
50 de studii monografice scrise în 16 limbi,
poezia a ajuns să fie cunoscută, pe toate
continentele (p.259, Dic�ionarul Enciclopedic
Romîn).

Încheiem cu zicerea lui Grigore Vieru, din 21
martie 2008: Dacă a existat cândva România
ca Imperiu, acel Imperiu se numește Eminescu.
Este cel mai drept. Cel mai frumos și cel mai al
nostru Imperiu în care mă simt atât de bine, în
care mă simt și eu poet. VEȘNIC TRĂI-VA
NEAMULCARE L-ANĂSCUT.

Valentina BALABAN

Efemerul anulează-n rază
Muzele se-aliniază-n pană
Iubitor gândul formează
Noaptea cerului icoană
Egregor, Mama-Natură
Scris de geniu prin iubire
Contemplare în măsură
Unic bard din nemurire.

Eminescu

Cântec de-nfrunzit iubiri
M-AI pus să ard ın̂ �iecare sferă s� i-ai răsădit luceferi ın̂ ros�ul sângelui din maci, mi-ai

fulgerat, cu năluciri, pas� ii de apă, plutind transparent s� i andante-n parfumul genelor târzii…
M-ai adunat ın̂ zbor, ca vis la pret� redus, săpat ın̂ catifeaua densă a frământatelor extaze…

I�nfrunzes�te-mi, la tâmple, romant�e de dulce alean, cu �lori din care curg, liturgic,
ım̂brăt�is� ări pe clapele vechiului pian… ın̂frunzes�te-mă-n tăceri durate-n nopt�i ce păs�esc
us�or ın̂tre s�oapte dezbrăcate de nelinis�ti… Logodes�te-mă cu insomnii crescute din iarba
păgână a viciului preschimbat ı̂n feciorelnice-adorat�ii… Viet�uies� te-mă eventual s� i
dimpotrivă, cenzurat s� i-n libertate, pe la port�i s� i-n am�iteatre, amator s� i genial, pe cărări s� i
printre ape… S� i scrie-mă-n letopiset�e ın̂ care-nt�epenes�te timpul – măscărici la curt�ile iubirii
– locatar ın̂ bolgii s� i ın̂ scama lumii, ascunde-mă-n ortogra�ii ghidus�e, cu bilet rezervat numai
dus, ın̂ secunda târzie ce-n�ierbântă, vlăguit, ves�nicia…

Desfrunzes�te-mă de tine, când ın̂ amfore se tulbură timpul, când năframa amintirilor
viscoles�te cerul din care cad aripi de jar. Desfrunzes� te-mă de doruri arse ı̂n priviri pe-
nseratele poteci, cu ispite de otrăvuri dulci, dansând ın̂ oase…

Iubes�te-mă pe sărite, pe zecimale s� i semitonuri, pe linii de portativ s� i pe ovalul nopt�ii
albe… I�ntre octave, vorbes�te-mi despre semnul dintre noi ın̂ spat�ii has�urate s� i ascultă-mi
amurgul cum pocnes�te-a muguri…

Iubes�te-mă cu taxă inversă, ın̂tre geometrii adormite-n ploi de �luturi s� i-n rădăcini de
umbre răsturnate… Iubes�te-mă larvar s� i histrionic, pe apucate, pe la cântători, cu negat�ii, cu
rest s� i cu multipli, tangent�ial s� i ın̂mult�it… iubes�te-mă… indescifrabil…

S� i, dacă-i mult, sau prea put�in, iubes�te-mă cum pot�i s� i-atât!

Asearǎ, tata m-a luat de mânǎ s�i mi-a spus
zâmbind:

− Hai sǎ mergem Acasǎ!
Ori tata a bǎut ceva, ori mai aveam apǎ ın̂

urechi de la scǎldat? Pǎi, nu eram acasǎ?
− Ai sǎ vezi unde e Acasǎ!, adânci tata s�i mai

mult nedumerirea din capul meu.
Am mers pe câmp. Este aproape de casǎ

deoarece strada noastrǎ e la marginea
cartierului s�i dǎ ın̂ câmp. Nici t�ipenie! Doar noi,
câmpul proaspǎt secerat, un copac, nis� te
licurici, �lori adormite, bâzdâgani de searǎ,
miros de iarbǎ verde s�i cerul, ım̂i trecea prin
minte atunci peisajul câmpului.

− S� i dacǎ sunt atâtea, unde-i t�ipenia?, m-a
ın̂trebat tata ghicindu-mi gândul.

− S� i unde-i Acasǎ?, i-am rǎspuns printr-o altǎ
ın̂trebare ce mǎ frǎmânta.

− Uitǎ-te printre crengile copacului! Ce vezi?
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Liliana TOMA

Lică BARBU

„Stelarul”
− Frunze, ce sǎ vǎd?, am rǎspuns repede,

sigur pe mine.
Tata tǎcea... S� i deodatǎ, am vǎzut!... Oau! Am

rǎmas cu ochii mari, scânteind, privind cerul.
Fiecare crengut�ǎ a copacului avea o stea.

− Acesta se numes�te Stelarul. Este copacul
care face stele. Iar acolo sus, ı̂n vârful copacului,
este Acasǎ. De Acasǎ venim pe Pǎmânt, �iecare
cu misiunea lui, cu treburile lui, cu iubirile s�i
ın̂t�elegerile lui s�i ne ın̂toarcem Acasǎ. Dupǎ ce
veghem o Vreme linis�tit�i pe câte o stea pe cei
dragi, ne ın̂toarcem iar pe Pǎmânt.. s�i tot as�a.
Uite, acolo e Carul Mare s�i la o azvârliturǎ de
meteorit e Carul Mic. Se spune cǎ... S� i t a t a
povestea, povestea... Despre cǎpcǎuni s�i voinici
ce se luptau pe bolta cereascǎ, despre stelut�e cu
dor neı̂mplinit, despre... S� i am adormit ı̂n
brat�ele lui. Nu mult. Când m-am trezit, Stelarul
era la locul lui, Carul Mare la fel, licuricii mǎ
mângâiau cu luminit�a lor, doar tata nu mai era.

- S-o �i dus Acasă?



O industrie cândva prosperă
care încă n-a murit

(Fragment din volumul în lucru „Nostalgii”)

Brãila de altãdatã

Ghinea MITREA

- Verde, verde, ș-o răsură,
Spune, spune, barbă sură,
Căișorii cum se fură,
Cum se iau din bătătură
Pe negură
Și pe brumă?
- Cu ochiul arcanului
Prinzi muma juganului,
Și duci caii la păduri,
Tot la iarbă cu răsuri,
Iar cu ei călătorești
Până nu te mai zărești,
Și din gură zici mereu
Colea cântecelul meu:
„Spune, spune, cui de cuc
Căișorii und` se duc?
Spune, spune, turturea,
Înghe�ată-i Dunărea
Să treacă neica pe ea
Cu trei suri alăturea,
Cu muma juganilor
Și cu tatăl surilor?
Spune, spune, păsărea,
Pot să merg în Dobrogea
La Maria Olteanca,
Să beau vinul
Cu vadra,
Pelinul
Cu ocaua,
Să beau vin nemăsurat
Să iau pol nenumărat?”

(Scris la 8 mai 1884, în București,
după Petrea Cre�u Șolcan, care
narează originea cântecului prin
întâmplarea următoare : un
oarecare „ispravnic” avea ca
servitor boem un bătrân geambaș,
care într-o noapte îi fură to�i caii și
fugi în Dobrogea. Zgomotul ,
cercetările și prinderea furtului ar
�i dat ocaziune acestui cântec
popular).

Din vol. G. Dem Teodorescu,

Poezii populare române

Tăvălugul privatizării, de după anul
1990, ca instrument de as� ezare a
economiei românes�ti, potrivit cerint�elor
sistemului social capitalist, a avut ca efect,
nu dezvoltarea – as�a cum mult�i naivi au
crezut – ci destrămarea acesteia. S� i, as�a
cum am văzut cu tot�ii, ın̂ anii ce au urmat,
marea industrie a fost dusă de noii
proprietari la �iare vechi, iar cei ce lucrau
ı̂n fabricile, uzinele s� i combinatele,
cândva productive, s-au transformat ın̂
s� o m e r i , n e v o i t� i s ă - s� i c a u t e a l t e
ın̂deletniciri sau să plece din t�ară. Iar dacă
industria – considerată pilonul de bază al
economiei – a fost aproape lichidată,
evident că s� i celelalte ramuri economice
au avut aceeas�i tristă soartă, cu efecte
sociale dramatice, ın̂ care sărăcirea unei
m a r i m a s e d e o a m e n i a d e ve n i t
caracteristica dominantă a zilelor
noastre.

Dacă la Brăila de altădată se putea vorbi
de o industrie puternică, astăzi, aceasta
este foarte put� in reprezentativă ı̂n
economia judet�ului. Ceva, ın̂să, din ceea
ce a fost mai ın̂ainte de 1990, n-a murit
ı̂ncă , s� i a supraviet�uit tăvălugului
privatizării: este vorba de industria
p e t ro l i e ră . Ac e a s t a a p o p o s i t p e
meleagurile brăilene ı̂n anii 60-65 ai
secolului trecut, după ce prospect�iunile
seismice au indicat mari rezerve de t�it�ei s� i

gaze, mai ın̂tâi la Opris�enes�ti, apoi s� i ın̂
alte zone din Bărăganul brăilean – la
Bordei Verde, Lis�coteanca, Jugureanu,
Ulmu, Stăncut�a s� i Bertes�ti.

As�a cum atestă documentat�ia ce ne-a
fost oferit ă de domnul Gheorghe
Catrinescu, veteran al nucleului de
petrolis� ti venit�i la Brăila să scoată la
lumină aurul negru, dătător de energie
ın̂tregii viet�i economico-sociale, sondele
au fost săpate de oamenii Schelei de foraj
s� i apoi puse ı̂n product� ie de către
meserias� ii Schelei de extract�ie - unităt�i ce
au fost ı̂n�iint�ate ı̂n anul 1967. Aceste
două entităt�i au fost ulterior unite, ın̂ anul
1973, sub denumirea de Schela de foraj-
extract�ie, situat�ie ce a dăinuit zece ani,
până ı̂n 1983, când, din nou au fost
separate. Astfel, săparea sondelor a
rămas atributul Schelei de foraj, iar
aducerea la suprafat�ă a t�it�eiului – de fapt
scopul �inal al acestei activităt�i, a revenit
Schelei de product�ie petrolieră.

Această nouă industrie venită la Brăila
ın̂ deceniul s�apte al secolului trecut a adus
nu doar ın̂că o valent�ă economiei locale, ci
a creat s� i o schimbare bene�ică ı̂n
domeniul social. Petrolis� tii venit�i din
zone tradit� ionale ı̂n acest domeniu
(Prahova, Buzău-Berca , Moldova,
Dâmbovit�a) – de fapt o mână de oameni –
au fost nucleul ce a transmis cunos�tint�ele
meseriei localnicilor din satele brăilene,
care s-au cali�icat la locul de muncă,

Hoţul de cai

14 Parc de colectare și separare �i�ei
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devenind cunoscători ai ın̂deletnicirilor
speci�ice acestei industrii. Pe parcursul
anilor, numărul acestora a crescut mereu,
potrivit cerint�elor de dezvoltare ale
Schelei, ca urmare a extinderilor forajului
s� i , c o n c o m i t e n t , a e x t r a c t� i e i d e
hidrocarburi, delimitarea câmpurilor
petroliere s� i „urmărirea” zăcămintelor de
t�it�ei peste limitele judet�ului – până ı̂n
Vrancea, Galat�i, Ialomit�a, Ilfov sau ın̂ Delta
Dunării.

As� a cum atestă datele statistice,
ın̂ceputului exploatării ın̂ 1967 i-a urmat
o nemaiı̂ntâlnită cres�tere a product�iei,
care, ın̂ anul1973 a ajuns la 5.000 tone de
t�it�ei extras zilnic, transportat atât cu
garniturile de tren pe calea ferată, cât s� i
pompat pe conducte spre ra�inărie. Acest
„boom” economic a durat zece ani, timp ın̂
care s-au creat 2.000 de locuri noi de
muncă pentru meseria de sondor s�i alte
zece meserii ı̂n afara celei de bază,
complementare acestui domeniu de
activitate. Rezultatele bune ın̂ product�ie
au situat schela de la Brăila pe locul ın̂tâi
pe t�ară, realizările ın̂sumând 12 la sută
din cantitatea de t�it�ei extras a României ın̂
perioada respectivă.

Alături de datele prezentate până acum
se impune, desigur, a se vorbi s� i despre
acei oameni care au adus pionieratul
acestei industrii ın̂ Bărăganul brăilean.
S u n t m u l t� i c e m eri t ă m e n t� i o n a t� i
(muncitori, mais�tri, ingineri s� i tehnicieni)
c e a u p re d a t s� t a fe t a c u n o a s� te r i i
localnicilor s� i generat�iei de oameni mai
tineri. Pe unii dintre aces� tia am avut
ocazia să-i ı̂ntâlnesc la locurile lor de
muncă, cu prilejul ı̂ntocmirii unor
reportaje pentru ziarul , undeÎnainte
lucram ca jurnalist. Este vorba de ing.
Alexandru Ni�ică – director al Schelei de
foraj; ing. – director al ScheleiState Botez

Fotogra�ie din anul 1982. I�n stânga: ing. , fost director alLucian Stoian
Schelei de foraj (ın̂ prim plan); ec. - contabil s�ef;Constantin Grigorescu
Gheorghe Catrinescu State- pres�edintele sindicatului. I�n dreapta: ing.

Botez - director al Schelei de petrol timp de 22 de ani, până la pensionare;
ing. , s�ef product�ie; ec. , s�ef birou personalMarta Constantinescu Puiu Bujor

Fotogra�ie din anul 1997. (De la stânga la dreapta): ing. , s�efPaul Răcășanu
dezvoltare; ec. , contabil s�ef; ing. , director generalIoana Rădoi Emil Nache

PETROM Brăila; ing. , director adjunct product�ie;Gheorghe Șerbu
ing. , geolog s�ef.Dumitru Bălan

de extract�ie, care a condus această unitate
de product�ie până ın̂ anul 1990, când a
ies� it la pensie; ing. –Alexandru Dinu
director adjunct cu product�ia ı̂n anii
1968-1983, funct�ie pe care a preluat-o
apoi ing. ; ing.Gheorghe Șerbu Paul
Răcășanu Pavel Bonifate; – maistru
principal la Opris�enes�ti; ing. Ionel Ștefan
Bratu Ion– s�eful sect�iei energetice;
Dobrescu, s� eful rampei de scule s� i
dispozitive speci�ice activităt�ii petroliere;
ing. , care a condus o perioadăMarin Ilie
lungă de timp activitatea mecano-
energetică; ing. ;Dinu Ivan Gheorghe
Catrinescu, care a ın̂deplinit mai multe

funct�ii s� i, as�a cum spuneam la ın̂ceputul
acestui articol, a pus la dispozit� ie
materiale documentare s� i fotogra�ii.
Desigur, sunt mult�i despre care se poate
face vorbire privind munca lor, ı̂n cei
aproape 70 de ani de existent�ă a acestei
industrii ce s-a dezvoltat la Brăila. Se
poate spune astfel, �iindcă la �iecare tonă
de t�it�ei extras sau metru cub de gaze scos
din subsol s� i-au adus contribut�ia nu doar
sondorii de la gura put�ului, ori cei din
parcurile de colectare s� i separare a
aurului negru, ci un mare număr de
oameni de alte profesii: mecanici,
electricieni, operatori, strungari, fochis�ti,
buldozeris�ti, constructori de drumuri la
sonde s�i chiar zidari care au făcut beciul
de la gura �iecărei sonde. S� i, de asemenea,
se cade a-i ment�iona aici s� i pe cei din
aparatul tehnico-administrativ s� i
funct�ionăresc, de la cantine s� i grupurile
sociale ce ı̂mpreună formează marea
familie de petrolis�ti.

Ar mai �i de spus despre această
industrie, care, după cum se ment�ionează
ı̂n titlu, ı̂ncă n-a murit sub tăvălugul
privatizării, că ıŝ� i desfăs�oară activitatea,
având s� i alt�i stăpâni, nu doar statul
român. Ceva a rămas ı̂nsă la fel ca la
ın̂ceputuri: munca. Activitatea la sonde se
prestează ın̂ câmp, pe ars� it�ă sau ger, ın̂
ploaie sau pe viscol. De aceea se spune că
petrolis�tii sunt minerii de suprafat�ă, dar
nu este chiar as�a. Acest tip de minerit ıl̂
depăs� es� te pe cel din subteran: se
exploatează la mii de metri adâncime s�i ın̂
limite extrem de strânse, sub riscul unor
presiuni de sute de atmosfere, al

(Continuare în pagina 16)
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O industrie
cândva prosperă...
erupt�iilor ce pot arunca t�evile metalice ca
pe nis�te bet�e de chibrituri. I�mi amintesc
că as�a ceva s-a ın̂tâmplat ın̂ primăvara
anului 1983, dar despre acest lucru nu s-a
scris ın̂ presa vremii, �iindcă era interzis
să i se dea publicului o astfel de s�tire. De la
inginerul Paul Răcăs�anu am a�lat cum s-a
ın̂tâmplat. Era seara zilei de 10 aprilie. La
sonda nr.805 de la Lis� coteanca s-au
semnalat importante scăpări de gaze, t�it�ei
s� i nisip. Au fost alertate s� i trimise acolo
echipele de intervent�ie speci�ice, dotate
cu instalat�iile s� i utilajele necesare. Pe o
ploaie torent�ială, echipele de sondori au
ı̂nceput să instaleze conducte până la
gaura sondei pentru pomparea �luidului
de „omorâre”. I�n scurt timp ın̂să, jetul de
t�it�ei s� i gaze care venea din adâncuri cu
presiune mare, de peste o sută de
atmosfere, a erodat repede instalat�ia de
suprafat�ă, capul de erupt�ie �iind retezat s� i
aruncat de pe gura put�ului, sonda
erupând ı̂n continuare, fără a putea �i
strunită. Din cauza frecării, ın̂ scurt timp,
o scânteie a aprins �luidul eruptiv,
generând �lăcări cu ın̂ălt�imea de peste 50
de metri, făcând imposibilă apropierea…

Sonda a continuat să erupă s� i să ardă
aproape o lună de zile, timp ın̂ care s-a
montat o instalat�ie de foraj la o distant�ă
apreciabilă a cărui gaură a fost dirijată
oblic către sonda eruptivă. Apoi, prin
pomparea unei mari cantităt�i de �luid, ın̂
�inal s-a reus�it „omorârea” sondei a cărei
ardere a ın̂cetat odată cu oprirea erupt�iei
libere, rămânând ın̂ urmă doar un crater
cu un diametru de circa 30 de metri.

Fotogra�ie din anul 1997. (De la stânga la dreapta): ing. , directorDinu Ivan
adjunct tehnic; ing. , director general Filiala General PetroMarian Ilie

Service Brăila; ec. , director adjunct economicValerică Ștefăni�ă

16 Secven�ă din munca petroliștilor

I�ntâmplarea din anul 1983 a fost doar
o secvent�ă din munca acestor oameni,
care, timp de peste cinci decenii aduc la
suprafat�ă hidrocarburile dătătoare de
energie s� i căldură. As�a cum se scrie ı̂ntr-
o revistă editată ı̂n anul 1997, cu prilejul
sărbătoririi a 30 de ani de la ı̂n�iint�area
Schelei de product�ie de la Brăila, ı̂n trei
decenii s-au extras 23 milioane de tone
de t�it�ei s� i 3,2 miliarde metri cubi gaze,
pentru care s-au săpat 2417 sonde.
Pentru rezultatele obt�inute până ı̂n acel
an jubiliar, ca o recunoas� tere a meritelor,

la Madrid, Comitetul Interna�ional
Business Initiative Directions a
acordat Sucursalei Petrom Brăila
distinc�ia International Gold Star. Aici
trebuie spus că, ı̂nainte cu un an fat�ă de
a c e s t eve n i m e n t , ı̂ n 1 9 9 6 , a fo s t
ı̂n�iint�ată Societatea Nat�ională Petrol
PETROM SA, astfel că Schela de petrol
Brăila a devenit Sucursala PETROM
Brăila. I�n acelas� i timp, din fosta Schelă
de petrol s-au desprins activit ăt� i
colaterale extract�iei de t�it�ei s� i gaze sub
denumirea de .General Petro-Service

•
De la aceste evenimente au trecut

mult�i ani, ı̂nsă, as� a cum spuneam la
ı̂nceputul acestui articol, activitatea de
extract�ie a aurului negru s� i a gazelor
continuă , des� i acum rezervele de
hidrocarburi, după o exploatare de
peste cinci decenii, nu mai sunt as�a de
bogate. Pentru a ı̂nt�elege mai bine
situat�ia voi ment�iona cele spuse cândva
de inginerul geolog că,Dumitru Bălan
dacă la ı̂nceputuri , c ând se făcea
exploatarea ı̂n condit� i i erupt ive ,
proport�ia de t�it�ei ı̂n lichidul extras era
de 90-95 la sută s� i doar 5 la sută apă
geologică, ulterior, după zeci de ani de
exploatare, situat�ia s-a inversat. Dar,
aurul negru, chiar s� i la costuri de
product�ie mai mari este tot mai pret�ios,
având ı̂n vedere criza energetică globală.
Aceasta ar �i explicat�ia că industria
petrolieră ı̂ncă există pe meleagurile
brăilene, ı̂n timp ce metalurgia, chimia s� i
altele au sucombat.



Florin-Lauren�iu BOȘNEAGU

Nu e român care să nu-și amintească din anii de școală versurile
poeziei „Peneș Curcanul”„ de Vasile Alecsandri: „Plecat-am nouă din
Vaslui/ Și cu sergentul zece / Și nu-i era zău, nimănui / În piept inima
rece”.
Pu�ini știu însă, că eroul care a inspirat acest poem a existat în realitate
și că a luptat nu numai în Războiul de Independen�ă, ci și în alte trei
campanii ale Armatei Române, al doilea război balcanic, 1913, primul
Război Mondial 1916 – 1918 și campania din Ungaria, 1919.

Pe numele său adevărat Constantin �urcanu, s-a născut la 1 martie
1854 la Vaslui. Era singurul copil al lui Gheorghe �urcan și al so�iei
sale Maria. La vârsta de 2 ani, părin�ii l-au dus la Huși, la niște rude mai
înstărite, să-l înscrie la școală.Aici a făcut Constantin �urcan cele cinci
clase primare, învă�ând să scrie și să citească.

La 15 mai 1875 a intrat în rândurile regimentului 13 Doroban�i, iar la
începutul Războiului de Independen�ă avea gradul de caporal. În
august 1877 a ajuns sergent.

După căderea redutei de la Plevna, răni�ii din Regimentul 13, printre
care și Constantin �urcanu, au fost aduși peste Dunăre într-un spital de
campanie improvizat la Turnu Măgurele. Aici avea să-l remarce,
potrivit istoriei literare, poetul Vasile Alecsandri, care nu era doar un
scriitor de talent, ci și om politic implicat în toate marile momente prin
care trecea �ara.

Această întâlnire cu sergentul din Vaslui avea să dea
naștere poeziei „Peneș Curcanul”. Numele vine,
evident, de la penele pe care doroban�ii le purtau la
căciuli. Voioși ca șoimul cel ușor/ Ce zboară de pe
munte,/ Aveam chiar pene la picior,/ Aveam și pene-n
frunte./ To�i doroban�i, to�i căciulari/ Români de vi�ă
veche,/ Purtând opinci, suman, i�ari /Și cușma pe-o
ureche,/ Ne dase nume de Curcani./ Un hâtru bun de
glume,/ Noi am schimbat lângă Balcani/ Porecla în
renume”.

Deși se spune că întâlnirea dintre Constantin �urcanu
și și poetul Vasile Alecsandri a avut loc după bătălia de
la Plevna, la Arhivele Na�ionale există, însă, câteva
căr�i poștale scrise chiar de Constantin �urcanu care
aruncă o umbră de îndoială asupra datelor înregistrate
de istoria literară.
În căr�ile poștale sus-men�ionate, Constantin �urcanu
relatează că s-a întâlnit cu poetul Vasile Alecsandri pe

Peneş Curcanul Calea Victoriei la București. „Eu mă numesc din botez Constantin
�urcanu, însă în Războiul din 1877, marele poet mi-a schimbat numele
și prenumele zicându-mi Peneș Curcanul. Aceasta s-a auzit că am fost
cel dintâi care am intrat în redanul luat la 27 august 1877. La luarea
redanului am fost decorat de domnitorul Carol I cu Virtutea Militară”,
iar la 31 august la Grivi�a tot de domnitorul Carol I am fost decorat cu
„Steaua României” în grad de cavaler.Acest atac l-am dat pe ziua de 31
august 1877. Tot în acel an la reduta nr 2 am dat un atac fals și am fost
rănit la acea redută. Pe 7 octombrie tot la această redută am fost prins
de cange și, dacă nu se rupea mantaua, trebuia să fiu tras în șan� și tăiat
bucă�i. Că tot acolo a fost prins un sublocotenent și l-au tăiat în bucă�i și
l-au aruncat pe malul șan�ului.Am stat în spital până ce m-am întremat.
Așa că în noiembrie 1877 m-am reîntors la regimentul meu, 13
Doroban�i Iași-Vaslui, însă regimentul fiind distrus, am fost la luptă că
nu mai rămăseseră decât 300 de oameni din 1200.

La 1 Decembrie 1877 am plecat la București cu 10.000 de prizonieri
turci și într-o zi, plimbându-mă pe Calea Victoriei, m-am întâlnit cu un
domn care m-a întrebat de unde sunt, cum mă numesc, ce grad am și
dacă am fost rănit. În anul 1881, eu fiind eliberat, am văzut poezia
„Plecat-am nouă din Vaslui/ Și cu sergentul 10”. În 1913 aveam servici
ca picher de stat și eram plătit cu 150 lei lunar. Mi-am lăsat serviciul și
m-am înscris ca voluntar în Regimentul 25 de a merge contra
bulgarilor. Tot ca voluntar în 1916, idem în 1918, idem în 1922, 1923
și de astăzi până la moarte în armată”.

Ocrotit de noroc, Constantin �urcanu a supravie�uit tuturor luptelor.
Avea să se stingă pe 15 noiembrie 1932, la venerabila vârstă de 78 ani.

Constantin �urcanu își doarme somnul de veci în Mausoleul „Peneș
Curcanul” din Cimitirul Eternitatea Vaslui. Monumentul a fost ridicat

în anul 1934 în memoria eroilor vasluieni care au
luptat în Războiul de independen�ă (1877-1878) și
Primul Război Mondial. Chiar în centrul
monumentului se află crucea lui Peneș Curcanul.

Și poetul Vasile Alecsandri pare să fi fost urmărit
până și pe ultimul drum de poezia sa. Legenda spune
că în momentul înmormântării, în 1890, s-ar fi auzit
din mul�ime comanda: „Cei nouă din Vaslui și cu
sergentul zece... Ridica�i!”, iar curcanii, în frunte cu
Peneș ar fi purtat pe umerii lor sicriul poetului.

Sursa: Ovidiu Drugă, Evenimentul Istoric

Dincolo de legendã

Parfum
de lavandă

La sărbătoarea lavandei albastre
S-a-n�iripat iubirea dintre noi,
Parfum de lavandă e dragostea noastră,
Albastrul ce-l văd e al ochilor tăi.

Tu, �loare albăstrea de levăn�ică,
Ce umpli câmpul cu mirosul tău,
Te-aș întreba timid și fără frică,
Primesc cunună-n dar de la iubitul meu?

I-am spus, lavandele că le prefer,
De-ar vrea o cununi�ă să-mpletească,
Pe cap s-o port ca pe un giuvaier
Și să trăim frumos o via�ă pământeană.

Lavanda, �loare cu parfumu-i de poveste,
Ce două inimi a legat sub soare,
Poveste cum n-a fost și nu mai este...
Lavandă albastră, povestea nu
moare!

Tincu�a GHERGHICEANU
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Angela BURTEA

FRUNZA
Uneori fugim de oameni, alteori îi

vrem cu noi, dar nicicând în izolare
omul nu-i stăpân pe el! Mi-am luat
credin�a-n mână, nu era decât un
fulg! Și-am sim�it printre secunde
palma rece-a unui vânt. M-a lovit,
ucigă-l toaca, rău mă doare palma sa,
căci prin lumea trecătoare ce mi-s
eu? O frunză-n crâng!

Printre tălpile murdare, mari și
pline de năduf, mă strecor! …Mă
strecor să nu mă calce, c-aș muri! O,
ce păcat! M-ar strivi, iar fa�a-mi
verde cu zăbrele de argint ar �ipa, iar
vocea-mi stinsă nimeni n-o va auzi!

Poate tu, ce-mi ești departe, ai zări
un rest în drum și-ai privi cu

nostalgie către timpul ce-a trecut și-
ai rosti ca pentru tine: Albi, în rochii
de mireasă, au trecut și anii mei,
poate negri ca tăciunii, căci au fost,
nimic de zis, dar o frunz-așa albastră
n-am văzut nicicând prin ei! S-o ridic?
E ca un puzzle? Oare m-aș încumeta s-
o adun dintr-o su�lare, pân' ce vântul
n-o lovi?

Cât de-nșelătoare-i via�a, câtă
iarbă este-n ea! Cum să cred acum,
spre seară, când amurgul bate-n
geam, că o rază dintr-un soare s-ar ivi
la mine-n prag? Și de-ar �i, ce poa' să
facă? Să m-adune din �ărână, dintre
pașii nemiloși? O, Iisuse, �ie-�i milă
de cei mul�i și păcătoși!

Și-adunate între palme, mici bucă�i
se-mpreunau, căci o rază dintr-un
soare, cu ochi bun și iubitor, a crezut
în nemurire și în via�a de apoi și-n
sărutul dăruirii frunza se reconstrui!
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Marian Valeriu GĂUREANU

Mai ieri, miercuri, ın̂tâi de iunie 2022,
am avut o zi mai mult decât agitată. A fost
ziua copilului s� i, ca tânăr bunic (nici
măcar la capitolul acesta nu mai sunt
foarte tânăr), am avut fericita obligat�ie
de a căuta un mic dar nepoatei mele.
Jumătatea mea, mai implicată s� i evident
m a i b u n ă , m - a a l e r g a t p r i n
hipermarketuri câteva ore, până când a
găsit ceva potrivit s� i neapărat de culoare
roz pudre. După amiaza a continuat cu
vizita s� i aprecierea cadoului, cu toată
zbenguiala s� i alergătura micut�ei ,
ın̂cântată pentru o scurtă perioadă de
darurile primite. Obosită de alergat cu
pisicile s� i căt�eii, s-a grăbit să-s� i ın̂caseze
birul de la ceilalt� i bunici, care ı̂s� i
as�teptau ın̂cântat�i vlăstarul.

Epuizat, dar fericit, m-am vânzolit prin
cameră ın̂tre televizor s� i calculator, abia
târziu hotărându-mă să dorm. Am avut
una dintre cele mai agitate nopt�i din
viat� a mea, visele depăs� ind zona
subcons�tientului.

Nu s�tiu cum s-a făcut, mă a�lam ın̂tr-un
rol t�esut parcă din vanităt�ile cele mai
ascunse, de existent�a cărora deja
uitasem. Eram despot! Tot�i ascultau fără
să crâcnească poruncile mele, eu
cumulând toate funct�iile importante la
un loc, precum imperatorii Romei.

Soarele sărise deja coarda de două
sulit�e peste Brăila, principalele

Vise

Sã cinstim eroii neamului
I�n cimitirul Sfântul Constantin istoria

eroilor este cioplită ın̂ piatră. Cea a celui
care a fost general de divizie Moise
Groza, român bănăt�ean care a cucerit
reduta Grivit�a ı̂n vara anului 1878,
trăitor ın̂ Brăila, nu s�tim cât este de
cunoscută de concetăt�enii nos�tri. Cert
este că de Ziua Eroilor din acest an, pe
mormântul bravului ostas� care a luptat
pentru Independent�a Patriei, gunoiul s�i
bălăriile au ın̂tărit nepăsarea s�i uitarea
fat�ă de faptele acestuia. S� i totus�i...

Pe cât�iva entuzias� ti ai grupului
artistic Nino Nino, coordonat�i de
jurnalistul s� i scriitorul ,Lică Barbu
membru al Cenaclului literar-artistic
„Casa Sperant�ei”, i-am ın̂tâlnit ın̂tr-o zi
obis� nuit ă , ı̂ narmat� i cu mături ,
luptându-se, la propriu, cu maldărele de
gunoi s� i bălării ce acopereau locul
unde-s�i duce somnul de veci acest erou.

Mi�i Roxi Daria, s�i , căci despre ei este
vorba, sunt copii care au ı̂nt�eles că

cinstirea memoriei eroilor neamului
nostru trebuie făcută permanent, că
eroii nu trebuie cinstit�i doar ı̂ntr-o
anumită zi din an, ci ın̂ permanent�ă.
Fiindcă, as�a cum le povestea Lică Barbu,
sentimentele ın̂ălt�ătoare fat�ă de patrie,
fat�ă de ın̂aintas�ii nos�tri trebuie puse ın̂
inimile noastre , ı̂n ale tuturor
românilor ın̂ �iecare zi pentru a nu �i
uitate. Fiindcă datorită acestor eroi
suntem ceea ce suntem azi. Fără de ei
am �i mai săraci.

După ce au „luminat” mormântul,
Mit�i, Roxi s�i Daria au t�inut un moment
de reculegere ın̂ memoria eroului Moise
Groza, au aprins câte o lumânare s�i au
depus câte o �loricică la căpătâiul
acestuia.

S� i peste toate acestea, la plecare, Mit�i,
Roxi s�i Daria au rostit un mic jurământ:
De azi înainte, noi vom avea grijă de
mormântul străbunicului nostru!

Rodica GORGOVAN

bulevarde străluceau de curăt�enie iar
aerul era curat, cisternele făcând ultimul
drum cu apa care spăla asfaltul. I�n
mijlocul intersect� iei dintre strada
S� colilor s� i Pietăt�ii, ı̂n fat�a cimitirului
Sfântu´ Constantin, dirijam cu sigurant�ă
activităt�ile unei mult�imi de oameni s� i de
utilaje. Dispozit� iile mele nu erau
discutate, un simplu gest punea ı̂n
mis� care accelerată o mult� ime de
slujbas� i, mici s� i mari, care se ın̂ghesuiau
să ın̂deplinească orice indicat�ie ın̂ cel
mai scurt timp.

Spat�iile dintre trotuare s� i blocuri
fuseseră umplute cu garo�it�e, petunii s� i
salvie, plus câteva cuiburi răzlet�ite de
gălbenele ce-s� i lăt�eau capul portocaliu
d e n e c o n f u n d a t ı̂ n m u l t� i m e a
ım̂pestrit�ată de culori ros� ii, galbene s�i
violet. Din apa cu care stropiseră din
abundent�ă plantele se ridica odată cu
evaporat�ia s� i o adiere subt�ire de reavăn
de ploaie s� i polen.

Pe marginile trotuarelor, cât� iva
salcâmi tuns�i ciudat, ın̂ formă sferică,
imtând cine s�tie ce arbore ornamental,
ıŝ� i trâmbit�au din răsputeri aroma dulce.

Să nu uit să-i atrag atent�ia primarului
despre salcâmi! Salcâmul a fost s� i
r ă m â n e r e g e l e d i n t o t d e a u n a a l
Bărăganului. Se prinde cu dint�i nevăzut�i
ı̂n pământul uscat al câmpiei, se
sumet�es� te drept, aliniat parcă cu
semenii săi, iar deseori solitar, păstorind
regal Bărăganul s� i ı̂ntotdeauna ı̂s� i
afundă adânc rădăcinile. Străjerul
câmpiei bucură ın̂că bătrânii s� i copiii cu
gogos� ile dulci, crocante, făcute din
ciorchinii săi lungi de �lori, adăpostes�te

s� i sfătuies� te pe cei ı̂n putere, care
socotesc vremea după mersul lui, pune
umerii ı̂n furcile caselor t�esute cu
vălătuci t�uguiat�i din lut, strânge s� i
ın̂cheagă carele ın̂ butucul rot�ilor sau
inima dintre osii, ın̂călzes�te cu putere de
nedoborât sobele la vremea viscolului s� i,
din ce ın̂ ce mai rar, ın̂t�eapă cu ghimpii
săi ascut�it�i, ın̂cercând lecuirea t�icnit�ilor
s� i linis�tirea vremurilor. Veacuri la rând
salcâmul a fost meteorologul de serviciu
al Bărăganului, bătrânii s�tiind s�i acum că
dacă n-a pornit salcâmul, nimic nu este
as�ezat cu temeinicie pe drumul �lorii s� i al
rodului.

De ce să-i ciopârt�im după modelul
palmierilor, de ce să le mutil ăm
frumuset�ea nepieritoare s� i să nu-i lăsăm
să ne bucure urbea, căci s�tie oris� icare
muritor din Bărăgan, de pe văile
Mostis� tei, ale Ialomit�ei, Buzăului s� i
Siretului, că luna iunie este vestită de
parfumul dulce de neconfundat al
salc âmului . Aroma lui dulceagă ,
ı̂nchegată, trezes� te dimineat�a satele
câmpiei s� i le linis� tes� te visele după
as�int�it, târziu, până spre miezul nopt�ii,
când pare că s� i salcâmii ıŝ� i trag su�letul
ın̂tr-un scurt răgaz.

Garda de onoare s� i fanfara militară
ı̂ntărită cu cât� iva muzicieni de la
Filarmonica ,,Lyra - George Cavadia”,
erau aliniate, comandantul garnizoanei
pregătindu-se să comande pentru onor,
iar trompetis� t i i exersând câteva
acorduri de ın̂tâmpinare.

Parcarea era goală, dădusem ordine
clare, lucea de curăt�enie s� i fusese spălată
bine pentru ca niciun �ir de praf să nu se



R e p r e z e n t a n t� i i p o l i t� i e i s� i
jandarmeriei au fost din nou prezent�i ın̂
mijlocul membrilor Asociat�iei C.A.R.P.
„Ana Aslan” Brăila ı̂n chiar Ziua
Europeană de Prevenire a Furturilor
din Locuint�e – 15 iunie 2022 (edit�ia a
IV-a), pe care au marcat-o prin discut�ii s� i
distribuire de �lyere.

I�n n u m e l e a c e s t o r a a d u c e m
mult�umirile noastre reprezentant�ilor
Inspectoratului de Polit�ie Judet�ean
Brăila – cms.șef Sarău Ninetta Anna,
a g . ș e f . a d j . L e m n a r u M i o a r a ,
ag.șef.adj. Bamiopol Luiza, dar s� i celui
al Inspectoratului de Jandarmi Judet�ean

Pentru prevenirea infracţionalităţii
Brăila pentrumr. Ionescu Angelică
„ac�iunea de conștientizare a necesită�ii
adoptării unei atitudini prudente în
raport cu locuin�a și bunurile proprii,
precum și a consecin�elor neluării unor
măsuri preventive fundamentale”, as�a
cum s-a consemnat ın̂ procesul-verbal
ın̂cheiat la nivelul conducerii asociat�iei.

I�i ı̂ndemnăm la rândul nostru pe
cititorii revistei să acceseze site-ul
www.prevenireacriminalitatii .ro,
promovat cu această ocazie, pentru a
lua la cunos� tint�ă ı̂n detaliu măsurile
recomandate de prevenire a furturilor
din locuint�e.

Erou necunoscut
Alexandru ENE

Pe frontul invizibil, luptând cu-nverșunare,
Armă �i-a fost ideea și platoșă, și scut,
Veghind la siguran�ă-ntre hotare,
Tu ai rămas erou necunoscut.

Ai fost mereu în focul luptei drepte,
De-odihnă tu nu ai știut,
Sacri�icându-�i via�a-n fapte
Tu ai ajuns erou necunoscut.

Ai cucerit la rând multe redute
Din bastionul celor ce au vrut
Ca tu să lup�i în sensuri nedorite.
Și să rămâi .erou necunoscut

Dar lupta ta-i mai dârză decât toate
Și-ai fost mereu de neîntrecut
Ca să asiguri �ării libertate,
Iar tu să �ii mereu erou necunoscut.

Cu strategia-�i mare și tactul tău uman
Scânteia din gândire �iindu-�i crez și scut
Ai dejucat inten�ii urzite de dușman
Pentru ca azi să �ii erou necunoscut.

ı̂ n a l t� e l a t r e c e r e a u n e i m a s� i n i .
Autoturismele o�icialităt�ilor locale erau
plecate ı̂mpreună cu s�e�ii pe care ı̂i
deserveau.

Pe primar ıl̂ trimisesem să aducă eroii
din oras� : pe colonelul Gheorghe Popa
din Hipodrom s� i pe maiorul Aurel
Scripcariu de pe aleea din fat�a gării CFR,
poate că vede s�i face ın̂ sfârs� it ceva cu
zona de acolo. Pres�edintele Consiliului
Judet�ean plecase cu noaptea ın̂ cap spre
Viziru, de unde urma să-l ın̂sot�ească pe
maiorul Vasile Dragomirescu, după care
să ocolească pe la Cuza Vodă unde urma
să urce maiorul Popa Drăgut� s� i de la
Chiscani, maiorul Costică Nistor. Tot�i
aveau ordinul meu clar ca autoturismele
cu invitat�ii de onoare la ceremonie să
apară ı̂n mica piat�etă pentru a putea
primi onorul militar �ix la ora 9.

Organizasem deja: directorul direct�iei
sanitare s� i serviciul de urgent� ă al
s p i t a l u l u i j u d e t� e a n p re g ă t i s e r ă
cărucioare pentru ultimii nos� tri eroi,
salvarea cu echipament s� i aparatură
completă, inclusiv doi medici de urgent�ă
as� teptau ı̂n spatele fanfarei, gata să
intervină dacă ar �i apărut vreo urgent�ă
medicală...

Da, era Ziua I�nălt�ării Domnului, Ziua
Eroilor neamului.

Totul era pregătit , ı̂ncepând cu
primirea s� i onorul mil i tar, apoi
deplasarea, invitat�ii �iind transportat�i ın̂
cărucioare pentru pacient�i ım̂pinse de
c ă t r e u n m i l i t a r �i e c a r e , u r m a

ceremonialul religios s� i depunerea de
�lori la monumente s� i un scurt moment
cu câteva poezii patriotice recitate de
elevi. Interzisesem orice luare de cuvânt
de către autorităt� i , ceremonialul
ı̂ n c h e i n d u - s e c u d e �l u i r e a
participant�ilor s� i cu o masă festivă la
r e s t a u r a n t u l d e l â n g ă p a l a t u l
administrativ, masă la care invitat�ii de
onoare erau ultimii eroi ai Brăilei.

Se auzi strigătul unei trompete, semn
că autoturismele cu invitat� i i se
apropiau... M-am trezit deja furios.
Voiam neapărat să văd cum se termină
ceremonialul organizat de mine, ı̂nsă
soarele mă săgeta cu raze vioaie printre
gene.

Nu mă duc la niciun ceremonial! M-am
săturat să-i văd pe ın̂gălat�ii zilei privind
superior prostimea, purtat�i de valul
diform de cărăbus�i care ıŝ� i ridică palate
din granit afundându-se până dincolo de
gât ı̂n bălegarul urias� cu care s-au
ın̂conjurat cu tot�ii. Mai marii urbei s� i ai
judet�ului vor primi onorul militar, se vor
plimba important� i , ı̂ngreunat� i de
măret�ia momentului, ı̂nconjurat�i de
preot�i s� i slujbas� i obedient�i, cuvântând
apoi cu indolent�ă, de parcă ei ar �i eroii
neamului. Târâindu-se greoi după ei, cu
haine mari care ascund put�inătatea
trupurilor bătrâne, cei cât�iva eroi rămas�i
după cel de al doilea război mondial vor
�i pus�i să t�ină cu degete tremurânde de o
colivă s� i imediat după depunerea de �lori
expediat�i cât mai rapid spre căsut�ele lor.

Cu vreo zece ani ın̂ urmă, când mai
trăiau doi cavaleri ai Ordinului ,,Mihai
Viteazu´”, ordin care se acorda foarte rar,
doar pentru repetate fapte de vitejie pe
câmpul de luptă, am fost martorul unei
scene grotes� ti. Alaiul ı̂mbuibat�ilor se
deplasa cu pas� i mari, legănat�i, spre
centrul cimitirului, urmată de haita de
incompetent�i s� i impostori care le lătrau
adorat�ii, de o grupă de funct�ionari s� i
militari adus�i la ordin s� i precedat�i de
cât�iva preot�i. I�n urma acestei cete,
amestecat�i printre copiii ce t�ineau
garo�it�e pe care trebuiau să le pună la
�inalul slujbei religioase pe morminte,
de gură cască s� i de bătrâne ce se
tăbârceau cu cos�urile de colivă spre a �i
,,citite” de preot�ii prezent�i, cei doi
bătrânei se căzneau să t�ină cât mai
aproape de capul coloanei. Trupurile
sta�idite ım̂pungeau mantiile albe largi,
care atingeau de multe ori pământul.
Unul t�inea căciula brumărie de astrahan
ı̂n mâna dreaptă, celuilalt căzându-i
până la urechile pe care găsise punct de
sprijin. I�mpingeau cu panto�ii scâlciat�i ın̂
poalele mantiilor, acum urias�e, păs� ind
săltat pe vârfuri, precum două păpus�i
stricate la care excentricele nu se
desfăs�uraseră total. Simt�eam un gust
amar, o tristet�e bolnăvicioasă care te
secătuies�te de orice energie. Nemernicii
n e - a u f ă c u t s ă u r â m m u n c a , s ă
dispret�uim cinstea, iar acum să ne
batjocorim eroii...
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Adriana STOICA

Hello, sau NI HAU! Pe chinezes�te! Io-te
că fusăi s� i ın̂ China! As�a că pot să zic că
fusăi s� i ın̂ China dacă mă ın̂treabă cineva.
Că s� i dacă nu mă ın̂treabă cineva, io tot zic.

Dar să ın̂cepem. Pentru cine a pierdut
d e t a l i i l e , a s t a e s t e e x c u r s i e c u
Universitatea, organizată de profesorul
de studii interculturale, să vizităm
obiective turistice ı̂n China. La us� a
aeroportului ne as� tepta un s� ofer cu
numele ca ın̂ �ilme (ha!, ha!, ha!) s� i de
acolo ne duce la un hotel cu patru stele.
Tot grupul, dar s� i profesorul, erau mort�i
de somn. Era 11 noaptea, plus că se
piliseră ın̂ avion cu niscaiva euforizante.

La hotel a ın̂ceput circul: 19 persoane
care nu prea vorbeau engleza s� i doi
recept�ioneri care nu vorbeau decât
chineza. Poftim problemă de logică! -
cazează-i pe tot�i! La ın̂ceput �iecare voia ın̂
cameră single, dar asta ın̂semna să �im
risipit�i prin tot hotelul, care avea s�apte
etaje �iecare s� i o in�initate de camere
�iecare. Pe urmă, hai să ne grupăm câte
doi ın̂ camere de câte doi. Dar cu cine să ne
grupăm? Japonezii, balamucit�i, ca de
�iecare dată când li se cere părerea, nu
puteau da un răspuns concret, �iindcă noi
eram de toate neamurile s� i de la diverse
departamente ale universităt�ii s� i vârste.
Recept�ionerul zâmbea prostes�te la noi s� i
tot timpul zicea no problem, no problem!
Până la urmă ne-a grupat , tot el ,
recept�ionerul, după culoarea fet�ei (?!!!),
presupun, că altă explicat�ie nu am văzut.
Eu am plecat ın̂ cameră cu o rusoaică
enervantă s� i ı̂nt�epată care se credea
buricul pământului s� i nu mai tăcea din
gură ın̂ japoneză sau ruses�te. Mă durea
capul, voiam doar să dorm, des�teapta a zis
că face ea dus� prima, dar a stricat
instalat�ia de scurgere. I�n �ine, fac un dus�
chinuit s� i mă culc.

Cred că s� i alt�ii au mai avut neın̂t�elegeri
cu colegii de cameră, pentru că, a doua zi,
toat ă lumea era ı̂napoi c ă lare pe
recept�ioner să-i schimbe din cameră, ha!,
ha!, ha! Aici am pierdut s� irul colegilor s� i al
camerelor unde stăm �iecare, dar am găsit
pe amicul indian, băiat de gas�că, s� i i-am
zis să stea cu mine ın̂ cameră, că dacă o
mai vedeam pe tipa aia o dădeam cu capul
de tot�i peret�ii.

Despre Beijing. Din primele impresii,
seamănă cu Bucures�tiul!

Tra�ic destul de greu ın̂ centru,
multe mas�ini, praf prin intersect�ii s� i

cers�etori care vin la geamul mas�inii când
sunt la semafor (dar parcă nu as�a mult�i),
dar ın̂ rest, super!

Excursia la Marele Zid a fost bestială, cu
toate că am urcat numai până la primul
stop s� i acolo eram cu limbile scoase.
Profesorul intercultural a rămas să facă
poze de jos, pe urmă ne-a condus la
fabrica de mătase naturală din viermi de
mătase, unde, la sfârs� it, după ce te plimba
prin toată fabrica, te ın̂treba dacă nu vrei
să cumperi es�arfe, bluze sau pături de
mătase naturală etc.

Normal că nu am cumpărat.
Pe urmă, mergem la magazinul de perle

naturale, foarte frumos prezentate s� i
explicate, dar ın̂grozitor de scumpe, cred
că era pret�ul pentru turis�tii japonezi. Nu
am putut nici măcar să-mi imaginez să-mi
cumpăr un bob, dar, ın̂ainte de plecare ne-
a făcut o demonstrat�ie că sunt perle
naturale s� i as�a s� tim să nu cumpărăm
plastic.

Apoi, un s�ofer de taxi care a avut grijă de
noi ne-a ın̂sot�it prin nis�te piet�e cu pret�uri
accesibile, de unde mi-am cumpărat un
avion cu telecomandă de care sunt
mândră (da, s� tiu, am dat ı̂n mintea
copiilor!). Pe urmă am intrat ı̂n nis� te
restaurante s� i localuri ieftine s� i bune
unde am mâncat pe săturate. Foarte bună
mâncarea!

Chinezii au un stil de a te ademeni să
cumperi ın̂cântător. Am luat o groază de
chestii, nici nu s�tiam cum să le car ın̂
avion, ha!, ha!, ha! Mi-am luat chiar s� i o
geacă de schi! Partea neplăcută e că
vânzătorul nu prea le are cu engleza s� i
trebuie să-i explici de te dor mâinile de-
atâta vorbă! Oricum, e bine că nu se dă
bacs� is� (sau noi nu dăm!), s� i e bine că e
Siggu (tipul din India) cu mine, care se
pricepe la negociat, căci altfel tocam banii
din prima zi.

I�napoi, la hotel. De 4 stele! Dar când m-
am as�ezat pe pat s-a rupt un picior (de
pat!). Breackfastul e jalnic, cică e bufet
suedez, dar vezi oameni care se ın̂vârt pe
acolo cu farfuriile goale.

A doua zi am fost să vizităm Oras�ul
interzis. De fapt, e o grupare de case ın̂
care locuiau nevestele ım̂păratului, căci
avea s�i ăsta vreo... 300 de femei ın̂ posesie!
Central e o casă mai mare ın̂ care se lăfăia
stăpânul, adică ım̂păratul, nis�te temple s� i
s� i parcuri ın̂ jurul caselor, totul ın̂cercuit
cu un zid ı̂nalt s� i cu un canal cu apă.
Oricum, ın̂ case nu se putea intra, trebuia
să vezi de afară s� i era cam scump doar as�a,

să vezi pe exterior nis�te peret�i, as�a că
s�oferul ne-a dus pe un deal de unde am
admirat panorama oras�ului, ne-am tras ın̂
poze s�i gata.

Pe urmă, s�oping pe alese! Seara am fost
la Kung Fu Show, spectacol total, unde nu
aveam voie să facem poze. Siggu tot a făcut
două poze dar i-am zis să ın̂ceteze căci de-l
prind caratis�tii, la cât s�tiu să se bată pe
scenă, ıl̂ snopesc! El, chipurile m-a linis�tit,
zicându-mi că a ın̂văt�at s�i el nis�te �iguri ın̂
timpul showului s�i că poate să facă s�i el as�a.
Io i-am zis că o să-i reus�ească �igurile
numai dacă se rade pe cap la fel ca tot�i
luptătorii.

A treia zi am mers pe jos doar noi doi la o
piat�ă unde am ın̂cercat specialităt�i locale:
scorpion prăjit, crocant, pe băt� s�i călut� de
mare prăjit, crocant, pe băt�. Mai aveau s�i
gândaci pe băt�, dar nu am putut nici să ne
gândim să mâncăm as�a ceva. Oricum,
scorpionul era crocant s�i condimentat, de
nici nu s�tiai ce bagi ın̂ gură. Pe urmă am
mai făcu shopping local s�i, cu papornit�ele
ın̂ spate ne-am ın̂dreptat spre hotel, unde,
ce să vezi, recept�ionerul ne explica cu
mâinile s� i picioarele că trebuie să ne
mutăm din cameră, ı̂ntrucât ei au
conferint�a la etajul 3, dar ne putem muta la
etajul 6. Iar trambalare, iar ım̂pachetare s�i
despachetare.

I�n ziua următoare, s�oferul de taxi ne-a
dus la Summer Palace, un palat al
ım̂păratului foarte mare, cu lac, insule,
poduri, clădiri mari, temple s�i grădini, un
complex foarte frumos s�i vast. Chinezii
chiar au cultul chestiilor mari, de aici cred
că se inspira Ceaus�escu. Bine că nu i-a venit
ideea să facă un Great Wall s�i la noi! Din ce
ne-a povestit ghidul, chinezii ăs�tia chiar nu
aveau ce face (pe vremurile alea nu aveau
internet sau televiziune), as�a că ın̂ �iecare
an schimbau t�iglele de pe acoperis�urile
clădirilor ca să aibă modele noi cu simbolul
anului respectiv (!). La câte clădiri erau
acolo, operat�iunea se ın̂cheia tocmai ın̂
anul următor, numai bine să o ia din nou de
la capăt. Lipsă de ocupat�ie, nu alta!

Am ajuns la hotel la 10 noaptea, unde iar
ın̂cerca unul să ne facă vânt ın̂ altă clădire.
Având o bere la la bord am prins curaj
explicându-i, mai mult t�ipând, că m-am
mutat deja de trei ori, că io de-aicea nu mai
plec nicăieri, că e miezul nopt�ii s�i la cinci ın̂
zori trebuie să mă trezesc să prind avionul
s� i nu am chef să ı̂mpachetez s� i să
despachetez când vrea mus�chii lui. Am
cam t�ipat tăris�or, as�a că au ın̂t�eles situat�ia,
rămânând ın̂ aceeas�i cameră.

Un mic circ am avut cu ım̂pachetatul,
ın̂trucât lucrurile nu mai ın̂căpeau ın̂ gent�i
(ahem). Am dormit cu ochii pe ceas până la
cinci ca pe butelie s�i pe urmă, ura, s�i la ...
aero... gară!

Cam asta fu excursia!!

Ni hau! Excursie în China
O brăileancă în Extremul Orient (4)
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. . .Nu vede că suntem cei mai tari de pe
mapamond? Că câr - că mâr, că-i sucită, că-nvârtită,
că e laie, că-i bălaie, ca ın̂ �inal, să ne spună de la
obraz că nu putem trece la moneda euro s�i că trebuie
să ne străduim mai mult pentru stabilitate
monetară, domolirea in�lat�iei, bla, bla, bla!. Cică nu
corespundem criteriilor sale! Iote la ei, parcă am �i la
Eurovizion, să dea note publicul de-acasă s�i ăia din
studio să facă mânării! Dom'le, păi, de unde s�tiu cei
de la Bruxelles, cum stă treaba, dacă nici noi nu am
a�lat ın̂că pe unde suntem? M-am convins că habar
nu au pe ce lume trăiesc s�i mai degrabă, cred că vor
să ne pună frână din teamă că o să-i ın̂trecem. Asta,
după ce pres�edintele nostru a deconspirat că avem o
cres�tere economică peste as�teptări, cres�tere care ar
�i fost s�i mai mare dacă nu ne punea bet�e-n roate
văru' Putin, vinovat de toate, inclusiv de asociere cu
speculant�ii din România care au mărit pret�urile
după cum au vrut mus� chii lor. Bine, eu cu
apucăturile mele de Toma Necredinciosul, ca să �iu
sigur că prezidentul nu ne manipulează, am veri�icat
din cea mai independentă sursă posibilă s�i uite că
acelas�i lucru l-a repetat ca un ecou s�i prim-ministrul
Ionel după ce s-a scremut ın̂delung, ca o femeie ın̂
chinurile facerii. Motoras�ul mint�ii lui e de mică
putere, că atâta material a fost, dar eliminând ,,ă”-
urile s�i pauzele lungi s�i dese dintre vorbe, a reies�it că
totul este peste as�teptări, inclusiv amorul cu PSD.
Din tăvăleala lor a renăscut ceea ce românii credeau
că nu mai există - anume, sărăcia peste as�teptări!!!

Deci, e clar că suntem „peste”. Cu in�lat�ia suntem
peste Rusia, chiar dacă a fost avantajată de
sanct�iunile economice ım̂potriva sa. Ei au 10%, noi
suntem deja la 11%. Cu de�icitul comercial s�i cel
bugetar, as�is�derea. La capitolul ăsta i-am luat pe tot�i
s�i nici o t�ară din Europa nu are de�icite mai mari,
după anii glorios�i de guvernare liberală ın̂ frunte cu
Sică Mandolină s� i Vasilică Neterminatu. Au
ın̂datorat ăs�tia România ın̂ doi ani s�i au aruncat cu
banii ın̂ stânga s�i dreapta, cât n-au făcut-o ceilalt�i din
'90 ın̂coace. Bineın̂t�eles, au făcut-o pentru a scoate
din sărăcie amărât�i ca frat�ii Micula. Iar acum, că sunt
ı̂n tandem cu bocitoarele PSD, specializate ı̂n
pomeni, să nu ne mirăm dacă ın̂ următorii ani vom
auzi prohodul ın̂ locul Imnului nat�ional, când se
as�teaptă să ın̂groape de�initiv România.

La PSD sunt meserias� ii, cu experient� ă ı̂n
ı̂nmormântări cu stil. Ultima, cea a spitalelor
regionale, a organizat-o Dragnea. Un vizionar
dom'le, care ar �i făcut multe ın̂mormântări dacă nu
ar �i fost trimis la refacere, ın̂ . Era adeptulsta�iune
principiului „noi, cu o mână dăm si cu două luăm!” -
s�i cu legea salarizării a reus�it să-i la buzunar pefacă
români. Tot�i au plecat după fentă s�i s-au uitat la
mărire, nu s�i la cei 45% din venit, oprit�i de stat ca
taxe s�i impozite. Cu Dragnea ın̂ su�let, ıl̂ as�tept pe
Ciolacu prim-ministru. Să vezi atunci ın̂mormântări
s�i pomeni cu cântec!

I�ncă odată se dovedes�te că suntem frumos�i s�i
des� tept�i. Frumos� i, des� tept�i s� i hotărât�i! Păi, de
des�tept�i ce suntem, când am zis că terminăm cu
comunismul, am demolat tot. Era rău tare ı̂n
comunism, când regimul terorist ne ın̂călca dreptul
fundamental la s�edere. Că te lua de pe stradă s�i te
trimitea la muncă, ım̂potriva voint�ei tale. Acum, e
bine. Dacă vrei, munces�ti, dacă nu, cu câteva sute de

lei, dat�i cui trebuie, devii handicapat cu acte s�i
primes�ti ajutor cât salariul care t�i s-ar cuveni dacă
te-ai duce la muncă.

Petre Roman ne-a deschis ochii, spunându-ne că
industria noastră este un morman de �iare vechi. El a
zis, iar noi am furat ce am putut, unul o dală de pe un
canal, altul o t�eavă. Caimacul l-au luat băiet�ii
des� tept�i. Acum, avem o t�ară curată, liberă de
comunism s�i importăm �ier - beton capitalist din
Turcia, cocă capitalistă din Frant�a etc. Noroc că ne
vând americanii tot armamentul, capitalist s�i ăsta,
că dacă ar �i trebuit să facem tunuri, nu mai aveam
ot�el special, după ce combinatul de la Târgovis�te a
fost vândut la �ier vechi. S� i noroc cu Năstase s�i ouăle
lui rămase nenumărate. Vizionar, ne-a scăpat de
petrol s�i Petrom. S� i trebuie să-i �im recunoscători, că
uite, mă uit la amărât�ii ăs�tia de austrieci de la OMV
cum se chinuie s�i ce rău o duc! Ca toată Austria de
altfel, care, des�i nu dispune de resurse de petrol, are
una dintre cele mai mari companii petroliere. As�a le
trebuie dacă s-au legat la cap fără să-i doară! I�i
putem ajuta s�i dacă vor să scape de probleme s�i le
trebuie Năstase, li-l dăm degeaba, la pachet cu Cât�u.
Acum, că austriecii muncesc pentru noi, se poate
spune că suntem boieri. Am ajuns departe, ce mai
ın̂coace s�i-ncolo, s�i dacă ne uităm ın̂ spate nu mai
vedem pe nimeni. I�n fat�a noastră, la o azvârlitură de
băt�, e Bulgaria, intrată-n depăs�ire de parcă le-a pus
cineva terebentină la fund. N-are rost să ne grăbim s�i
mai bine stat�ionăm cu mâna ın̂tinsă, la intersect�iile
Europei. „Dă-mi s�i mie un PNRR!”- este cheia spre
prosperitate. Cu mâna ın̂tinsă s� i textul adecvat,
as�teptăm ca viitorul să vină la noi.

Asta nu pricepe... UiE. Suntem un popor cu
as�teptări mari s�i la noi, dacă nu curge, pică: luna asta
700, apoi câte 200 la două luni, poimâine o
actualizare cu rata in�lat�iei s� .a.m.d. As�a ne-au
obis�nuit nepret�uit�ii din frunte, să �im la mâna s�i la
mila statului. S� i ca să nu uităm cine ne-a dat, au grijă
să ne amintească asta ın̂ �iecare zi s�i că ne as�teaptă la
vot.

Ce ne trebuie nouă EURO? Să vină leii grămadă la
băiatu', că „e” buni s�i ăs�tia, să moară mama! As�a că,
măi, doamna Ursula, consideră-ne s�i pe noi refugiat�i,
lasă invidia s�i ies�i la interval cu ceva mălai pentru
amărât�i, că pentru asta am acceptat noi să ne dat�i...
UiE. S� i ascultă la mine, voi occidentalii nici ın̂tr-o
sută de ani n-o să ajunget�i la nivelul nostru! Nu avet�i
nicio s�ansă, să vă �ie clar! INVIDIOS� ILOR!

General (r) Ion MĂGEANU

Io nu pricep ce are UiE cu noi!
EPIGRAME

DUPĂ DIVOR�
Bucuria lor e mare,

Unde s-a vrut, au ajuns

Acum are fiecare

Pe cine iubea pe-ascuns.

PENTRU TIMPURILE DEAZI
Unii spun că-s învechit

Pentru traiul actual,

Însă nu au nimerit:

Nu sunt decât natural.

DECIZIA UNUI ALES
�ara, ca să nu se rupă

Și să se ducă de râpă,

Propuse, dacă se poate,

S-astupăm râpele toate.

ESTIVALĂ
Soarele e o văpaie

În jur, peste tot e cald,

Vreau la ștrand să fac o baie,

Dar în datorii mă scald.

PE CĂPI�Ă
Nicu e flăcău frumos,

Unde pui, că-i și vânjos

Cu el nimeni nu se-încurcă

Numai mândra-i dă de furcă!

DIN TESTAMENTUL
UNEI CURTEZANE

„Dragii mei, când voi muri,

Să fiu arsă, mi-aș dori,

De-un fochist mai priceput

Că și-n via�ă mi-a plăcut!”

FRIZERI�A
Tunde și rade,

E cumsecade

Iat-o, zâmbește!

Te răvășeste...

Ionel JECU

Stela Șerbu RĂDUCAN

• MEDIC PSIHIATRU - Pacientul unui ospiciu care se crede medic psihiatru.
• AMBIDEXTRU - Bărbat capabil să aprecieze rapid sânii unei femei.
• ACLIMATIZARE - Capacitatea unui bărbat de a rămâne temperat atunci când
so�ia îl surprinde cu o vară în călduri.
• ZAIBĂR - Vin ob�inut dintr-un soi de vi�ă nealtoită pe care podgorenii îl beau
înainte de a-și altoi nevestele.
• ZĂBRELE - Sisteme speciale montate la ușile celulelor pentru ca ho�ii să nu poată
intra.
• OSPITALITATE - Procedură tradi�ională prin care hipertensivii sunt trata�i cu
pâine și sare.
• ȘOCURI ELECTRICE - Momente de uluială care apar lunar, odată cu primirea
facturii la curent.
• STICLE�I - Poli�iști care au trecut cu brio testul psihologic. 21
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Colivia cu sticleti, (de Mihai FRUNZĂ)

IMPORTANT!
Răspunderea pentru con�inutul

articolelor revine exclusiv autorilor



Costel Pătrăs�can e un om
binevoitor. Este unul dintre
secretele succesului său la
public. Al doilea ar �i chiar
faptul că iese ı̂n public,
a j u t a t d e m i j l o a c e l e
tehnice pe care le are
mereu ı̂n portbagajul
mas�inii. Al treilea secret e
zâmbetul blând-ironic,
blând-s� ăgalnic... Acestea
ultime două parcă nu se
pot asocia, deci nu...

Personajele sale sunt simpatice s�i când
sunt negative. Adeseori inspiră mai mult
milă decât indignare.

Desenul lui, aparent simplu, e plin de
expresivitate s�i de detalii semni�icative.
Numai râsul e reprezentat ın̂ atâtea feluri:
zâmbet vinovat, zâmbet satisfăcut,
zâmbet superior, rânjet...

E un foarte �in observator.
Este un except�ional cunoscător al �irii

umane.
Este un oportunist, ı̂n sensul că

nu-i scapă nicio gafă a oamenilor cu
notorietate, politici sau nu.

Stilul aparte. Recunos�ti un desen
de Costel Pătrăs�can ın̂ prima clipă,
chiar de-ar �i expus ın̂tre altele o
mie. Caricatura lui se bazează ın̂
egală măsură pe desen s�i pe text. Dar
el s�tie să creeze o simbioză perfectă
ın̂tre text s�i desen, astfel că �iecare
lucrare cuceres� te s� i rămâne ı̂n
memorie. Am asistat de zeci de ori la
prezentări ale lui, cu inevitabilele
reluări s�i am constatat că râd la un
desen al lui la a zecea vizionare ca s�i
cum l-as� vedea pentru prima oară.
Nu mi se ın̂tâmplă doar mie, evident,
s�i nu doar celor părăsit�i ın̂cet, ın̂cet
de memorie, din cauza anilor...

S� i parcă mai era ceva... A,
talentul ies�it din comun.
Dar talentul nu le cont�ine
oare pe toate cele ın̂s�irate?

Costel este deja un bun
nat�ional s�i el s�tie asta. Este
foarte cunoscut s�i foarte
iubit, dar succesul nu l-a
făcut arogant. Nu s�i-a uitat
prietenii. Cu mândrie mă
laud că sunt unul dintre ei,
pentru că, iată, mi-a dăruit
s�i cartea România Educă-

te. De-aia l-am s�i lăudat ın̂ halul ın̂ care l-
am lăudat. Cu toată sinceritatea!

Vă vet�i pune, �ires�te, ın̂trebarea: mai are
nevoie un bun nat�ional de laudele unui
oarecare poetas�? Cred că are. Vedetele au
mult�i fani, dar put�ini prieteni adevărat�i.
Iar prietent�iile trebuie arătate, ın̂tr-un fel
sau ın̂ altul.

Epigramist, poet, ,Petru Ioan GÂRDA

Cluj-Napoca

Am luat din cui hăinu�a mea cea veche,
Și am ieșit cărările să bat,
Cu vântul �luturând-mi la ureche,
Și la cămașă un nastur' descheiat.

O apucai spre alte orizonturi,
Cu mult entuziasm și cu speran�ă,
Voiam să lupt cumva pe alte fronturi,
Cu mers vioi pășeam cu siguran�ă.

Trecui pe lângă casa părintească,
Cu giurgiuvelele ce se zbăteau în vânt,
Mi se părea că vrea să mă poftească,
Deși, era căzută la pământ.

N-aveam nimic, doar sacul plin cu vise,
Era așa ușor, nici nu-l sim�eam,
Era ca-n epopeea lui Ulise,
În urma mea nicicum nu mai priveam.

Trecui pe lângă cumpăna cu bra�e ,
Nu mai putea să zică vreun cuvânt,
Iar pe deasupra ei un cârd de ra�e ,
Își întindea aripile în vânt.

Zburau acum spre alte destina�ii,
Ca alte noi meleaguri să le �ie,
Având acum înalte aspira�ii,
Lăsând în urmă cumpăna pustie.

Aș vrea să zbor și eu cu voi acuma,
Spre alte zări, spre alte �ări promise,
Ca un argonaut să caut lâna,
Având bagaj doar sacul meu cu vise.

Îmi spune apoi o ra�ă mai bătrână,
Mul�i au plecat dar s-or întoarce iară,
Vor reveni în patria străbună,
Și își vor face cuib aici, în �ară.

De vrei sa pleci și tu, să știi prea bine,
Că așa ne-am dus poverile în spate,
Ai noștri ne-au împins spre �ări

străine,
Când �ara noastră-i plină cu de toate.

Și când durerea nu �i-o po�i ab�ine,
Când te sim�i singur și înstrăinat,
Înseamnă că ai uitat să iei cu tine,
Pu�in pământ cu visele din sac.

Noi suntem ca Anteu lipi�i de glie,
Și cât avem pământul sub picior,
Avem cu noi un dram de veșnicie,
Să ne-alinăm durerea când ni-i dor,

Tu să nu ui�i de sacul tău, bădie,
Cât timp îl por�i, vei �i nemuritor.

Sacul cu pământ
și vise

Sacul cu pământ
și vise

Florin Bogdan BOITANPersonalită�i brăilene

COSTEL PĂTRĂȘCAN

Lino, ochii tăi de noapte
Ca-n pădure mure coapte
Bagă-n boale un bărbat,
Că-i fecior, ori însurat.
Gura,veșnică-n surâs,
Juri că-i roșu de cârmâz,
Sânii tăi, de-i dai peșin
Pe veun scul de ibrișin,
Îmi las zălog ipingeaua

Doar să le miros neaua,
Și mi-aș da și calul murg,

LINO!

Doar cu tine să amurg.
Că mi-e inima balcâză
Când î�i văz �â�a sub bluză.
Și mi-e su�letul diliu,
Îneca-l-aș în rachiu,
În rachiu de corcodușă,
Să adorm la tine-n ușă.
Și m-aș face Lino, fur,
Fecioria să �i-o fur,
Ori �i-o fur, ori �i-o plătesc,
Altfel, zău, mă prăpădesc.

Prof. Stelu�a CRĂCIUN (Roman, jud. Neam�)
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Am să vă spun, copii, o poveste și de n-o să mă
crede�i, să ști�i voi că e din vremea când zânele
umblau slobode ori zburau înaripate prin văzduh,
când elfii, spiridușii mai roiau bucuroși printre
oameni și umblau fără grijă, la vedere. Duceau în
coșuri ori în saci semin�e, sevă, lumină și căldură
în adâncurile pământului pentru a da putere
plantelor încărcându-le cu iubire, aveau grijă de
insecte, păsări, animale și toate vie�uitoarele ce
se află pe pământul acesta numai de ei știute.
Oamenii îi iubeau și-i ocroteau ba, mai mult, ca
să nu-i încurce, le făceau poteci prin orașe sau
sate căci atunci, pe vremurile acelea, știau ei cât
de folositoare sunt aceste vie�uitoare.

Unde își aveau sălașul vă întreba�i voi? Dacă
nu ști�i, am să vă spun eu! Ei stăteau în pădurile
liniștite și adânci, netulburate de oameni iar dacă
oamenii ajungeau pe acolo cine știe cum, erau cu
mare băgare de seamă să nu strice truda piticilor
în adâncurile pământului sau munca lor cu fel și
fel de vietă�i din pădure învă�ându-le ce să facă.
Dar cum crede�i voi că înva�ă păsările a zbura, ori
toate gângăniile pământului să-și vadă de rostul
lor, că doar toate au un har al lor!

Tot pe atunci, la marginea pădurii își avea casa
o bătrână, meșteră în leacuri, dar nu orice leacuri.
Oamenii spuneau că bătrâna avea leacuri
fermecate numai de ea știute, pare-se date de elfi
și zâne că tot cutreiera pădurea prin locuri
tainice. Era tare căutată de oamenii suferinzi care
veneau din toate păr�ile pentru a se vindeca.
Bătrâna locuia cu o feti�ă ce o chema Lina, o
feti�ă cam de 6 ani, așa. Se pare că piticii o
găsiseră în pădure și i-au adus-o știind că bătrâna
are suflet mare și o va îngriji cu mare bunătate.
Tare o iubea bătrâna pe Lina!

Într-o zi, bătrâna îi spuse Linei că trebuie să
plece pentru două-trei zile, dar că-i lasă pregătit
de- ale mâncării și să aibă grijă numai pe unde
umblă să nu se avânte prin pădure, nu cumva să
se rătăcească. Știa că feti�a o va asculta și mai știa
că-și va purta de grijă cât va lipsi ea de acasă.
Așa că își luă ramas bun și plecă.

Nu era chiar singură Lina, a rămas cu pisicu�a
ei dragă, prietena și tovarășa ei de joacă cu care
vorbea tot timpul și cutreiera cărările știute prin
pădure. Numai că într-una din nop�i, a început o
furtună mare cu tunete și fulgere, doar ști�i și voi
cum e! Oricât ai sufletul de tare, parcă tot te sperii
iar Lina... era doar o feti�ă! Cu inima cât un
purice, speriată, a luat pisicu�a în bra�e fugind
iute în cămară, măcar să nu mai vadă fulgerele ce
aprindeau cerul și să se ascundă de tunetele care
cutremurau pământul. Dar parcă nici acolo nu-și
găsi liniștea și văzu cufărul gol unde buna ei își
�inea hainele bune, dar acum și le luase cu ea. A
intrat iute în cufăr trăgând cu toată puterea ei de
capac rămânând ascunsă. O �inea în bra�e strâns
pe Didi așteptând să treacă vijelia ce se năpustise
pe afară, știa că o să treacă, doar a mai trecut ea

Victori�a RĂDUCAN

Stăpânul casei
prin astfel de vijelii, dar era cu Buna atunci.

A stat ea ce a stat acolo ascunsă și după ce s-a
liniștit furtuna a dat să iasă, dar nu putea să ridice
capacul cufărului. Se pare că atunci când a tras de
capac, a tras și încuietoarea.

- Of, Didi, ce facem noi, plângea ea speriată.
Am rămas aici încuiate! Cum mai ieșim de aici?

A început să strige cu putere după ajutor doar,
doar o auzea cineva deși știa că nu e nimeni prin
preajmă. Capacul, nici gând să se miște cu toate
că împingea cât putea ea de tare.

- Of, ce facem noi?
Începu să plângă mai speriată decât atunci

când era furtună. Nici nu știa cum o să iasă de
acolo. Îi veni un gând să mai încerce o dată căci
nu se știe. Iată, capacul s-a deschis ca prin
farmec!

- O, Didi, am ieșit! strigă ea bucuroasă.
Didi a �âșnit iute din cufăr repezindu-se către

un col� al cămării parcă voia să prindă ceva. O
lumini�ă slabă se ivi în acel col�ișor zărindu-se o
mică vietate ce semăna cu un om, dar foarte mic.
Aducea așa ca un om, dar nu era nici om căci era
cât o palmă mică de copil, avea o barbă lungă de
abia i se zărea nasul, ochii mici care străluceau
parcă mai tare decât lumini�a felinarului ce-l
�inea în mână. Purta pe cap o căciulă mare
�uguiată și era îmbrăcat cu o haină groasă ce
părea de lână. Ei, dar ce vă spun eu acolo copii,
era chiar un spiriduș! Părea mai mult supărat
decât speriat pentru că fusese prins acolo de Didi,
pisicu�a.

- �i-am spus să mă lași în pace, strigă el
înfuriat către Didi! Dacă nu mă alergai... uite, m-
a văzut! Știai bine că nu trebuie să mă vadă!

Didi �opăia bucuroasă în jurul lui vrând parcă
să-i mul�umească. Ei, dar păreau că se cunosc
deja de multă vreme! Lina îl privea cu uimire.
Doar văzuse multi spiriduși prin pădure, căci
pădurea era plină ști�i bine, dar nici unul arăta ca
acesta.

- Mul�umesc, spuse Lina! Ce aș fi făcut fără
tine? Cine ești tu? Eu sunt Lina iar ea e pisicu�a
mea, Didi.

- Vă știu, spuse spiridușul!
- Dar cine ești tu?
Să vă spun cât era de fericită acum Lina? Cred

că vă închipui�i și voi!
- Eu sunt spiridușul casei, stăpânul casei cum

s-ar zice. Mă cheamă Cuzea și sunt aici de când s-
a construit casa. Noi, spiridușii caselor, apărem
pe lume din ouă �inute la soare, apoi suntem puși
într-o oală roșie cu foi de ceapă cu o frunză de
trifoi cu patru foi și aduși de spiridușii bătrâni în
fiecare casă. Noi avem grijă de casele oamenilor,
dar și oamenii trebuie să aibă grijă de noi. Unii
din noi au multă treabă prin casele oamenilor,
trebuie să găsească lucruri pierdute, să aibă grijă
atunci când casa poate fi în primejdie și suntem
buni prieteni cu animalele ce trăiesc pe lângă
casă.

Se liniștise și furtuna, se mai auzeau doar
tunete îndepărtate iar pe cer mai scăpărau răzle�
câteva fulgere. Se sim�ea o răcoare plăcută, ca
după ploaie. Lina intrase în cameră întinzându-se
în patul ei iar Didi s-a cuibărit lângă ea torcând
liniștită.

- Of, ce seară, gândi Lina cu voce tare! Dragă
spiridușule, îmi spui o poveste?

Avea multe povești de spus spiridișul, nici nu
știa cu care să înceapă, povești adevărate.

Desigur că a spus și el Linei o poveste
frumoasă cu spiriduși așa cum v-am spus și eu
acum.

Somn ușor, dragii mei copilași! Acum
îngerii să vă ocrotească somnul vostru!

Te caut adesea în distan�e confuze
Și timpul îl lepăd într-un vas al uitării,
Tu stai într-un loc printre lucruri ursuze,
Obosit și tăcut, pe un pas al plecării.

Vreau palmele tale plânse-n dureri de
bolnavi,
Să-mi mângâie trupul, ce-așteaptă mult
prea flămând,
Întoarce în mine alai de fluturi jilavi,
Cu zbor de tandre�e, cu dor de via�ă
oricând.

Hai, numără invers, schimbă târziul din
noi,

Deschide obloane să intre clipe de vis,
Mai cântă-mi un cântec, în glasul tău mă
înmoi,
Cobor din zăpadă, un râu cu-avalul
nescris.

Privirile noastre trec prin ziduri și ape,
Se-aprind deodată într-o flacără vie,
Doar tu îmi ești via�a ce în mine încape,
Opai� înlăuntru, un respir de folíe.

Casa dintre livezi

Mi-e dor de casa cea dintre livezi,
Ce mi-a purtat atâtea bucurii,
Să mă aștepte iar cu pomii verzi
Cu galbeni tranda�iri, cu iasomii.

Mi-e dor de anii tineri și frumoși
Ce se-mbrăcau în horbotă aurie
Și-n joacă purtând �luturii voioși
În�iripau iubirea cea zglobie.

Azi anii mei sporesc șiragul lor
Și-am colindat prin rele și prin bune.
Sub leagănul ceresc, ca un �ior
Vin amintirile să se adune.

Le strâng într-un mănunchi de ramuri verzi
Îmbuchetând parfum de iasomii.
Mi-e dor de casa cea dintre livezi
Ce mi-a purtat atâtea bucurii.

Lucia PĂTRAȘCU

Schimbă
târziul din noi

Fănica TĂNASE

Colega noastră de cenaclu, poeta
Fănica Tănase, în postura de proaspăt
absolventă a Facultă�ii de Inginerie,
Brăila - o dovadă că a studia și a te
specializa la o vârstă la care unii dintre
noi nici nu ne-am gândi, rămâne un act
de curaj personal. Felicitări, Fănica!



A fi OM e lucru mare!

Consemnări de
prof. Jenică CHIRIAC
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Nu de lungă vreme, la por�ile deschise ale Palatului C.A.R.P. ,,AnaAslan" Brăila a
bătut un nou cenaclist, pre numele său . Nu mult i-a trebuit spre aIonel Craioveanu
se integra aspira�iilor și programului estetic ale Cenaclului „Casa Speran�ei". Ne-a
surprins prin câteva calită�i: capacitate de adaptare, sim�ul dezvoltat al prieteniei și
camaraderiei, modestia, cultura generală, cu precădere cea istorică,
responsabilitatea și competen�a în a aborda teme cu con�inut delicat, dar inedit. De
curând i-am descoperit alte trăsături de caracter, altruismul și dărnicia, provenind
din empatie. S-au produs acestea, pe când solicita colegului nostru, Vergil Matei,
un număr de reviste (ultimele apari�ii!) „Casa Speran�ei", spre a le înmâna
persoanelor de vârsta a treia din institu�ii de ocrotire socială. Am aflat, cu același
prilej, despre ac�iunile ample de dona�ii de carte spre biblioteci din �ară ori
străinătate, așezăminte monahale, biserici etc.

Spre buna informare despre prodigioasa activitate a proaspătului membru al
Cenaclului nostru, i-am adresat rugămintea de a ne răspunde la câteva întrebări.
Iată, mai jos, con�inutul interviului:

Prima ı̂ntrebare: - Pentru a satisface
legitima curiozitate a cititorilor, vă rugăm,
domnule Ionel Craioveanu să ave�i
bunăvoin�a de a ne prezenta un scurt C.V
profesional!

Răspunsul: - Vă mult�umesc pentru cuvintele
frumoase pe care le-at�i folosit ın̂ preambul, la
adresa mea! Am fost elev al S�colii Generale nr 5
(S�coala Greacă) s�i al Liceului Industrial de
Chimie s�i Construct�ii de Mas�ini (Constantin
Nenit�escu). La admiterea ın̂ liceu au fost patru
candidat�i pe un loc. Am fost a patra promot�ie
de absolvent�i ai acestui liceu. După care am dat
admitere la facultate, am reus�it, iar ın̂ toamnă
am fost ın̂corporat ın̂ armată, 9 luni, termen
redus -TR. Studiile universitare le-am urmat ı̂n
Cluj, la Universitatea Babes� -Bolyai iar la
terminarea lor am ales să lucrez ı̂ntr-un
domeniu de vârf, la nivel mondial prin
repartit�ie la I�ntreprinderea de Avioane
Craiova. M-am numărat printre put�inii
brăileni care au construit avioane adevărate,
nu numai de hârtie. I�n 1984 am revenit la
Brăila la Institutul de Cercetări s�i Proiectări
pentru Celuloză s�i Hârtie (I.C.P.C.H.), unitate de
elită a României.

Din 1992 am activat ın̂ ın̂văt�ământ. Sunt
profesor I, gradul didactic I. I�n 2015 m-am
pensionat s�i tot de atunci am ın̂ceput să public
diverse materiale ı̂n „Analele Brăilei”, „Casa
Sperant�ei”, „Brăila Eroică”. O prezentare mai
succintă a activităt�ii mele nici că se putea.

A doua ın̂trebare: - Știm că dispune�i de o
impresionantă bibliotecă personală, atât
calitativ, cât și cantitativ. Da�i-ne
amănunte! Cu ce resurse și în cât timp a�i
constituit un asemenea fond de carte?

Răspunsul: - Majoritatea cărt�ilor le-am
cumpărat, ın̂cepând cu s�coala generală, liceu,
facultate. S� i astăzi cumpăr cărt�i. O parte le-am
mos�tenit, dar am s�i primit cadou.

Am cărt�i s�i documente de la 1867, 1873,
1875, 1878, 1887 etc, dar s�i cărt�i apărute ın̂
urmă cu o lună. O parte din acestea poartă

semnătura autorului, cum ar �i: Nicolae
Iorga, P.P. Negulescu, V.V. Tilea, Horia

Hulubei, Grigore Vieru, Fănus� Neagu, Nicolae
Grigore Mărăs�anu, I.P.S. Casian Gălăt�eanu,
Antonie Plămădeală, Părintele Galeriu, Pr.
Constantin Necula,Dan Puric, Radu Theodoru,
Theodor Codreanu, Gică Manole, Nicolae
Georgescu etc.

A treia ın̂trebare: - De când a�i început și
cum s-au dezvoltat actele caritabile de
dona�ie de căr�i? Cine au fost bene�iciarii și
cum au receptat intrarea în posesie a unor
asemenea volume valoroase?

Răspunsul: - Cei din neamul /neamurile din
care provin au fost oameni generos�i cu cei din
jur. Au ajutat oameni, au făcut donat�ii la
biserici etc. Străbunicul matern, Nit�ă Iorga, văr
cu Nicolae Iorga, a donat două Icoane
I�mpărătes�ti Bisericii din Măras�u, fapt despre
care a consemnat s�i doamna Maria Stoica ın̂
„Analele Brăilei”. I�n familie am fost ın̂văt�at să
cred ın̂ Dumnezeu, să nu as�tept nimic de la
nimeni, să ajut cât pot s�i să nu fac rău nimănui.
Cu aceste ı̂nvăt�ături am pornit ı̂n viat�ă,
ın̂văt�ături pe care le-am transmis s�i copiilor
nos�tri, copii care ın̂cearcă să ajute oameni
a�lat�i ın̂ di�icultate. Am oferit cărt�i copiilor
merituos�i. Exemplul cel mai bun este Andreea
Gabriela Tudor, studentă ın̂ ultimul an la
Facultatea de Arte din Galat�i. Este o studentă
eminentă, cu participări la expozit� i i
internat�ionale, cu tablouri expuse ın̂ Europa.

S�colile din Comuna Măras�u au primit aproape
1.800 de volume. Am donat cărt�i s� i la
mânăstiri: Curtea de Arges�, Rohia, Lacu Sărat,
Măcin, Măxineni etc. Vă redau răspunsul
primit, după donat�ia de la Mânăstirea
Măxineni: Stimate Domnule Craioveanu, Cu cele
mai curate gânduri de tot binele, doresc a vă
transmite mul�umirile sincere pentru actul
cultural și spiritual prin importanta dona�ie de
carte bună. Să vă răsplătească Dumnezeu
râvna, osteneala și bunătatea. Să ave�i parte de
bucurii, din bucuria de a dărui. De S�intele
Sărbători, să ave�i pace sfântă în su�let, în inimă,
în familie și în toată via�a. La mul�i ani, Casian,
Arhiepiscopul Dunării de Jos

A m m a i f ă c u t d o n a t� i i d e c a r te s� i
documente la: Muzeul Carol I din Brăila,
Biblioteca Judet�eană, Casa Corpului Didactic,
Mânăstirea Lacu Sărat etc.

Interviul edi�iei cu invitatul Ionel Craioveanu

În foto, stânga, invitatul edi�iei

A patra ın̂trebare: - În mod
cert dona�iile au necesitat o
selec�ie riguroasă. După ce
criterii a�i făcut-o și de ce
anume căr�i nu vă îndura�i
să vă despăr�i�i?

Răspunsul: - Avet�i dreptate.
Persoanelor le ofer cărt�i ın̂
funct�ie de pasiunile lor, de
domeniul ın̂ care activează etc.
Cărt�ile donate au fost ın̂ bună
stare, valoroase s�i multe au
semnătura autorului. Le-am
oferit cu drag. Iubesc mult
cărt�ile, dar nu le luăm cu noi
când părăsim această lume.
Unele cărt�i le cumpăr special
pentru a le oferi s�i pentru a-i
bucura pe „bene�iciari" .
Intent�ionez să donez toate

cărt�ile, dar nu a venit ın̂că timpul s�i nici nu m-
am hotărât cui. I�nclin să cred că le voi dona
unei Mânăstiri.

A cincea ın̂trebare: - O importantă dona�ie
către biblioteca din Cahul (Republica
Moldova) a produs o reac�ie deosebită.
Despre ce este vorba?

Răspunsul: - I�nainte de pandemie, la o
activitate desfăs�urată la Muzeul Carol I au
participat s�i student�i s�i cadre didactice de la
Universitatea de Stat „B.P. Has�deu” din Cahul.
Le-am oferit cărt�i s�i le-am spus că vreau să fac
o donat�ie de carte. Cu ajutorul domnului
Costin Croitoru, managerul Muzeului,
ın̂cercăm să �inalizăm expedierea donat�iei
mele de 1.500 de volume. I�n pachete cu cărt�i
pentru universitatea din Cahul am pus s�i
câteva exemplare din revista „Casa Sperant�ei”.
Anul acesta, la manifestarea dedicată Zilei de
10 mai, activitate desfăs�urată la Muzeu, a fost
prezent s�i un reprezentant al Universităt�ii din
Cahul. După cuvântare, a t�inut să-mi aducă
mult�umiri publice pentru donat�ia făcută s�i să
anunt�e faptul că la Universitatea de Stat B.P.
Has�deu din Cahul au ın̂�iint�at un fond de carte
românească, fond care poartă numele IONEL
CRAIOVEANU.

Relat�ia mea cu Basarabia este mai veche.
Iată dedicat�ia scrisă de dl Iulian Filip, poet,



Busuiocul
�i-a fost harul dăruit sufletului să-nchizi
rană
Și cu firu-înmiresmat în credin�ă ne-ai unit,
Cu sfin�enie păstrezi legământul din icoană,
Mâini de mamă credincioasă sus în grindă
te-au slăvit.

În odaie mi-ai intrat, ești ca o cerească mană,
Floarea Domnului trimisă pentru mine-a
răsărit,
�i-a fost harul dăruit sufletului să-nchizi
rană
Și cu firu-nmiresmat în credin�ă ne-ai unit.

Fetele te-ascund sub pernă să viseze un iubit,
Cea mai sfântă dintre flori miruiești a lor
coroană,
Mireasa la cununie jurământul și-a-mplinit,
Te-a prins în a ei cosi�ă, viitor i-ai hărăzit,

�i-a fost harul dăruit sufletului să-nchizi
rană.

Nicolae MATEI

Degeaba, Trautel, l-aștep�i pe Godot
Locul lui a rămas totdeauna vacant,
Godacii râmă tranșee-n orașul lui
KANT,
�intind cu rachete care-ncotro.

Beckett a spus-o, nu ca un zvon,
Râmă Godacii pe Nistru și Don,
Vladimir îl obligă pe Estragon
Să-i numere rachetele din poligon.

Și s-ar putea ca viitorul să nu mai
vină,
Oprit undeva la o vodkă pe drum,
Să dea peste-un glonte sau peste-o
mină.

Godot....ia-�i Godacii și toată mizeria,
Ruși(ne-a) făcut amintirile scrum,
Du-i de unde-au venit, în Siberia !

Așteptându-l
pe Godot

dramaturg, pe cartea ,,Portul din
Poartă": „Profesorului Ion Craioveanu,
cu toată admirat�ia pentru deschiderea
spre Basarabia. 30 Septembrie 2017.

A s� a s e a ı̂ n t r e b a r e : - C u c e
sentimente difuza�i, în anumite
cercuri, revista ,,Casa Speran�ei"?
Cum reac�ionează destinatarii?

Răspuns: - Revista ,,Casa Sperant�ei"
o recomand s�i o dăruiesc cu bucurie,
din proprie init�iativă. Am dăruit la
Căminul de Bătrâni, la Mânăstirea
Lacu Sărat, ı̂mpreună cu dl Vergil
Matei, cel care m-a sust�inut s�i m-a
ajutat ın̂ demersul de a face cunoscută
revista, activitatea Asociat�iei Casa de
Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Ana
Aslan" Brăila s�i activitatea Cenaclului
,,Casa Sperant�ei". Anul trecut, la
ı̂nt â lnirea de 41 de ani de la
terminarea facultăt�ii, le-am dăruit
colegilor revista noastră. La Târgul de
Crăciun 2021, pe când vizitam
standurile, l-am văzut pe dl Mihai
Tudose, fost prim-ministru al
R o m â n i e i , a c t u a l m e n t e

Vasile MANDRIC

Dona�ie de carte la Cahul, R. Moldova
În stânga, prof. Ionel Craioveanu

europarlamentar. Am mers să-l felicit pentru
că a aprobat construirea Podului peste Dunăre.
Cu această ocazie i-am oferit revista „Casa
Sperant�ei” ım̂preună cu cele mai bune urări de
gânduri s�i de bine. Dar s�i cu sperant�a că revista
va ajunge s�i la Bruxelles. Fie �izic, �ie ın̂ format
PDF, Revista a ajuns ın̂ Canada, SUA, Germania,
Anglia, Israel, Frant�a, Ungaria etc. Vă redau mai
jos cuvintele unei foste colege de facultate,
acum profesor universitar ın̂ Cluj: Îmi cer
scuze pentru că abia acum am reușit să
răsfoiesc revista. Sunt impresionată și surprinsa
ff plăcut de ea și, bineîn�eles, mai ales de
articolele tale. Te felicit încă o dată pentru ele și
i�i urez să continui să scrii, pentru că ne bucuri și
pe noi cu scrierile tale!

Felicitări, tuturor autorilor și redac�iei!
Dacă ai putea, aș dori să cumpăr un exemplar,
pentru că sunt convinsă că i-ar plăcea și Mamei
mele să-l citească (pe calculator, pentru ea e
destul de complicat, spre imposibil!).

Mul�umesc mult, încă o dată!…
Mihaela SUCIU
În 2021-10-22 15:09
A s�aptea ın̂trebare: - Cum socoti�i că ar

putea in�luen�a opinia generală, exemplul
Dvs de bune practici? Cu ce efecte
educative?

Răspuns:- Eu dăruiesc pentru că as�a simt s�i
nu as�tept nimic ın̂ schimb. I�ncerc să ajut
pentru că s�i eu am fost ajutat. Trebuie să existe
un echilibru ın̂tre ce primes�ti s�i ce dăruies�ti.
Nu trebuie să ne pierdem calitatea de OM,
chiar dacă OMUL a devenit cea mai periculoasă
�iint�ă de pe Terra. Dragostea fat�ă de oameni,
fat�ă de T�ară, fat�ă de popor trebuie să �ie
ın̂tret�inută s�i cu fapte, nu numai cu vorbe.
I�nainte de a ın̂jura pe cei din jur, ar �i bine să ne
ın̂trebăm ce am făcut noi. Sunt sigur că mult�i
oameni vor să ajute, dar nu s-au gândit cum.
Poate le-am dat idei. M-as� bucura.

A opta s�i... ultima: - De fapt, nu o întrebare
propriu-zisă, ci, mai curând o invita�ie.
Prima: Vă rugăm să participa�i și la
ședin�ele săptămânale (întâlnirile de joi)
ale Clubului Seniorilor din Învă�ământ. A
doua: Dacă seria noastră de întrebări nu v-
a acoperit su�icient aria de preocupări,
face�i, vă rog, precizările necesare!

Răspunsul:- I�ntrebările m-au pus ı̂n
di�icultate. Nu mi-am făcut un bilant� al viet�ii de
până acum. Vă mult�umesc pentru invitat�ia de a
participa la ın̂tâlnirile Clubului Seniorilor din
I�nvăt�ământ. Colegii de s�coală, de serviciu,
profesorii din toate s�colile au fost minunat�i.
Cred că am avut cei mai buni părint�i din lume
s� i le sunt ı̂ndatorat. Am ı̂ntâlnit oameni
deosebit�i, cu unii am stat de vorbă, pe alt�ii i-am
văzut de la mică distant�ă. Am stat de vorbă cu
Titus Popovici, Radu Rey, Dan Puric, Dumitru
Prunariu, Theodor Codreanu, Nicolae
Georgescu, Mihai Cimpoi, Iulian Filip, Ion
Hadârcă, Emil Hurezeanu etc.

În �ine, dacă ave�i un mesaj pentru
cititorii revistei, acum este momentul să o
face�i!

Răspunsul: - Sunt onorat că at�i acceptat să
fac parte din Cenaclul ,,Casa Sperant�ei" s�i că
materialele scrise de mine au fost acceptate
spre a �i publicate ın̂ Revistă. Vin cu drag la
toate ın̂tâlnirile Cenaclului s�i de �iecare dată
plec mai bogat su�letes� te s� i spiritual.
Mult�umesc pentru tot! Multă sănătate s� i
putere de muncă tuturor! Vă asigur de respect
s�i pret�uire!

Reporter: Domnule Ionel Craioveanu ne-a
făcut deosebită plăcere să vă avem
interlocutor și să ne dezvălui�i din
secretele vie�ii Dvs. Vă mul�umim!

Mi-am ascuns copilăria în nucul din fa�a
casei și în salcâmul de la drum... În ninsorile
din februarie din care m-am născut și care încă
mai răscolesc amintiri.

Mi-am ascuns copilăria în căsu�a bunicilor,
acolo unde am sim�it pentru întâia dată
căldura cuvintelor și unde am învă�at că an de
an, primăvara renaște în fiecare din noi și că
fereastra dinspre nucul din curte nu se vinde
niciodată...

De la o vreme, iedera a luat cu asalt fereastra
cu mușcate de la căsu�a bunicilor. Ramuri
dezbrăcate de aripi scrijelesc la rădăcina casei

Tudori�a TARNI�Ă

Mi-am ascuns copilãria
părintești și clatină salcâmul din poartă....

Singură, mai singură ca oricând, ascult
ploaia ce bate în geam și cade peste florile din
grădină. Grădina cu flori în care respiră
surâsul mamei, cântecul din frunză al tatălui
meu și căldura din sufletul bunicilor.

Mi-am ascuns copilăria și singurătatea în
nucul din curte în care am avut primul leagăn.
De acolo priveam cerul înstelat și zborul
rândunelelor către cuibul lor de sub streașina
casei.

Dar nu știu de ce, de la o vreme, ramuri
dezbrăcate de aripi scrijelesc la rădăcina casei
părintești și clatină salcâmul din poartă,
încărcat cu amintiri... 25



Cred că prin clasa a s�aptea se ı̂ntâmpla povestirea pe care
am să v-o spun. Aveam un tovarăs� profesor, S� tefanuc Papateu,
profesor de agricultură, biologie s� i anatomie. Profesor bun,
director al s� colii, membru de partid comunist din convingere
s� i ateu până ı̂n măduva oaselor. La orele de agricultură, ne
scotea pe terenul agricol al s� colii unde munceam la vie, la
ros� ii, castravet�i s� i alte legume de care nu aveam voie să ne
atingem atunci când roadele acestora ajungeau să se coacă.
Culesul, tot noi, elevii, ı̂l făceam sub stricta sa supraveghere.

Orele de biologie s� i anatomie le făceam ı̂n cabinetul de
anatomie-biologie, cu celebrul material didactic – corpul
uman ı̂n mărime naturală, jupuit. Tot aici, disecam broas� te vii,
predam ierbarul cu �lori s� i frunze s� i insectarul ı̂n care
mumi�ica, cu spirt medicinal, �luturi, buburuze, alte insecte s� i
chiar lilieci prins� i ı̂n miezul nopt�ilor de vară prin aruncarea
unei căciuli spre cerul de deasupra unui dud de câteva sute de
ani. Că, de, dacă nu aveai, ca băiat, ı̂n insectar o astfel de
zburătoare, nocturnă, erai luat ı̂n derâdere de ceilalt�i băiet�i
care prezentau s� i un astfel de exemplar.

Toate bune s� i frumoase până aici. Sau as�a ı̂mi părea atunci,
pentru că acum ı̂mi sunt de neconceput aceste practici, chiar
monstruoase. Broas� te nu am disecat pentru simplul motiv că
ı̂mi provocau groază numai să le ating, darămite să le tai , dar
liliac am făcut rost de la un coleg dat naibii de curajos ce era.
Unii mai aveau s� i câte un pui de broască t�estoasă prins pe la
Dunăre sau Olt.

Revenind la tovarăs�ul profesor S� tefan Papateu, acesta avea
vreo câteva metehne, pe lângă aceea de a �i s�ef redutabil la
pionieri. Una dintre acestea s� i cea mai gravă era că nu aveai
voie să scrii cu pixul sau cu stiloul. Ei, a venit s� i ziua când am
căzut ı̂n păcatul de a scrie cu cerneală. Ascut�isem atât de mult
creionul, singurul creion, ı̂ncât rămăsesem cu un t�âr pe are
de-abia ı̂l puteam t�ine ı̂ntre vârfurile degetelor. Cum pot�i scrie
cu chimicul ı̂n felul ăsta? Cu neputint�ă as�a ceva! Tovarăs�ul
profesor m-a lăsat să scriu cât timp a dictat, iar apoi m-a
chemat cu maculatorul la catedră. A ridicat cu trei degete, ı̂n
scârbă, caietul, s� i l-a arătat clasei ca exemplu de as�a nu: Unde
dai s� i unde crapă/ Andronache-al meu cu cap de capră! A
rostit rimat acesta, rânjind către mine. Apoi m-a trimis să iau
scula cu care am scris, dar s� i t�ârul de creion chimic. L-am luat
s� i m-am prezentat din nou lângă acesta, ı̂n spatele catedrei,
catedra �iind as�ezată lângă soba �ierbinte pentru a nu ı̂nghet�a
profesorii ı̂n timpul orelor care t�ineau 45-50 minute. A mai zis
el ceva, apoi m-a ridicat de perciuni până am ajuns pe vârful
degetelor de la picioare. Lacrimile mi se prelungeau pe obraji.
A mai zis ceva: mi-a ordonat rânjind, să mă apropii cu capul
cam la vreo zece centimetri de muchia catedrei pe care se a�la
acum caietul deschis la paginile neı̂ncreionate. Ca din senin,
mi-a aplicat o lovitură de palmă după ceafă ı̂n as�a fel ı̂ncât să
lovesc brutal, cu fruntea, muchia ascut�ită a catedrei din lemn
masiv. A luat pixul cu care ı̂ncălcasem originala-i regulă, mi-a
zis pe un ton imperativ să ı̂ntorc fat�a către clasă s� i a ı̂nceput să-
mi deseneze pe frunte – continuu s� i apăsat, până la os, o cruce.
Lacrimile-mi curgeau s� uvoi, la fel ca s� i sângele. După
aplicarea setului de pedepse, mi-a dat caietul s� i m-a trimis ı̂n

bancă spunându-mi să nu cumva să pun mâna să mă
s� terg, căci altfel se va repeta. Am rezistat până ı̂n26

Crucea măgarului
Apropo de școala veche...

Virgil ANDRONESCU

recreat�ie. Era ultima oră din ziua aceea blestemată. Am plecat
acasă, t�inând batista apăsată pe locul din care ı̂ncă mai t�uruia
sânge.

După ora 16, ajungeau acasă părint�ii, soseau de la serviciu,
de la schimbul unu. Tata, de la fabrica de conserve, mama de la
fabrica de mobilă. M-a tot văzut taică-meu cu batista umezită
cu apă rece pe frunte, s-a cam rugat de mine să-i spun ce, de ce,
cum s� i cine. Până la urmă, i-am dezvăluit secretul. Ambii
părint�i trecuseră cu mine prin multe ı̂ncercări ale viet�ii
pentru a mă putea t�ine ı̂n viat�ă, pentru a-mi reda, pe cât se
putea sănătatea (ı̂n clasele ı̂ntâi s� i a doua, tovarăs� a
ı̂nvăt�ătoare făcuse toate presiunile posibile asupra lor s� i
asupră-mi pentru a �i retras de la s� coală pe motiv că
problemele mele de sănătate deranjau atât pe colegi, cât mai
ales, pe tovarăs� ii profesori). Am povestit tatălui toate cele
ı̂ntâmplate. A doua zi a mers glont� la s� coală s� i, ı̂n cancelarie,
după ore, l-a luat de gât pe tovarăs� s� i la ı̂nghesuit ı̂ntr-un colt�
gata-gata să-l s� i altoiască (tatăl meu a făcut box s� i fotbal ı̂n
tineret�e).

Din acea zi aveam note de nu mai avea loc unde să le treacă ı̂n
rubricile catalogului, la anatomie s� i biologie, iar la munca de
sclav pe terenul agricol al s� colii nu am mai fost scos. (Toate
roadele acelui teren cultivat cică pentru ı̂nvăt� aarea
practicării agriculturii, reveneau ı̂n ı̂ntregime profesorilor).
I�nvăt�am bine – aproape la toate materiile s� i, ı̂nainte de
incidentul povestit, aveam note de la 7 la 9, uneori s� i de 10, dar
de când cu bols�evica pedeapsă mă tot scotea ı̂n fat�a clasei.
Aceleas� i note le luam pentru că ı̂nvăt�am (singura materie la
care am rămas corijent pentru repetent�ie ı̂n clasele a s�aptea s� i
a opta a fost matematica). Dar am scăpat cu darul din ceea ce
completa gospodăria, tata aducând de la fabrică).

Peste ani, după terminarea liceului, clasele a noua, a zecea s� i
profesionala, l-am reı̂ntâlnit pe profesorul Papateu la o terasă,
bea o bere. M-a văzut s� i s� i m-a chemat să mă cinstească. Salut
cowboyule, vino să te cinstesc cu o bere și să mai stăm de vorbă!
Am luat loc la masa respectivă, am vorbit de una – de alta, dar
despre ceea ce ı̂mi făcuse cu ani ı̂n urmă nu am adus vorba.

Peste ani, după terminarea liceului la seral (tot din motive
de sănătate), m-am revăzut cu tovarăs�ul (acum domn s� i
ı̂ntreprinzător ı̂n domeniul agricol, pe când mi se dăduseră
câteva ore de suplinitor pe educat�ie plastică ı̂n s� coala unde
fusesem elev. Acum eram colegi. Domnule Andronache, acum
suntem colegi, nu trebuie să te mai formalizezi în a-mi spune
domn profesor!

I�n urmă cu put�ini ani am trecut pe strada principală a
municipiului. Era pe o bancă bătrânul profesor s� i din buna
cres� tere primită ı̂n familie am trecut să-l salut. Am schimbat
câteva cuvinte (a�lând că �iul său lucrează ı̂n ministerul
agriculturii, nicio mirare!) s� i, când să plec (ce ı̂nseamnă
uitarea!) am făcut imprudent�a să zic , darDoamne ajută!
S� tefan Papateu, tovarăs�ul-domn profesor de odinioară, mi-a
replicat cu acelas� i rânjet pe chip: Da, da... �i-am spus că nu
există așa ceva, există doar omul și voin�a sa!.

Am plecat s� i mi-am văzut de drum...
Dezamăgit de mine, nu de el. Supărat pe mine. I�nciudat pe

mine că nu stătusem locului s� i nu-mi văzusem de drumul s� i
gândurile mele. De atunci ı̂l evit ori de câte ori ı̂l văd. De câte
ori ajung ı̂n oras�ul natal. I�ntr-un fel, cu părere de rău, ı̂ntr-alt
fel fără acest sentiment. Să-i dea Domnul sănătate!

Apropos de s�coala nouă...
Sursa: ziarul „Drum”, Roșiori de Vede



Amintiri hazlii
din viaţa de jurnalist

Ne învelim cu sufletele noastre

învălui�i de soare și culoare,

răcoarea vântului adie peste creste,

se împletesc cu noaptea ce ne doare...

E diminea�ă, î�i sărut privirea,

topite lumânări pe noptiere,

plâng umbre ce se zbat pe un perete,

parfum de sânziene în pletele - �i rebele!

Ne contopim, visăm, plutim prin vară,

se 'ntunecă pădurea, plânge, plouă,

îmbră�ișa�i și goi, ca prima oară,

redevenim suspin... lacrimi prin rouă!

Lacrimi prin rouă

Cezar STOG
(Miercurea Ciuc)

I�ntr-una din zile, la invitat�ia comisarului s�ef al
Gărzii Financiare Române (pe scurt: G.F.R.) Filiala
Brăila din acea vreme, Marcel Constantin, am ın̂sot�it o
echipă de control a acestei institut�ii ın̂ oras�ul Făurei.
Noi, presa, ne-am făcut de lucru prin modesta
localitate fotogra�iind ın̂ dreapta s�i ın̂ stânga sărăcia,
am băut câte un suc s�i ne-am apucat să ne recitim
ı̂nsemnările făcute aiurea, ı̂n timp ce comisarii
efectuau controlul unităt�ii, respectiv restaurantul
gării din Făurei.

Am omis să spun că, din start am plecat cu surle s�i
trâmbit�e spre Făurei, cu cinci I.M.S.-uri numerotate
astfel: GFR-1, GFR-2, GFR-3, GFR-4, GFR-5, toate cu
alarmele pornite, un fel de vânătoare de s�oareci de
către pisici cu clopot�ei. Numai farurile nu le aveam
aprinse! Se uita lumea la noi ca la urs...

Când să plecăm din Făurei spre Brăila, transpirat�i
din cauza căldurii sufocante s�i a as�teptării fără sens,
ne-am suit ın̂ autovehiculele ce ne as�teptau la capătul
unui bulevard, la umbră, ın̂trebându-ne ın̂ gând cum
de-am avut proasta inspirat�ie de a accepta să ın̂sot�im
echipa G.F.R.

Tocmai când ne făceam o cruce cu limba ın̂ gură că
am terminat totul s�i plecăm spre casă... mare incident
mare: nu ies�eam la număr!

Mai precis, unul dintre inspectorii G.F.R... nu era!
Toată lumea s-a apucat să-l caute: printre s�inele de

cale ferată ın̂călzite de către soarele nemilos, pe după
lăzi pline cu apă minerală s�i băuturi alcoolice. Până s�i
ın̂ frigidere l-am căutat: ioc!

I�ntr-un �inal s-au auzit, ın̂ surdină, estompate de
cartoane s�i alte obiecte gen damigene, hârtie igienică,
s�ervet�ele, farfurii s�i pahare goale, bătăi ritmice ce
veneau dinspre o magazie mai izolată, cu lacăt la us�ă.

Inspectorii de la G.F.R., cu noi, presa, pe urmele lor,
s-au ın̂dreptat ın̂ pas cât se mai putea de alert către
respectiva magazie. Stupoare: inspectorul G.F.R.
dispărut a ies�it ım̂pleticindu-se rostind un singur
cuvânt: Acum, pentru că eram ın̂ format�ie- Apă!
completă, am plecat către Brăila.

...A doua zi directorul gazetei la care lucram mă
sună s�i mă chemă urgent la sediul redact�iei. Acolo,
nes�tiind despre ce este vorba, am venit cât am putut
de repede. S� eful meu, domnul Ghinea Mitrea,
mustăcea a glumă pe sub ochelarii coborât�i ın̂spre
vârful nasului. Cine era as�ezat pe un scaun ın̂ fat�a
dumnealui? I�nsus�i comisarul s�ef al G.F.R., Marcel
Constantin, care, atunci când m-a văzut, a bătut cu
degetul pe obraz a rus�ine spunând:

- Bine, măi, Paulina! Ce mi-ai făcut tu mie? Te-ai
apucat să scrii despre prostia ăluia care s-a lăsat prins
în capcana chelnerilor și a femeilor de serviciu de la

Din carnetul de reporter

Cu sprijinulAs. C.A.R.P. „AnaAslan”
a apărut numărul 11 al revistei „Pre�ul
cuvintelor”, revista copiilor scriitori,
elevi din școlile brăilene, șlefui�i de
doamna profesoară ,Angela Burtea
publica�ie care adună copiii talenta�i în
jurul cuvintelor întru împlinire.

APARI IE}
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I�n perioada 29 aprilie - 20 mai 2022, Consiliul Judet�ean
Ias� i, Centrul Creat�iei Populare s� i Complexul Muzeal
Nat�ional „Moldova” din Ias� i au organizat Expozit�ia
Nat�ională de Artă Naivă „Saloanele Moldovei”, edit�ia XXXI.

Au fost invitat�i 30 de creatori ai artei naive cu 88
lucrări din diferite zone ale t�ării. Din partea Brăilei au
participat cu câte două lucrări doi membri ai
Cenaclului literar „Casa Sperant�ei”: Ruxanda
Ciupercă-RUXY cu „ ” s� i „În ograda bunicii Toamna prin
pădure” s� i cuDumitru Ștefănescu-ȘTEF
„ ” s� i „ ”.Torentul Surpriză la pescuit (V.M.)

Ar�ș�i plas�ci brăileni
invita�i la „Saloanele

Moldovei” din Iași

restaurantul așa-numitei urbe?!
Eu, care ıl̂ s�tiam amic bun cu tatăl meu, am spus că

nu am relatat decât purul adevăr. Auzind acestea,
comisarul s�ef s-a ridicat de pe scaun s�i a plecat
aruncându-mi o privire feroce. S� i, după cum vorba
dulce mult aduce, isprava cu pricina a ajuns s�i la
comersant�ii din Piat�a Mare, motiv pentru care timp
de vreo trei ani, atunci când mă vedeau intrând ın̂
Piat�a Mare, tot�i vânzătorii deveneau brusc mai mult
decât amabili, ascundeau sub tejghea greutăt�ile
măsluite s�i hârtiile mult prea groase, iar unii chiar mă
salutau cordial fără să mă cunoască, ba chiar lăsau să
treacă acul cântarului peste, dacă mă opream ın̂
dreptul vreunuia.

...S� i asta nu e tot!
Am lucrat o vreme la Primăria Municipiului Brăila,

mai precis la arhiva acestei institut�ii. I�n timp ce
t�ineam locul unei colege de la Starea civilă, doamna
Mariana Radu - actualmente Administracesei - la
ghis�eu s-a prezentat liderul Comunităt�ii rome din
Brăila. Ce avea de declarat? Un puradel născut cu
două zile ın̂ urmă. Pruncul respectiv urma să se
numească... Surcelus� sau... Fluieras� sau... Van Damme.
Eu, pentru că fuseserăm instruit�i să le atragem
atent�ia, mai ales anumitor tat�i, să le pună nume
românes�ti odraslelor, i-am sugerat celui venit la
ghis�eu să-i dea un nume de care să nu-i �ie rus�ine
copilului atunci când va �i mare, gen: Ion, Vasile,
Matei. Auzind ultima propunere, bulibas�a a dat cu
pălăria de pământ s�i a zis: - Matei să �ie, dacă zici mata!

După vreo zece zile, cine intră la dinStarea civilă
clădirea Primăriei? Proaspătul tătic ın̂sot�it de un alai
de pirande s� i lăutari; erau toate felurile de
instrumente: t�ambal, acordeon s�i viori care cântau de
zor. Pirandele s� i bulibas�a acopereau muzica cu
chiuiturile lor de bucurie dintre care se distingeau: -
Să ne trăiești, nășâcă! Să-�i trăiască �inu�u!

Am omis să amintesc faptul că primar la acea
vreme era Anton Lungu. S� i aveau holurile Primăriei
un ecou...

Ca să potolesc efuziunea de bucurie, a trebuit să
părăsesc ghis�eul s�i să ies afară cu noile mele rude
care, conform obiceiului, voiau să-mi cumpere un
cadou, iar eu trebuia să cumpăr pruncului năs� it
oarece hăinut�e.

...As�a am ajuns să mă cunoască tot�i vânzătorii din
Piat�a Mare, pe deoparte ın̂ calitate de... , iarom cu grad
pe de alta ca... a lui Matei care, atunci când mănășâcă
vedea prin piat�ă (la vreo trei anis�ori!) mă saluta cu
respect: - Săru-mâna, nășâcă!

De-atunci ım̂i fac cumpărăturile de oriunde, ın̂
afară de... Piat�a Mare! (Paula GURĂU)



Pove ti dulci, cu cire e] ]

Nici nu dădeau bine ın̂ pârg cires�ele că noi,
copiii de pe strada mea, aveam planurile de
„aprovizionare” cu cires�e, bine puse la punct.
Aproape tot�i vecinii sădiseră la poartă câte un
cires� de diferite soiuri, care mai de care mai fălos,
care mai de care mai gustos. Deci, liber la „cules”
cires�e.

Cu toate că mai avea doi cires�i ın̂ curte, t�at�a
Dumitra dormea ziua ca să stea de pază seara
lângă cires�ul ei de la poartă. Nici nu ne oboseam
prea mult ca să gustăm cires�e din pomul ei. T�at�a
Dumitra adormea instant sforăind s�i �iecare dintre
noi lua cât putea să ducă.

Nea Berilă ıŝ� i lega seara câinele de pom cu un
lant� lung s�i, credea el, nu se va apropia nimeni de
cires�ul lui. Spic, câinele lui, era o rasă de câini
blândă s�i se gudura pe lângă toată lumea. Se dădea
la tine doar dacă ıî făceai rău. Atunci, chiar era
�ioros. Ne�iind dresat să păzească pomul, Spic era
un fel de „pisicut�ă” pentru noi.

Cel mai mult s� i mai mult mie ı̂mi plăceau
cires�ele de la poarta lui nea Pantazi Nelu. Avea un
pom cu cires�e de-alea galbene, pietroase. O
minunăt�ie de cires�e. Ca-n carte. Problema era alta.
Nea Pantazi locuia la colt�, departe de casa mea.
Acolo era zona frat�ilor Fâs� ie care locuiau ı̂n
apropiere. Ei „păzeau” cires�ul.

Cea mai hazlie ın̂tâmplare la furat cires�e am

petrecut-o cu Jiji. Stat�i să vă povestesc!
Nea Costică avea la poartă un pom cu cires�e

amare s�i nimeni nu le dorea. Prea put�ini. Nea
Costică s�i cu tanti Stela stăteau linis�tit�i că aveau
cires�e din bels�ug pentru dulceat�ă, care s�tit�i bine
cât de bună este. Jiji, nu s�tiu de unde a auzit el, că
cires�ele amare, dacă mănânci câteva pe zi, te fac
mai puternic s�i faci mus�chi. I�ntr-adevăr, cires�ele
amare sunt ca un medicament, mi-a spus mamaia
S� tefana, bune la multe boli, dar ın̂ niciun caz să faci
mus�chi. Pentru asta trebuie sport. I�n �ine! Jiji mă
tot sâcâia la cap să ne urcăm seara ın̂ cires�ul lui nea
Costică, atunci când nu mai era nimeni pe
stradă.Nu prea voiam să-l ın̂sot�esc cum dorea el,
dar a ın̂vins dorint�a Zburlitei căreia ıî plăceau
cires�ele amare. Se gătea punându-le pe după
urechi s�i se lăuda că-i cea mai s�ic de pe stradă. Ca
să-i satisfac dorint�a Zburlitei de a �i „s�ic”, am
acceptat să-l ajut pe Jiji la cules cires�e amare s�i
seara, pe la ora zece jumate', noi doi s�i o lanternă

A�lându-mă ı̂n concediu, ı̂n drum către
plaiurile miri�icei Bucovine, trecând printr-
un sat, nu mică mirarea când, de la volanul
mas�inii mi-a atras atent�ia o ın̂grămădire de
butoaie ın̂tr-o curte, cum nu mai văzusem
până atunci. Curios, am oprit, am coborât s� i
m-am ı̂ndreptat să văd care-i treaba cu
adunătura asta de recipiente. Am ajuns la
locul vizat odată cu un cărut�as� care as�eza pe
cântar mai multe gălet�i pline cu cires�e. „Ce-o
�i făcând Doamne, omul ăsta care le

KAGAMI MOCHI!
cântăres� te , cu atâtea
cires� e”, m-am ı̂ntrebat.
„Ce să �ie, ım̂i zise omul,
după ce i-am dat binet�e, le
expediem ın̂ Japonia. Mai
ın̂tâi le „afumăm”, adică le
tratăm cu o substant�ă pe
bază de sulf, asta ca să se
ment�ină proaspete, le urcăm ın̂ tiruri care le
duc la vapor s� i apoi, vira ancora ın̂ Japonia.
Acolo se mănâncă de... „mochi”.

Or �i un fel de „mos�i” de-ai nos�tri
mi-am zis, mult�umindu-i omului că
m-a lăsat să pozez ı̂n mijlocul
butoaielor pline cu cires�e, văzându-
mi apoi de drum.

Un gând, ın̂să, mă tot ın̂ghioldea:
ce-o �i cu mochii as�tia? M-am tot
documentat pe ici - pe colo, am tot
ın̂trebat pe unul s� i pe altul s� i dintr-o
dată mi-am adus aminte că are cine
să mă „deslus�ească”! E vorba de o
b r ă i l e a n c ă , A d r i a n a S t o i c a ,
profesoară universitară, ani buni
dascăl la o prestigioasă unitate de

ın̂văt�ământ din Japonia, căreia ıî mult�umesc
frumos.

S� i iată ce am a�lat: Kagami Mochi este un
desert tradit�ional ın̂ Japonia, cunoscut din
vremuri de mult apuse, mai precis, o
decorat�iune de orez ın̂ formă de oglindă care
se mănâncă de Anul Nou. „Kagami” ın̂seamnă
oglindă, iar „mochi” - tort de orez.

Aceasta constă din doi bulgăras� i de orez, ca
două sfere, una peste cealaltă, acoperite cu o
pălărioară de mandarină, s� i uneori, ın̂ vârf, cu
o cireas� ă.

Se spune că prăjiturile de orez stivuite
seamănă cu o oglindă de bronz. Acest obiect
de uz casnic era considerat o comoară ın̂
Japonia antică . I�n zilele noastre, ı̂n
majoritatea magazinelor se vând „kagami

eram ın̂ vârful pomului.
Tot culegând de zor, am auzit o voce tăioasă

strigând la noi:
– Care es�ti, mă, acolo?
Stop-cadru. Era nea Costică cu o bicicletă.

Venise omul de la muncă din schimbul al doilea. Jiji
a stins lanterna s�i as�teptam nemis�cat�i urmarea.
Norocul nostru a fost că a ies�it tanti Stela la poartă.

– Lasă-i măi, Costică! Copii. Câte o să ia? Mai
bine, hai ın̂ casă că t�i-am pus masa!

Uraaa! După ce au intrat ın̂ curte, am coborât
tiptil din pom s�i fuga la casele noastre.

A doua zi, pe la ora prânzului, când ne jucam
tabinet pe iarbă hop!, apare nea Costică lângă noi.
Ne privea bănuitor pe rând s�i nu i-a fost greu să
descopere făptas�ii care i-au furat cires�ele.Jiji era
murdar pe maieu de la cires�e, eu aveam degetele
pătate iar Zburlita, mot�, cu ce credet�i că era?, cu
„cercei” de cires�e la urechi.

– Hai! Voi trei merget�i la cules cires�e! De-
adevăratelea, a dat comanda nea Costică.

S� i asta am făcut toată ziua. Jiji s�i cu mine ın̂ pom,
iar Zburlita căra cos�ulet�ele cu cires�e ın̂ bucătărie la
tanti Stela, care se apucase de gătit dulceat�ă.

Mai spre seară, tanti Stela ne-a adus acasă câte
un borcănel cu dulceat�ă. Caldă, ın̂că. Mie mi-a dat
două ca să-i duc s�i Zburlitei. Nici n-am as�teptat
prea mult. Fuga la Zburlita ca să-i fac surpriză.

Zburlita era la poartă. Parcă mă as�tepta. La
urechi, ıî atârnau cerceii de cires�e. Zâmbea. I-am
dat borcănelul cu dulceat�ă privind-o ı̂n ochi.
Zburlita a ın̂chis ochii s�i as�tepta clipa dorită de
amândoi. Am sărutat-o scurt, copilăres�te. Mi s-a
părut mie scurt, dar a durat o ves�nicie.

Sărutul avea aroma dulcet�ei de cires�e amare –
dulce-amărui. Ca-n orice poveste de dragoste.

Lică BARBU

Pozne
copilărești

I N E D I T

Pentru împodobit
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CHEMARE

Cheamă noaptea luna plină
Să alerge printre stele,
O fecioară făr-de vină
Navighează fără vele

Printre aștri și comete,
Luminate de tăcere
Se dezbracă în sonete
Din dorin�a ce îi cere

Adrian MATEI
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Plouă cu cireșe tinere și coapte,
Fulgerele cărnii luminează-n cer
Flămânzinda gură-n misticele șoapte
Lung îmbracă mantii, calde, de mister.

O icoană blândă din copilărie
Lumea-i încărcată de tăceri și vis,
Cu cireșe coapte luna o să �ie
Clopot plin de sensuri dinspre
paradis.

Plouă, Doamne, plouă, lacrimi de
lumină
La ureche-n taină tremură cercei!
Flămânzinda gură prin tăceri respiră,
Greierii duc visul rănilor în miei.

Un sărut s�ielnic e-o cireașă coaptă,
Un sărut, cu teamă, dat sub bol�i de zi.
La ureche-un clopot intonând o șoaptă
Roua gurii este-n lacrimi de copii.

Luna încărcată de tăceri s�ioasă
În cireșe, parcă, iar s-a agă�at.
Cu cireșe coapte se-nvelește-o casă,
Carnea lor de pâclă, înveghează-un
sat.

Un sărut s�ielnic e-o cireașă coaptă,
Un sărut, cu teamă, dat sub bol�i de zi.
La ureche-un clopot intonând o șoaptă
Roua gurii-i, iată, lacrimi de copii.

Un �ăran cu ploaia trasă peste spate
Ca o mantă lungă de cireșe-n pârg
Prin copii respiră din singurătate
Și-și zidește casa cu cireși plângând.

Plouă, Doamne, plouă, lacrime ușoare
La ureche-n taină tremură cercei,
Două sfere-arzânde-n via�a trecătoare
Sună cu lumină-n rănile de miei.

Plouă cu cireșe peste casa toată,
Coșul e de fulger străjuit prin veac.
Peste sat cireșul ne adună roată,
Gurile-n mistere intră-ncet și tac.

Emilian MARCU

La ureche-un clopot

O lingură de miere con�ine o bogă�ie de
nutrien�i, bioflavonoide, acizi organici,
fiind metabolizată diferit de zaharurile
rafinate.

Cei mai mul�i dintre noi știm că mierea
poate fi folosită pentru a combate răcelile
și pentru a ne hidrata pielea, dar ea este
numită de către oamenii de știin�ă un
superaliment datorită multor alte
proprietă�i despre
care probabil nu am
auzit. Combinată cu
diferite alimente, este
g u s t o a s ă ș i
sănătoasă, dar dacă
vom consuma doar o
lingură de miere
înainte de culcare și
ne vom lăsa trupul să
a b s o a r b ă p e s t e
n o a p t e t o a t e
substan�ele ei binefăcătoare, vom fi
surprinși de efectele benefice pe care
vom începe să le observăm. Iată o listă a
beneficiilor pe care acest superaliment le
poate aduce atunci când este consumată
seara.

● Un somn cu adevărat odihnitor
Mierea con�ine un nutrient numit

triptofan, care este un precursor al
melatoninei, hormon care ne ajută să ne
relaxăm și dă semnalul trupului tău că
„este timpul să te culci”.

Deși trupul nostru are nevoie de acest
aminoacid, nu îl produce în mod natural
și îl putem ob�ine prin dieta noastră,
consumând produse precum mierea.
Acest produs apicol con�ine glicogen,
care ne ajută să evităm secre�ia de
adrenalină și să ne asigure un somn bun.

● Scade tensiunea arterială
Mierea con�ine compuși antioxidan�i

care s-a dovedit că reduc tensiunea
arterială. Consumarea unei linguri de
miere seara, înainte de culcare este o
bună modalitate de prevenire a tensiunii

Mierea de albine -

efecte benefice nebãnuite

Pentru sănătatea dumneavoastrămochi” ambalate individual, ım̂preună cu un
„sanpō” (stand decorat), gata să �ie expus.

I�mpreună cu o mandarină sau cu o cireas�ă,
prăjitura tradit�ională este cel mai adesea
decorată cu hârtie colorată, ferigi s� i alge
uscate. Majoritatea familiilor japoneze ın̂cep
să a�is�eze această prăjitură tradit�ională la o zi
după Crăciun, ın̂tre 26 s�i 28 decembrie. Ca s�i
ın̂ cazul celorlalte decorat�iuni de Anul Nou, nu
se recomandă amplasarea lor pe 29 sau 31
decembrie, deoarece acestea se consideră că
sunt numere cu ghinion. Japonezii recomandă
să se mănânce această decorat�iune ın̂ ziua de
„Kagami Biraki” (deschiderea oglinzii), care
de obicei cade ın̂ cea de-a unsprezecea zi a
noului an. (Vergil MATEI)

Inocen�a prinsă-n plete
Să îi cadă peste sfârcuri,
Îngerii să-i cânte-n cete
Învă�ând-o-n dese rânduri

Cum să-nfrunte azi iubirea
Ca-n vechiul Jerusalem
Acceptându-și fericirea
Lângă un Matusalem.

arteriale crescute.
● Reduce gliceridele
Trigliceridele sunt un tip de grăsime

prezentă în sânge. Un nivel ridicat de
trigliceride înseamnă un risc de a
dezvolta boli de inimă și diabet. Din
fericire, mierea este legată de scăderea
nivelului de trigliceride din trupul nostru.
Este un bun aliat care cură�ă sângele de

grăsimi inutile.
● Î n t ă r e ș t e

sistemul imunitar
M i e r e a e s t e

b o g a t ă î n
antioxidan�i și agen�i
antibacterieni care
v o r a j u t a l a
s t i m u l a r e a
sistemului imunitar,
f ăcându-ne ma i
p u t e r n i c i î n

combaterea infec�iilor cauzate de
microorganisme precum bacterii,
ciuperci și numeroase virusuri. În plus,
fa�ă de consumul unei linguri de miere în
fiecare seară, pentru a ne îmbunătă�i
apărarea naturală a organismului,
aceasta poate fi aplicată și pe răni,
benefici ind de principi i le act ive
antibacteriene pe care le con�ine.

● Trupul va începe să ardă grăsimile
mai rapid

Mierea accelerează metabolismul,
producând un efect termogen asupra
t rupu lu i . Aceasta înseamnă că
îmbunătă�ește circula�ia, ceea ce crește
pu�in temperatura, ajutându-ne să ardem
grăsimi fără prea mult efort.

● �ine tusea departe
Mierea este un antiinflamator natural.

Consumând o lingură de miere dizolvată
în apă căldu�ă în fiecare seară, putem
minimaliza irita�ia din gât și să evităm
tusea. În plus, mierea este un eficient
a n t i b i o t i c c a r e p o a t e a j u t a l a
combaterea bacteriilor care ajung în gât.
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O tristã  amintire
de peste Prut

Doina FOCȘA

M-am născut ı̂n perioada sovietică, ı̂n
R e p u b l i c a S o v i e t i c ă S o c i a l i s t ă
Moldovenească (R.S.S.M.). Am ın̂văt�at s� i am
lucrat ın̂ s�coala sovietică. Mi-am ales profesia
de dragul primei mele ın̂văt�ătoare, Valentina
Târnovan, pe care am felicitat-o recent de
ziua de nas�tere.

Cele două procese de�initorii din perioada
anilor 1918-1940 ale activităt�ii cadrelor
didactice, anume activitatea profesională
propriu-zisă s� i formarea profesională
continuă, s-au integrat la nivel de concept al
ı̂nvăt� ământului s� i la nivel de practică
educat�ională, fapt care a avut un impact
pozitiv puternic asupra ın̂văt�ământului din
perioada sovietică. Multele din valorile s�colii
românes�ti din perioada interbelică sunt s� i
valori unanim recunoscute ale s�colii din
R.S.S.M.

A vorbi sau a scrie despre s�coala sovietică,
este la ın̂demâna oricui a trecut prin această
s�coală, darămite să conduci o s�coală din acea
perioadă două decenii. Până a trece la
descrierea s� colii din perioada sovietică,
consemnez câte ceva despre instruirea
pres�colară care precede ciclul primar.

Instruirea s� i educat� ia pres� colară se
ın̂cepea la grădinit�ă. Se simt�ea o acută lipsă
de cadre cali�icate pentru instruirea
pres�colară atât ın̂ sate cât s� i ın̂ oras�e. Pe post
de educatori lucrau acele persoane care au
absolvit �ie 8 sau 10 clase. Pe la mijlocul
anilor 1960 ı̂n Colegiile Pedagogice din
Moldova (erau 5 la număr) s-a introdus
sect�ia pres�colară cu durata de studii 3 ani s� i 6
luni. As�a că, ın̂cepând cu anul 1970, toate
grădinit�ele din chiar s� i cele mai mici sate
erau completate cu educatori cali�icat�i.
Copiii erau ı̂mpărt�it�i ı̂n grupe conform
vârstei:

Grupa mică - 2-3 ani;
Grupa mijlocie - 4-5 ani;
Grupa mare - 5ani s� i jumătate - 6ani s� i

jumătate.
I�n 1979 a fost tipărit manualul ALBINUT�A,

alcătuit de Grigore Vieru. Abecedarul
Albinut�a se adresa nu numai pres�colarilor,
ci s� i s� colarilor, educatorilor, părint�ilor,
frat�ilor mai mari. Era foarte frumos ilustrat
de artistul plastic Lică Sainciuc. ALBINUT�A a
devenit cartea de căpătâi pentru mai multe
generat�ii de copii. Cuprindea versuri s� i
cântecele, proverbe, zicători, frământări de
limbă, folclor, instrumente muzicale, membri

ai familiei, pomi, mes� teri populari,
zilele săptămânii, despre anotimpuri,

cântece de leagăn, despre S� tefan cel Mare,
despre Decebal (din dacic neam faci parte -
se scria ın̂ carte). Prima edit�ie ın̂ gra�ie latină
s-a tipărit ın̂ 1994 la Editura Didactică s� i
Pedagogică din Bucures�ti, având un tiraj de
200.000 de exemplare.

Veriga ı̂ntâi a ı̂nvăt�ământului era ciclul
primar sau s� coala primară. De-a lungul
timpului s�coala primară a ,,suferit” mai multe
modi�icări: ba era de patru ani, ba de trei ani.
O perioadă mai scurtă a fost introdusă clasa
zero, la ın̂ceputul anilor 1980. Copiii ın̂văt�au
a număra, a socoti ın̂ limita cifrei 10, având
două manuale doar cu imagini. Nu s-a
bucurat de succes clasa zero, era o plictiseală
pentru elevi s� i pentru ın̂văt�ători.

Sarcina principală ın̂ s�coală era educat�ia
elevilor, inclusiv cea ateistă, cu toate că ın̂
sistemul de valori al părint�ilor, valorile
cres� t ine erau dominante . Vârsta de
s�colarizare era de 7 ani. Clasele cuprindeau
un număr mare de elevi - 45. Ei bine, ın̂ anii
de după război s� i foametea organizată din
anii 1946-1947 nu erau as�a de mult�i copii. E
vorba de mijlocul anilor 1960 s�i mai departe:
1970, 1980, 1990. I�n urma demersurilor
făcute către Direct�iile de I�nvăt�ământ, atât din
partea corpului didactic, cât s� i ale părint�ilor,
s-a mics�orat numărul de elevi -35. Elevii mai
buni la ın̂văt�ătură trebuia să-i ajute pe cei
mai slabi. Astfel se educa responsabilitatea
colectivă, conform principiului ,,unul pentru
tot�i s� i tot�i pentru unul”.

Educat�ia ın̂ R.S.S.M. era reglementată de
Ministerul I�nvăt� ământului. Limba de
predare era moldoveneasca (româna) s� i
rusa. Drept limbi străine se predau limba
franceză, limba germană sau engleză. I�n
clasa ın̂tâi se preda curs oral de limba rusă.
I�ncepând cu clasa a doua se studia limba

Sistemul de învă�ământ în fosta Republică
Sovietică Socialistă Moldovenească (R.S.S.M.)

rusă, iar din clasa a cincea erau două
manuale: de limba rusă s� i de literatura rusă.
Erau foarte multe s�coli mixte, moldo-ruse
din clasa a cincea. Eu am ın̂văt�at ın̂tr-o s�coală
de acest tip. I�n clasele cu predare ın̂ limba
rusă, predarea limbii române era opt�ională.
Fiecare s�coală (ın̂ dependent�ă de numărul
elevilor) era condusă de către un director s� i
doi adjunct�i: unul pe partea educativă s� i
celălalt pe partea instructivă. Directorul avea
dreptul să predea doar 6 ore pe lună, iar
vicedirectorii câte 12 ore pe lună. I�n
organigrama s� colii mai funct� ionau un
instructor de pionieri s� i un instructor militar.

Fondatorul teoriei educat�iei colective a
fost Anton Makarenko, profesor s� i scriitor
rus. A scris ,,Poem pedagogic” ın̂ 1935 s�i
,,Carte pentru părint�i”. Anton Makarenko era
considerat pedagogul ,,de geniu” al rus� ilor.
Teoria lui era concentrată pe ideea că opinia
colectivă trebuie să distrugă opinia
individuală. Astfel, se ajungea la crearea
,,omului nou”, de tip sovietic. Mai târziu s-a
dat uitării teoria lui Makarenko.

I�n ajunul sărbătorilor din noiembrie -
Marea Revolut�ie Socialistă din Octombrie -
pe 7 s�i 8 noiembrie elevii din clasa ın̂tâi erau
primit�i colectiv ın̂ organizat�ia de octombrei.
Li se prindea la piept, ı̂n dreptul inimii,
insigna de octombrel - o stea cu cinci colt�uri,
iar ı̂n centru chipul lui Volodea Ulianov
(Lenin) la vârsta de cinci ani. Erau un fel de
,,mici comunis�ti”. Clasa se ım̂părt�ea ın̂ echipe
a câte cinci elevi, numite ,,stelut�e”. Fiecare
echipă trebuia să �ie responsabilă de faptele
elevilor din ,,stelut�ă”. Se cânta: ,,Cinci suntem
la număr octombrei vioi/ Și în orice școală
întâlnești ca noi./Pe stelu�a noastră e chipul
lui Ilici,/ Ne numim cu to�ii octombrei voinici”.

Uniforma s�colară era obligatorie pe toată
perioada de ı̂nvăt� ământ. Fetele purtau
rochie maronie, s�ort� alb sau negru, guler s� i
brăt�ări albe. Băiet�ii purtau cămas� ă albă s� i
costum negru.

La 22 aprilie (ziua de nas�tere a lui Lenin)
elevii din clasa a treia erau primit�i ı̂n
rândurile organizat�iei pionieres�ti. Li se lega
la gât cravata pionierească de către
instructorul de pionieri. I�n s� coală era
drapelul organizat�iei, pe care �iecare pionier,
după ce dădea jurământul, se apleca ın̂tr-un
genunchi ın̂ fat�a drapelului, ıl̂ săruta s� i la
cuvintele instructorului de pionieri: ,,La
luptă pentru cauza Partidului Comunist, �ii
gata!” răspundea, ducând mâna la frunte:
„ ”. Pionierii erau tovarăs� iiÎntotdeauna, gata!
mai mici ai comsomolis�tilor. Ei mai purtau s�i
un chipiu la diferite activităt�i extras�colare,
unde ın̂ fat�ă se prindea insigna de pionier. O
dată ın̂ lună, pionierii organizau o adunare
tematică ın̂ scopuri educative. Se ın̂tocmeau
procese verbale drept dovadă spre a �i
veri�icate. La 19 mai - Ziua Pionieriei, se
sărbătorea ı̂n natură, se organiza rug, se
c â n t a : „ R u g u r i s u b b o l t ă n o a p t e a
aprindem/Noi, pionierii de pretutindeni”.

C l a s a d e p i o n i e r i r e p r e z e n t a u n
detas�ament al unităt�ii pionieres�ti din s�coală.
Unitatea de pionieri din s�coală purta numele
unui erou sovietic de vârstă s�colară, cum a
fost Pavlik Morozov, pionierul rus care l-a
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Tema acestei frumoase parabole a Noului
Testament este cea a căint�ei s� i a ın̂toarcerii la
calea dreaptă. Trei sunt personajele acestei
parabole: �iul rătăcitor, fratele rătăcitor, fratele
�iului lui s� i părintele acestora, �iecare
ı̂ntruchipând o anumită atitudine fat�ă de
aproapele nostru.

Un părinte avea doi �ii. Fiecare a primit
partea lui de mos� tenire, dar �iul cel mic,
nechibzuit �iind, s� i-a luat lumea ın̂ cap, a plecat
de acasă s� i a cheltuit toată avut�ia ın̂ petreceri s� i
destrăbălare. A ajuns, până la urmă, ı̂ntr-o
cruntă mizerie, tocmindu-se păstor al unei
turme de porci. Cuprins de remus�cări, dar s� i de
oarece edi�icări, se ın̂toarce acasă cu gândul că
ar �i fericit dacă ar ajunge argat ı̂n casa
părintească. Spre uimirea sa, tatăl ıl̂ primes�te
cu mare fast, dându-i ves� minte curate s� i
pregătind o masă mare, pentru care a sacri�icat
vit�elul cel gras. „S� i aducet�i vit�elul cel ın̂grăs�at s� i
ıl̂ ın̂junghiat�i s� i, mâncând, să ne veselim. Căci
acest �iu al meu mort era s� i a ın̂viat, pierdut era
s� i s-a a�lat”.

Fiul cel mare, văzând toate acestea, s-a simt�it
nedreptăt�it,ı̂ntrucât el, cu toate că fusese
credincios tatălui său, nu se bucurase niciodată
de atâta cinstire. La repros�urile sale, tatăl său
lasă să se ı̂nt�eleagă că ı̂ntoarcerea acasă s� i
recuperarea unui păcătos socotit pierdut este
de mare folos s� i trebuie să să constituie un
prilej de mare bucurie.

Pilda �iului rătăcitor exprimă ideea că

I�nclin să cred că această fotogra�ie e
una din ultimele din viat�a regretatului
mare sportiv român, boxerul Costică
Da�inoiu.

L-am surprins pe fostul nostru
medaliat cu bronz la Olimpiada de la
Montreal din 1976, la festivitatea de
premiere organizată de Direct� ia
Judet�eană de Tineret s� i Sport Brăila, la
mijlocul lunii decembrie a anului trecut.
L-am ı̂ntrebat: Acolo, la Montreal, în
clipele când te-au încoronat cu medalia
de bronz ce sim�ăminte ai trăit? Fire
jovială, de un bun simt� proverbial, mi-a
răspuns: Mi-au dat lacrimile. Gândul mi-
a zburat la cei de-acasă... (V. MATEI)

IN MEMORIAM

denunt�at pe bunicul său că nu a predat tot
grâul la stat. Zoia Kosmodemianskaia a
m u r i t , d a r n u a d iv u l g a t s e c re t e l e
organizat�iei de partizani. Biogra�ia acestor
,,eroi” trebuia studiată de pionieri. Pionieria
t�inea până la vârsta de 14 ani. Apoi pionierii
deveneau comsomolis� ti . I�n rândurile
comsomolului nu erau primit�i tot�i elevii, ci
numai cei care aveau rezultate bune la
ın̂văt�ătură. Comsomolis�tii purtau o insignă
cu chipul lui Lenin. Studiau programul s� i
statutul Uniunii Leniniste Comuniste a
Tineretului din Uniunea Sovietică. I�n
„perioada comsomolistă” elevii erau obligat�i
să organizeze diverse evenimente patriotice,
ideologice, cum ar �i „informat�ii politice”,
„cercuri politice”- trecerea ı̂n revistă a
s�tirilor politice din presă, studierea s� i analiza
lucrărilor „Marelui Lenin”.

Elevii erau instruit�i s� i educat�i conform
cerint�elor Partidului Comunist al Uniunii
Sovietice: in baza exemplelor de viat�ă ale lui
Volodea Ulianov (Lenin).

Toate s�colile primare din Moldova Sovietică
aveau program prelungit. I�n s� coală era
amenajată o bucătărie unde se pregăteau
micul dejun s�i prânzul de către un bucătar
cali�icat. Meniul se intocmea ım̂preună cu
asistenta medicală. Clasele zero s�i ın̂tâi, după
prânz aveau o jumătate de oră de joc, apoi
două ore de somn. Clasele a doua - a patra
aveau ore de meditat�ie cu alt ın̂văt�ător. I�nainte
de a pleca acasă, tot�i copiii serveau un pahar
cu lapte sau ceai, pâine cu unt sau biscuit�i.

La două - trei săptămâni după ın̂ceputul
anului s�colar, tot�i elevii erau veri�icat�i de către
un grup de medici: pediatri, stomatologi,
terapeut�i. Controlul dura câte 3-4 zile. Dacă
era nevoie, solicitau ı̂ntâlnire cu părint�ii,
copiii bolnavi se internau ın̂ spital, li se tratau
dint� ii. I�n luna august tot� i ı̂nvăt� ătorii,
profesorii, bucătarii, femeile de serviciu,
paznicii, erau supus�i unui control medical
destul de riguros. I�n urma acestuia li se
elibera un certi�icat medical, ın̂ baza căruia
aveau permisiunea de a ın̂cepe munca.

S� coala medie generală era obligatorie. După
absolvire elevii sust�ineau examene. De altfel,
s�i după absolvirea gimnaziului se sust�ineau
examene. Absolvent� ii de liceu, �ie ı̂s� i
continuau studiile ın̂ s�coala generală, �ie ın̂tr-
un colegiu de specialitate.

Se studiau multe discipline. Mai put�in sau
super�icial se studia istoria Moldovei, abia ı̂n
clasa a opta. Toată atent�ia se concentra pe
analiza luptei de clasă s�i criticarea oricărei
manifestări de a�irmare a poporului român
din Basarabia.

I�n centrele raionale funct�iona „Casa
I�nvăt�ătorului”, care negăsindu-s�i rostul, după
o perioadă a fost des�iint�ată. Presa pedagogică
era limitată: ziarul „I�nvăt�ământul public” s�i
revista „Pedagogul sovietic” . La Moscova se
edita revista ciclului primar „S�coala primară”.
Pentru elevi erau destinate ziarul „Tânărul
leninist” s�i revista „Scânteia leninistă”. Unica
distinct�ie era „I�nvăt�ător emerit al Uniunii
Sovietice” s�i „I�nvăt�ător emerit” din RSSM.

Pro�it de ocazie să felicit toate cadrele
didactice de Ziua Profesorului, care se
sărbătores�te la 5 octombrie.

S-a stins din viaţă un
mare sportiv al Brăilei

Pilda fiului risipitor
pocăint�a nu este niciodată prea târzie, cu
condit�ia ca aceasta să �ie sinceră s� i deplină.

Cine este �iul rătăcitor? Este �iul neascultător,
care fort�ează tiparele bunei purtări, care nu a
ın̂văt�at ın̂că din greutăt�i, dar este capabil de
această ın̂văt�are. Este cel care caută obstacolul,
ocazia pentru a se ilumina. Are, ın̂să, o mare
calitate: experient�a limită ı̂l trezes� te, ı̂l
ın̂frumuset�ează s� i ın̂nobilează spiritual, �iind
gata de pocăint�ă, de acceptare a unui statut
inferior, dar ın̂ casa sa, a părintelui său.

Cine este tatăl �iului rătăcitor? Este
prototipul părintelui, este „tatăl generic”, un fel
de Dumnezeu, a toate ın̂t�elegător, iertător. Este
marele pedagog, capabil de a converti situat�ia
de păcătuire ın̂ prilej de ın̂drumare s�i formare.

Cine este fratele �iului rătăcitor? Este omul
conformist, ascultător de porunci, dar s� i dornic
de a extrage foloase din acestea, care oferă
condit�ia să primească ı̂n aceeas� i măsură.
Fratele �iului rătăcitor ne propune următoarea
ın̂trebare: cine păcătuies�te cu adevărat, cel ce a
trecut de păcat sau cel ce se agat�ă de el pentru a
coborı̂ pe semenul său?

Oricum, de la �iecare protagonist al acestei
parabole avem de ın̂văt�at câte ceva: de la �iul
rătăcitor – că oricât de „rătăcit�i” am �i, putem
descoperi Calea. De la tatăl acestuia – că tot�i �iii,
indiferent de căderile lor, trebuie as� teptat�i,
primit�i, primenit�i cu iubire pe măsura căderilor
lor. De la fratele �iului rătăcitor – că putem
deveni „mici”, cu toată credint�a noastră, dacă nu
ıî ın̂t�elegem pe cei care au păcătuit dar au avut
fort�a să-s� i revină...

(din volumul „Pildele Domnului Iisus

Hristos”, autor prof. Constan�a Munteanu)

Profesor universitar
Constantin CUCOȘ
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IULIE 1(3 zile)
ziua 1 ore, noaptea 1 ore4 0

AUGUST (31 zile)
ziua 1 ore, noaptea 1 ore3 1

SEPTEMBRIE (30 zile)
ziua 1 ore, noaptea ore2 12
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File din calendarul creștin ortodox pe anul 2022

1 V †) Sf. Ier. Leontie de la Rădăut�i; Sf. Mc.
Doctori fără de argint�i, Cosma s�i Damian, cei din
Roma (Post. Nu se fac nun�i)

2 S As�ezarea ves�mântului Născătoarei de
Dumnezeu ın̂ biserica Vlaherne; †) Sf. Voievod
S� tefan cel Mare; Sf. Ier. Iuvenalie, patr.
Ierusalimului

3D Sf. Mc. Iachint; Sf. Ier. Anatolie, patr.
Constantinopolului. Duminica a III-a după
Rusalii ; Ap. Romani V,(Despre grijile vie�ii)
1-10; Ev. Matei VI, 22-23; glas 2, voscr. 3

4 L Sf. Ier. Andrei, arhiep. Cretei; Sf. Cuv. Marta
5 M † Sf. Cuv. Atanasie Atonitul; Sf. Cuv.

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

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

Maleon; Sf. Mc. Evanghel
8 V Sf. M. Mc. Procopie s� i mama sa, Teodosia;

†) Sf. Mc. Epictet preotul s� i Astion monahul
(Post. Nu se fac nun�i)

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

10 D Sf. 45 de Mc. din Nicopolea Armeniei.
Duminica a IV-a după Rusalii (Vindecarea
slugii sutașului); Ap. Romani VI, 18-23; Ev.
Matei VIII, 5-13; Ioan XVII, 1-13; glas 3,
voscr. 4

11 L Sf. M. Mc. Eu�imia; Sf. Olga, cea ın̂tocmai
cu Ap. s� i luminătoarea Rusiei

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

13 M Soborul Sf. Arh. Gavriil; Sf. Cuv. S� tefan
Savaitul; Sf. Cuv. Sara (Post. Nu se fac nunt�i)

14 J Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust s� i Iraclie; Sf. Cuv.
Nicodim Aghioritul

15 V Sf. Mc. Chiric s� i Iulita; Sf. Vladimir,
luminătorul Rusiei (Post. Nu se fac nun�i)

16 S Sf. S�int�it Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici
ai săi; Sf. Mc. Iulia

17 D Sf. M. Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie, ep.
Ionopolei. Duminica a V-a după Rusalii (a Sf.
Părin�i de la Sinodul al IV-lea Ecumenic;
Vindecarea celor doi demoniza�i din �inutul
Gadarei; Rugăciunea lui Iisus); Ap. Romani X,
1-10; Ev. Matei VIII, 28-34; IX, 1

18 L †) Sf. Mc. Emilian de la Durostorum
(Ostrov); Sf. Cuv. Pamvo

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

20 M †) Sf. Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul
(Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nun�i)

21 J Sf. Cuv. Simeon s�i Ioan Pustnicul; Sf.
Prooroc Iezechiel; †) Sf. Cuv. Rafail s� i Partenie,
de la Agapia Veche

22 V Sf. Mironosit�ă, ın̂tocmai cu Ap., Maria
Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela (Post. Nu se fac
nun�i)

23 S Aducerea Moas�telor Sf. S�int�it Mc. Foca;
Sf. Mc. Apolinarie, Vitalie s� i Valeria

24 D Sf. M. Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen.
Duminica a VI-a după Rusalii (Vindecarea
slăbănogului din Capernaum); Ap. Romani
XII, 6-14; Ev. Matei IX, 1-8; glas 5, voscr. 6

25 L Adormirea Sf. Ana, mama Preas�intei
Născătoare de Dumnezeu; Sf. Părint�i de la
Sinodul al V-lea Ecumenic; Sf. Cuv. Eupraxia s� i
Olimpiada

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

27 M † Sf. M. Mc. s� i Tămăduitor Pantelimon
(Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nun�i)

28 J Sf. Ap. s� i diac. Prohor, Nicanor, Timon s�i
Parmena; Sf. Cuv. Pavel de la Xiropotamu

29 V Sf. Mc. Calinic, Veniamin s�i Mamant; Sf.
Mc. Teodota cu �iii săi (Post. Nu se fac nun�i)

30 S Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet s� i
Andronic; Sf. Mc. Valentin, ep. Umbriei

31 D Înainte-prăznuirea scoaterii Sf.
Cruci; Sf. și Dreptul Evdochim; Sf. și Dreptul
Iosif din Arimateea (Lăsatul secului pentru
Po s t u l Ad o r m i r i i M a i c i i D o m n u l u i ) .
Duminica a VII-a după Rusalii (Vindecarea a
doi orbi și a unui mut din Capernaum); Ap.
Romani XV, 1-7; Ev. Matei IX, 27-35

1 L Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 frat�i Mc. Macabei
(Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului)
(Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nun�i)

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

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

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

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

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

7D †) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; †) Sf. Cuv.
Pafnutie - Pârvu Zugravul; Sf. Cuv. Mc.
Dometie Persul; Sf. S�in�it Mc. Narcis, arhep.
Ierusalimului; Sf. Cuv. Nicanor (Dezlegare la
ulei și vin. Nu se fac nun�i). Duminica a VIII-a
după Rusalii ; Ap.(Înmul�irea pâinilor)
Efeseni II, 4-10; I Corinteni I, 10-17; Ev.
Marcu IX, 2-9; Matei XIV, 14-22; glas 7

8 L Sf. Ier. Emilian Mărt., ep. Cizicului s� i Miron,
ep. Cretei (Post. Nu se fac nun�i)

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

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

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

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

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

14 D Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii
Domnului; Sf. Prooroc Miheia (Prohodul M.
D.) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nun�i).
Duminica a IX-a după Rusalii (a Sf. Părin�i de
la primele șase Sinoade Ecumenice; Umblarea
pe mare - potolirea furtunii); Ap. I Corinteni
III, 9-17; Ev. Matei XIV, 22-34

15 L (†) Adormirea Maicii Domnului (Nu se
fac nun�i)

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

17 M †) Sf. Gheorghe Pelerinul; Sf. Mc. Miron
pr., Straton s�i Ciprian (Post. Nu se fac nun�i)

18 J Sf. Mc. Flor s� i Lavru
19 V Sf. Mc. Andrei Stratilat, Timotei, Agapie s� i

Tecla (Post. Nu se fac nun�i)
20 S Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Sever, Eliodor

s� i Teoharie
21 D Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa, cu �iii ei; †

Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. și
Venust. Duminica a X-a după Rusalii
(Vindecarea lunaticului); Ap. I Corinteni IV, 9-
16; Ev. Matei XVII, 14-23; glas 1, voscr. 10

22 L Sf. Mc. Agatonic s� i cei ım̂truna cu ei
23 M Odovania praznicului Adormirii Maicii

Domnului; † Sf. Mc. Lup; Sf. S�int�it Mc. Irineu, ep.
de Lugdunum (Lyon)

24 M Sf. S�int�it Mc. Eutihie; Sf. Mc. Tation
(Post. Nu se fac nun�i)

25 J Aducerea moas�telor Sf. Ap. Bartolomeu;
Sf. Ap. Tit

26 V Sf. Mc. Adrian s�i Natalia, sot�ia sa (Post. Nu
se fac nun�i)

27 S Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Fanurie;
Sf. Ier. Osie, ep. Cordobei

28 D Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul
Iezechia. Duminica a XI-a după Rusalii (Pilda
datornicului nemilostiv); Ap. I Corinteni IX, 2-
12; Ev. Matei XVIII, 23-35

29 L (†) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan
Botezătorul; Fapte XIII, 25-33 (Dezlegare la
ulei și vin. Nu se fac nun�i)

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

31 M As�ezarea ın̂ raclă a cinstitului brâu al
Maicii Domnului (Post. Nu se fac nun�i)

1 J † I�nceputul anului bisericesc; † Sf. Cuv.
Dionisie Exiguul (cel Smerit); Sf. Cuv. Simeon
Stâlpnicul (Tedeum - Anul Nou bisericesc)

2 V Sf. Mc. Mamant; Sf. Ier. Ioan Postitorul,
patr. Constantinopolului (Post. Nu se fac nun�i)

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

4D Sf. S�in�it Mc. Vavila, ep. Antiohiei; Sf.
Prooroc Moise; Sf. Mc. Petroniu. Duminica a
XII-a după Rusalii ; Ap. I(Tânărul bogat)
Corinteni XV, 1-11; Ev. Matei XIX, 16-26; glas
3, voscr. 1

5 L Sf. Prooroc Zaharia s� i Dreapta Elisabeta,
părint�ii Sf. Ioan Botezătorul

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

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

8J (†) Nașterea Maicii Domnului (Nu se fac
nun�i)

9 V Sf. s� i Drept� ii dumnezeies� ti Părint� i
Ioachim s�i Ana; †) Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău; †)
Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona; Sf. Părint�i de la
Sinodul al III-lea Ecumenic (Post. Nu se fac
nun�i)

10 S Sf. Mc. Minodora, Mitrodora s� i
Nimfodora; Sf. I�mp. Pulheria (Sâmbăta
dinaintea Înăl�ării Sf. Cruci)

11 D Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf.
Cuv. Eufrosin Bucătarul. Duminica dinaintea
Înăl�ării Sf. Cruci (Convorbirea lui Iisus cu
Nicodim); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Ioan III,
13-17; glas 4, voscr. 2

12 L Odovania Praznicului Nas�terii Maicii
Domnului; Sf. Mc. Avtonom, Macedonie s� i
Teodul

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

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

15 J †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partos� , mitr.
Banatului; † Sf. M. Mc. Nichita; † Sf. Ier. Visarion,
arhiep. Larisei

16 V Sf. M. Mc. Eu�imia; Sf. Mc. Meletina s� i
Ludmila (Post. Nu se fac nun�i)

17 S †) Sf. Ier. Dionisie, ep. Cetăt�ii Albe -
Ismail; Sf. Mc. So�ia s� i �iicele sale: Pistis, Elpis s� i
Agapi (Sâmbăta după Înăl�area Sf. Cruci)

18 D Sf. Ier. Eumenie, ep. Gortinei; Sf. Mc.
Ariadna. Duminica după Înăl�area Sf. Cruci
(Luarea Crucii și urmarea lui Hristos); Ap.
Galateni II, 16-20; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX,
1; glas 5, voscr. 3

19 L Sf. Mc. Tro�im, Savatie s� i Dorimedont
20 M Sf. M. Mc. Eustatie s� i sot�ia sa, Teopista,

cu cei doi �ii ai lor: Agapie s� i Teopist
21 M Odovania Praznicului I�nălt�ării S�intei

Cruci; Sf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc Iona (Post. Nu
se fac nun�i)

22 J †) Sf. Ier. Mc. Teodosie de la M. Brazi, mitr.
Moldovei; Sf. S�int�it Mc. Foca, ep. de Sinope

23 V Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul;
Sf. Cuv. Xantipa s� i Polixenia (Post. Nu se fac
nun�i)

24 S Sf. ın̂tâia Mc., ın̂tocmai cu ap., Tecla; Sf.
Cuv. Siluan Athonitul

25 D Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie
Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej.
Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea
minunată); Ap. II Corinteni IX, 6-11; Ev. Luca
V, 1-11; glas 6, voscr. 4

26 L †) Mutarea Sf. Ap. s� i Ev. Ioan; †) Sf.
Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon

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

28 M † Sf. Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Prooroc
Baruh; Sf. Neo�it Zăvorâtul din Cipru (Post. Nu se
fac nun�i)

29 J Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Petronia
30 V Sf. Ier. Grigorie Luminătorul, arhiep.

Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia s� i Gaiani (Post. Nu se
fac nun�i)


