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Reciproc a Pensionarilor „Ana Aslan” Brăila

De Ziua Internaţionalã a Persoanelor Vârstnice

La Muli Ani,

DRAGI
SENIORI!

Data de 1 octombrie este zi este specială pentru
seniori, pentru vârstnicii din întreaga lume, cât și
pentru noi toi, indiferent de vârstă, care avem
obligaia morală să-i preuim și să ne bucurăm
că în ﬁecare zi ei ne sunt alături. Neajunsurile sau
problemele de sănătate îi afectează uneori, dar
gândurile lor se îndreaptă întotdeauna spre binele
copiilor și nepoilor lor cărora le transmit respectul
faă de familie, de profesie, faă de muncă,
faă de semeni, faă de viaă în general.
Despre semniﬁcaia
acestei aniversări,
citii în paginile 2-3
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MESAJUL
adresat de
FEDERAŢIA
NAŢIONALĂ
„OMENIA”

Pentru membrii
Asociaţiei C.A.R.P.
„Ana Aslan”,
SERVICII de
RECUPERARE
MEDICALĂ
(Citii în pag.6-7)

1 Octombrie

Ziua Internaională
a Persoanelor Vârstnice
MESAJUL

președintelui Federaiei Naionale
„Omenia”, Ec. Georgică BĂDĂRĂU
Dragi seniori,
O lungă vară ﬁerbinte se încheie acum și sperăm la o toamnă
îmbelșugată, liniștită și luminoasă. O toamnă care aduce cu ea ca în
ﬁecare an ziua de 1 Octombrie, Ziua Internaională a Persoanelor
Vârstnice. “O societate care nu își preuiește persoanele în vârstă
își neagă rădăcinile și își periclitează viitorul”. O propoziie pe
care cei mai muli o folosesc, acum ca pe un clișeu, atunci când vine
vorba de 1 Octombrie când se sărbătorește Ziua Internaională a
Persoanelor Vârstnice. Dar foarte puini au îneles-o. Aceste
cuvinte îi aparin lui Nelson Mandela. A trăit 95 de ani, dintre care
26 în pușcărie și a luptat toată viaa pentru drepturile omului, ale
tuturor oamenilor. Astăzi suntem noi pensionari, cu necazurile,
suferinele și neajunsurile noastre. Mâine vei ﬁ dumneavoastră,
cei care venii după noi.
Marin Preda, începe romanul "Moromeii" cu Timpul care avea o
nesfârșită răbdare cu oamenii și-l încheie cu Timpul care nu mai are
răbdare. Ne regăsim în acest climat. Totul e precipitat, agitat,
nervos, nu avem răbdare cu timpurile moderne și cu bătrânii noștri
pe care nu-i mai ascultăm, deși ei ne spun ce se va întâmpla în zilele
ce vor urma.
Tinerii, unii dintre ei, îi dispreuiesc, îi detestă chiar, că urcă prea
încet în tramvai, că se mocăiesc, că vorba poetului: „ba nu văd, ba naud, ba fac pașii prea mici, ba-i nevoie prea mult să le spui și
explici”, o repetabilă povară.
Iată, din păcate, că toamna pe care o așteptăm vestește o iarnă
încărcată nu cu zăpezi, ci cu facturi uriașe și costuri imense pentru
simpla supravieuire. De aceea, trebuie să ne mobilizăm pentru
membrii noștri și pentru atragerea de noi membri, în lunile care se
anună extrem de diﬁcile, să ﬁm alături de ei cu împrumuturi
avantajoase, cu dobânzi decente, pentru că ei au mare nevoie de noi,
de noi, ultima lor sperană. Nu sunt cuvinte mari, aceasta este

realitatea în care trăim, în care doar omenia noastră le-a mai rămas.
Tema aleasă de Organizaia Naiunilor Unite pentru Ziua
Internaională a Persoanelor Vârstnice este “reziliena persoanelor
vârstnice într-o lume în schimbare”. Vor ﬁ trei evenimente care
marchează această zi importantă, la New York, Geneva și Viena, care
se axează pe contribuia femeilor în vârstă la viaa societăii.
Ultimii trei ani au adus profunde schimbări și provocări în cel puin
trei sectoare la nivel mondial (sănătate, socio-economic, mediu),
pandemia și schimbările climatice având un impact global. Aceste
aspecte continuă să afecteze pe oameni, în special pe femeile în
vârstă care poartă povara dezavantajelor cumulative. Recunoașterea
contribuiei acestora este vitală, iar vocile, perspectivele și nevoile
lor sunt puncte de plecare în crearea de politici care să răspundă
acelor provocări ivite pe plan local, naional și global.
La nivel european, Platforma Europeană AGE, salută alegerea
acestei teme și consideră că femeile în vârstă sunt un factor
important în societatea noastră rezilientă și ar trebui să le oferim tot
suportul nostru real.
Vă mulumesc, dragi seniori, că suntei alături de noi, de marea
familie „Omenia ”și vă urez cu multă preuire și din toată inima un
mare LAMULI ANI!

La Asociaia C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila

RESPECT PENTRU SENIORI,
recompense pentru fidelitate
Aurel HÂRJOGHE,
vicepreședinte
Ziua Internaională a Persoanelor
Vârstnice - 1 Octombrie 2022 a fost
întâmpinată și în acest an de conducerea
C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila cu o
manifestare de respect specială, ca semn de
preuire pentru seniorii care o deﬁnesc.
Prin raportarea la semniﬁcaia acestei
sărbători internaionale, pe lângă tradiionala
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urare de La muli ani!, pe care o adresează
tuturor persoanelor vârstnice, Consiliul
director, analizând situaia ﬁecăruia dintre
zecile de mii de membri ai asociaiei, a decis
ca în cadrul unei aciuni dedicate
momentului să aducă o bucurie unora dintre
ei prin recompensare bănească, apelând la
unele criterii de departajare, vizând vârsta și
statornicia în relaiile cu Casa, în
considerarea posibilităilor ﬁnanciare de
care dispune, potrivit prevederilor statutare.

Redactia: Ilie Dudulea - pres edinte de onoare, Aurel Hârjoghe redactor s ef, Traian Popa, Rodica Gorgovan - secretariat, FlorinLaureniu Boșneagu - culegere, Ghinea Mitrea, Vergil Matei - redactori

Pentru ﬁdelitatea faă de asociaie, un
număr de 15 membri au fost nominalizai
pentru a ﬁ recompensai ﬁnanciar, ﬁecare cu
suma de 200 lei, criteriul ﬁind vechimea de
minim 50 de ani de la înscriere, menionând
dintre aceștia pe doamnele Ioana Gândac (54
ani), Floarea Lupu (54 ani), Ancua Penciu
(56 ani) și Ileana Răducan (57 ani).
De asemenea, o atenie specială s-a
acordat sub forma unor recompense bănești
de câte 300 lei celor 10 membri care au
împlinit sau chiar au depășit venerabila
vârstă de 100 ani, menionând pe domnul
Catarahia Mihail (101 ani), decanul de vârstă
ﬁind însă doamna Paraschiva Vintilă, care la
data de 19.04.2022 a depășit 103 ani.
Evideniem un alt număr, de 81 membri,
selecionai dintre cei care au vârsta cuprinsă

Adresa: Brăila, strada Nicolae Bălcescu nr.10
Contact, e-mail: carpbraila@yahoo.com
Tel./fax: 0239 614878

între 95 și 99 de ani, dar și un venit din pensie
de până la 1.000 lei, înscriși pe lista celor
care sunt recompensai ﬁecare cu suma de
200 lei.
Tuturor celor selecionai în cadrul acestei
aciuni li s-au trimis scrisori de mulumire,
unii ﬁind chiar vizitai la domiciliu, precum
și asigurarea în continuare de tot sprijinul
asociaiei, multă sănătate, precum și puterea
de a se bucura din plin de anii ce vor urma.
Opional, sumele de bani respective ﬁe vor
ﬁ înmânate personal membrilor în cauză ori
vor ﬁ consemnate în fondul lor personal, cu
dreptul de a-i ridica în orice moment în care
își vor exprima dorina în acest sens.
Alăturat vă prezentăm ilustrativ câteva
momente înregistrate în cazul aplicării
deciziilor, cu implicarea personală a
membrilor din conducerea asociaiei.
În subsidiar, subliniem faptul că potrivit

regimului juridic special al caselor de ajutor
reciproc ale pensionarilor, activitatea de
întrajutorare mutuală pe care o desfășurăm
are caracter de continuitate, astfel că numai
în perioada 01.01.2022 – 31.08.2022 s-au
acordat un număr de 1.436 de ajutoare
nerambursabile în bani, însumând 118.535
lei, la care s-au adăugat 42 de contracte de
împrumut fără dobândă în condiii
prestabilite.
De asemenea, urmare a punerii în valoare
în cadrul unui parteneriat cu Asociaia
„Respectabilii” a Proiectului „Din grijă și
respect pentru o viaă liniștită”, în cadrul
Clinicii de recuperare „Ana Aslan”, care și-a
deschis porile începând cu luna iunie a.c.,
membri asociaiei noastre au beneﬁciat de
consultaii de specialitate gratuite sau cu
reduceri între 25% și 50% din preul mediu al
abonamentelor.

Mergând la domiciliul doamnei Elena Marin pentru a-i înmâna recompensa
de 300 lei stabilită de Consiliul director pentru membrii asociaiei care au împlinit
și depășit vârsta de 100 de ani, vicepreședintele consiliului, Aurel Hârjoghe,
a întâlnit o persoană plină de vitalitate, alături de cei dragi.
Satisfacia acesteia pentru atenia acordată a fost manifestată fără reineri.

L a d o m i c i l i u l d o a m n e i Va s i l i c a
Vrânceanu, după ce i s-a înmânat
recompensa stabilită de Consiliul director
al C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila, echipa a avut
sentimente de neputină constatând că
bătrâneea este extrem de grea, pe fondul
unor limite iziologice și chiar plină de
tristee când este asociată cu
singurătatea, cu greutatea de a-i procura
singură o pâine sau de a schimba o vorbă
cu cineva.
Bucuria primirii unui minim de ajutor
inanciar a fost reală, dar reinută,
umbrită de grija frigului ce va să vină cât
de curând în casa sa. S-a înseninat
oarecum doar atunci când relata despre
iul său, inginer de meserie, de care este
foarte apropiată, însă locuiește undeva la
malul mării cu familia și „vine când poate”.
Și a mai fost un moment, cel în care, la
p l e c a re a p r i m i t o î m b ră  i ș a re ș i
promisiunea unui dar – o pereche de șosete
din lână...

O doamnă demnă de poveste
Doamna Lenua Constantinescu a onorat personal
invitaia asociaiei, căreia i-a trecut pragul ca
membră încă de acum 50 de ani, întâmpinată de data
aceasta de către membrii Consiliului director cu un
buchet de lori și recunoștina pentru idelitatea
dovedită. Ea a dat asigurări că și după împlinirea
vârstei de 100 de ani se va prezenta tot personal.
Primind și o recompensă inanciară cu ocazia
sărbătoririi Zilei Internaionale a Persoanelor
Vârstnice, doamna s-a alat în postura celor pe care, la
rândul său îi vizitează la domiciliu sau îi invită la
sediul Asociaiei teritoriale pentru demnitatea
persoanelor vârstnice și a pensionarilor din judeul
Brăila, în calitatea sa de președinte al acestei
organizaii, în cadrul căreia a iniiat și desfășoară o
bogată și neobosită activitate - așa cum a rezultat și la
ultima ședină a Comitetului Consultativ de Dialog
Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice,
desfășurată la 27 septembrie 2022 la sediul Instituiei
Prefectului – Brăila.
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Sărbătorind familia
Simbolul aniversă rii a 50 de ani de că să torie este
unul dintre cele mai pret ioase s i mai iubite metale
– aurul. Aurul reprezintă ceva trainic, simbol al
permanent ei. La fel s i o că să torie la 50 de ani
capă tă o valoare construită de-a lungul anilor, pe
oamenii care conviet uiesc ı̂mpreună atâ ta vreme
unindu-i dragostea, respectul, ı̂ n crederea s i
devotamentul reciproc, bogă t i a suletească ,
spirituală , generâ nd s i pă strâ nd o stră lucire
aparte.
De Ziua Internat ională a Persoanelor Vâ rstnice,
să rbă torită ı̂n iecare an pe 1 octombrie, 85 de
familii bră ilene, care cu 50 de ani ı̂n urmă s i-au unit
soarta jurâ ndu-s i loialitate s i iubire ves nică , au
fost invitat i s i s-au reunit ı̂n fastuoasa Sală „Panait
Istrati” a Teatrului „Maria Filotti”, unde, ı̂ n
organizarea Consiliului Local Municipal Bră ila,
Primarul municipiului Bră ila, domnul Viorel
Marian Dragomir le-a acordat acestora o
merituoasă diplomă s i o recompensă bă nească ,
ı̂mpreună cu urarea „La muli ani, cu sănătate și
bucurii!”.
De ment i onat că ı̂ n cadrul festivită t i lor de
pret uire a cuplurilor care au ı̂mplinit 50 de ani de

că să torie, remarcâ ndu-se prin longevitate s i
armonie ı̂ n cadrul că sniciei, organizate de
Primă ria Municipiului Bră ila ı̂ n 2022, fuseser ă
deja premiate 300 de cupluri, inclusiv inanciar cu
valoarea netă de 1.000 lei, ı̂ n conformitate cu
prevederile H.C.L.M. nr. 90/28.02.2022.
Subliniem faptul că la acest eveniment, As.
C.A.R.P. „Ana Aslan” Bră ila, reprezentată de
doamna Maria Coroș , membră a Consiliului
Director al asociat i ei, urmare a promisiunilor
promovate la recenta s edint ă a Comitetului
Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele
Pe r s o a n e l o r Vâ r s t n i c e a l J u d e t u l u i B ră i l a ,
desfă s urată la Prefectură , pe fondul act iunilor pe
care asociat ia le derulează potrivit Acordului de
p a r t e n e r i a t c u A s o c i a t i a R e s p e c t a b i l i i ,
reprezentată de dl. Candin Pop , ı̂ m preună cu
delegatele Clinicii de Recuperare Medicală ,
referent Andrada Ciaprazi s i asistent medical
generalist Ștefania Claudia Pimon, ı̂n semn de
onorare, a oferit iecă rui invitat câ te un cupon de
consultat ie gratuită pentru servicii medicale de
specialitate: recuperare medicală , ortopedie,
geriatrie, consiliere psihologică .

O imagine a reușitei atunci când autorităile sunt
în slujba oamenilor, promovând și sprijinind
aciunile dedicate seniorilor brăileni cu ocazia
sărbătoririi zile de 1 Octombrie - Ziua
Internaională a Persoanelor Vârstnice. În foto:
primarul Municipiului Brăila - Viorel-Marian
4 Dragomir și viceprimarii Doina Ciocan ,

Alexandru Jantea Crican (foto stânga), la
festivitatea premierii cuplurilor care au împlinit 50
de ani de căsătorie, alături de reprezentanii C.A.R.P.
„Ana Aslan” Brăila ( Maria Coroș ) și Asociai ei
„Respectabilii” ( Andrada Ciaprazi și Ștefania
Claudia Pimon - în faă la mijloc), entităi dedicate
întrajutorării semenilor noștri.

Această reuniune, urmă rind un scop atâ t
de generos, a devenit o permanentă. La cea
din 10 august 2022, desfă surată ı̂n Gră dina
Publică , printre cei onorati de primă rie s-au
numă rat s i familiile a doi membri din
conducerea asociatiei: Nicolae Economu –
c o n s i l i e r s i A u r e l H â r j o g h e –
vicepres edinte al Consiliului Director.
Contextul ı̂n care acestor familii li s-a
acordat titlul de „Model de viată” este
transpus ı̂ntr-un mod realist, cu vă dită
ı̂ngrijorare, dar s i cu o sensibilitate aparte ı̂n
diplomele ı̂ n mâ nate – „Într-o lume
zbuciumată de nevoi, modelele de viaă au
devenit o loare rară. Leciile de caracter și
trăinicie trebuie respectate și transformate în
repere ale comunităii locale. O astfel de
lecie, poate cea mai grea dintre toate
încercările pe care viaa ni le pune în faă, este
CĂSNICIA, o instituie tot mai ameninată de
instabilitatea timpurilor noastre”.

Familia Vasilica și Nicolae Economu prezentând cu vădită satisfacie
diploma prin care i s-a conferit titlul de „Model de viaă”
la împlinirea a 50 de ani căsnicie.

Subscriem, cu ı̂ n demnul ca, onorâ nd acest
moment festiv, să adoptă m o atitudine pozitivă , să
ne ı̂ n dreptă m cele mai frumoase gâ nduri s i
amintiri că tre pă rint i sau bunici, că tre cei care neau ı̂ n seninat copilă ria s i ne-au netezit că rarea
viet i i. Lor le datoră m, ı̂ n iecare zi, respect s i
considerat ie pentru ceea ce ne-au oferit, pentru
ceea ce au zidit temeinic s i au lă sat mos tenire.

Să rbă toarea de la 1 Octombrie este, pentru cei
tineri, dar s i pentru autorită t ile publice la nivel
central sau local, mai ales pentru politicieni ı̂n mod
d e o s e b i t , u n ı̂ n d e m n p e n t r u c o n s o l i d a re a
permanentei griji ı̂n vederea cres terii nivelului de
bună stare a seniorilor, asigurâ ndu-le o bă trâ nete
demnă , activă , ală turi de cei dragi, ı̂ n spiritul
principiului solidarită tii ı̂ntre generatii. (V. MATEI)

Pentru membrii Asociaiei C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila
Ce trebuie să știm despre
diabet - este tema susinută de
dr. Aurora Caracostea la sediul
Asociaiei C.A.R.P. „Ana
Aslan” Brăila, cu participarea
membrilor acesteia

Membrii asociaiei sunt invitai la data de
28.10.2022 la cabinetul medical din incinta
Asociaiei C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila, pentru
a beneﬁcia gratuit de serviciile medicale de
igienizare profesională a unghiilor oferite de dr.
Aurora Caracostea în cadrul programului
„Pentru că iubim picioarele”.

Relaii pentru
programare
la telefoanele
0756 485748
0755 628622
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Pentru membrii Asociaiei C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila

Servicii de calitate pentru
RECUPERARE MEDICALĂ
Ec. Ilie DUDULEA, președinte

Un parteneriat beneﬁc
Adresându-ne cititorilor noștri, tuturor brăilenilor, reamintim în primul rând membrilor
C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila, că, în cele ce urmează dezvoltăm informaii privind Clinica
de recuperare medicală „Ana Aslan”, prezentate iniial cu o oarecare reinere, nu atât din
spirit de prevedere, cât din dorina de a nu înșela așteptările unor oameni aﬂai în nevoie și
la o vârstă la care asistena medicală este întotdeauna binevenită.
După multe căutări și încercări de utilizare a generosului spaiu, special destinat
unor activităi medicale în regim ambulatoriu încă din proiectul ce a fost avizat pentru
consolidarea și extinderea clădirii situată la intersecia străzii Nicolae Bălcescu cu
strada Mărășești, în care asociaia își desfășura la acea vreme activitatea, tatonările sau ﬁnalizat prin încheierea Acordului de parteneriat cu Asociaia „Respectabilii”,
entitate care, la rândul ei, are în obiectul de activitate direcionarea eforturilor pentru
ajutorarea semenilor noștri. Obiectul acordului a fost delimitat în considerarea celor
de mai sus, constituindu-l „colaborarea celor două pări pentru sustenabilitatea
Proiectului Din grijă și respect pentru o viaă liniștită, în baza unei viziuni comune
privind mutualismul (întrajutorarea) și a complementarităii obiectivelor urmărite
pentru realizarea în plan social a scopului pentru care au fost înﬁinate”.
Acesta este suportul moral al încheierii acordului și înﬁinării Clinicii de
recuperare medicală „Ana Aslan”, relativ recent intrată în funciune, unitate
specializată care vine în întâmpinarea membrilor C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila, dar și
a tuturor persoanelor interesate, indiferent de vârstă, oferind toate elementele
necesare recuperării medicale, principalul scop al acesteia ﬁind îmbunătăirea
calităii vieii, condiie esenială pentru a trăi o viaă liniștită și în armonie.

Specialiști și aparatură
performantă
Reluând informaiile furnizate pe
diferite căi, inclusiv prin publicaia
editată de asociaie, subliniem că, pentru
confortul și realizarea unui plan
terapeutic corespunzător ﬁecărui
pacient, clinica este deservită de către o
echipă de specialiști terapeui bine
instruită, dinamică, pasionată, care
dispune de aparatură de ultimă generaie:
Ø aparat de terapie combinată, două
canale electroterapie, un canal
ultrasunete și un canal laser;
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Ø
aparat de
magnetoterapie
staionar cu două
canale;
Ø aparat Shortwave
(cu unde scurte pentru
aplicaii inductive și
capacitive);
Ø
aparat laser
terapie de înaltă
intensitate;
Ø aparat de terapie
cu radiofrecvenă.
Clinica oferă o serie de servicii
medicale, mai jos prezentate:
ü Kinetoterapia este un tip de mișcare
medicală, constând pe lângă efectuarea
unor exerciii ﬁzice, dintr-un ansamblu
de tehnici și metode aplicate în funcie de
ﬁecare persoană și afeciunea pe care o
prezintă.
ü Fizioterapia se caracterizează prin
recuperarea, îmbunătăirea și meninerea
mobilităii pierdute în urma unor
afeciuni de diferite etiologii și

reintegrarea în
activitatea zilnică
normală, reducerea
până la dispariie a
durerilor patologice
musculare și articulare,
îmbunătăirea forei și
tonicităii musculare.
ü
Masajul
terapeutic presupune
s t i m u l a r e a
musculaturii, dar și a
esuturilor conjunctive,
a tendoanelor cu scopul
detensionării acestora.
To t o d a t ă , m a s a j u l
terapeutic stimulează sistemul limfatic și
reglează hormonal organismul.
ü Gimnastica medicală presupune
tratarea și reabilitarea persoanelor cu
afeciuni și comorbidităi la toate
vârstele, în vederea promovării
capacităilor ﬁzice și cognitive ale
acestor persoane, precum și în vederea
creșterii calităii vieii acestora.
Gerontologia și geriatria are ca
obiectiv asistena medicală acută,
cronică, preventivă de recuperare a
persoanelor vârstnice.

perioadă de funcionare a
clinicii. Este un început,
Acordul de parteneriat
vizează o multiplicare a
activităilor de sprijin,
inclusiv la domiciliu, a
membrilor asociaiei aﬂai
în nevoie, și nu numai, sens
în care Asociaia
„Respectabilii” a obinut
Certiﬁcatul de acreditare
prin care este autorizată să
acorde servicii sociale în
conformitate cu Legea nr.

197/2012 privind asigurarea calităii
în domeniul serviciilor sociale, cu
modiﬁcările și completările
ulterioare, emis de Ministerul Muncii
și Solidarităii Sociale (Notă Serviciile sociale constituie o
componentă a sistemului naional de
asistenă socială și au drept scop
sprijinirea persoanelor vulnerabile
p e n t r u d e p ă ș i re a s i t u a  i i l o r d e
diﬁcultate, prevenirea și combaterea
riscului de excluziune socială,
creșterea calităii vieii și promovarea
incluziuni sociale a acestora).

Asistenă recuperatorie și pentru copii

Reduceri de tarife
și gratuităi
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 pieei. De
asemenea, în baza unor criterii ce au
fost deﬁnite de Consiliul Director, se
acordă pentru membrii asociaiei un
număr de gratuităi pentru întreaga

NOUTATE
ABSOLUTÃ
LA BRÃILA
Din raport mai aﬂăm că această
clinică și-a extins aria de activitate
prin cooptarea unui medic cu
specialitatea geriatrie-gerontologie
dr. Constantin Mușat, astfel încât
sunt premise certe pentru
dezvoltarea programului geriatric
demarat pentru membrii pensionari.
D upă informaiile noastre este
primul și singurul în derulare la
nivelul Brăilei, program ce a fost
dedicat patroanei spirituale a Casei
de Ajutor Reciproc a Pensionarilor
„AnaAslan” Brăila.

Dintr-un raport de
activitate al clinicii,
prezentat de președintele
Asociaiei „Respectabilii”,
domnul Candin Pop, aﬂăm
că o surpriză plăcută imediat
după deschiderea clinicii a
reprezentat-o reacia 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 unităii, 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
acionează 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 nepoii
pentru tratarea unor probleme motorii

sau alte situaii. Acest fapt a impus
dezvoltarea unei structuri medicale de
recuperare pediatrică unică la nivelul
municipiului nostru, concretizată prin
colaborarea directă cu Maternitatea,
pentru a susine și ajuta inclusiv copiii
nou-născui.
În prezent clinica și-a extins echipa,
cei 23 de angajai (5 medici, 11
asistente medicale specializate în
domeniul terapeutic, 3 recepionere,
două femei de serviciu, doi ageni de
pază și un director, măsură
organizatorică ce atestă sigurana
oferirii unor servicii de calitate,
orientate către pacient la o eﬁcienă
maximă. Evideniem aportul
profesional deosebit al medicului
ortoped dr. Rodica Ștefănescu, al dr.
Monica Bejan în specialitatea
recuperare medicină ﬁzică și
balneologie, precum și al medicului
primar în specialitatea neurochirurgie, dr. Bogdan Dumitru.

IMPORTANT
Începând cu 14 mai a.c., membrii
asociaiei noastre au beneﬁciat de
consultaii de specialitate gratuite sau cu
reduceri între 25% și 50% din preul
mediu al abonamentelor (757 consultaii
= 89 mai + 272 iunie + 196 iulie + 200
august, 278 membri optând pentru un
program de recuperare).
Începând cu luna august 2022, pe
lângă serviciile medicale speciﬁce
recuperării, kinetoterapie, ﬁzioterapie,
masaj terapeutic etc., este disponibilă și
o altă specialitate medicală, neurologia,
în coordonarea medicului primar dr.
Nicoleta ovîrnac.

Pentru relaii suplimentare
oferite cu promptitudine
și programare vă îndemnăm
să apelai la numărul 0339.913 7

De Ziua Limbii Române
Limba Română este istorie, cultură, spiritualitate și
tezaur al mentalităilor de-a lungul istoriei milenare a
poporului nostru cu literatura ca expresie de vârf.
In ziua de 31 august 2022, iubitori de poezie din
municipiu, dintre care o bună parte membri ai asociatiei
noastre – prof. univ. Valentin Popa, poetii s i scriitorii
Virgil Andronescu, Mihaela Dincă, Luminia Dascălu,
Vergil Matei - s-au reunit la initiativa poetei Armanda
Filipine, la Casa memorială D.P. Panaitescu Perpessicius
din cadrul Muzeului Bră ilei. Aici, sub coordonarea doamnei
muzeograf Elena Ilie au citit din propriile scrieri, aducâ nd
astfel un omagiu limbii româ ne ce cu drag o rostim.

Valentina BALABAN

Grai românesc
Grai din rod albastru
Roșul, viaa-n astru
Aurul dospit în lanuri
Inimi ticăind în ramuri
Ritual solar din veac
Omul, sanctuarul dac
Mame... ram de neam
Alchimie din Adam.
Noaptea-n vis roiește
Eminescu oglindește
Slove inspirate-n vers
Crai de grai din univers.

Grigore VIERU

LEGĂMÂNT
(lui Mihai Eminescu)

S tiu: câ ndva, la miez de noapte,
Ori la ră să rit de Soare,
Stinge-mi-s-ar ochii mie
Tot deasupra că rtii Sale.
Am s-ajung atunce, poate,
La mijlocul ei aproape.
Ci să nu ı̂nchideti cartea
Ca pe recile-mi pleoape.
S-o lă sati as a deschisă ,
Ca bă iatul meu ori fata
Să citească mai departe
Ce n-a dovedit nici tata.
Iar de n-au s-auză dâ ns ii
Al stră vechii slove bucium,
As ezati-mi-o pernă
Cu toti codrii ei ı̂n zbucium.

Limba noastrã
Alexei MATEEVICI

Limba noastră -i o comoară
In adâ ncuri ı̂nfundată
Un s irag de piatră rară
Pe mos ie revă rsată .
Limba noastră -i foc ce arde
Intr-un neam, ce fă ră veste
S-a trezit din somn de moarte
Ca viteazul din poveste.
Limba noastră -i numai câ ntec,
Doina dorurilor noastre,
Roi de fulgere, ce spintec
Nouri negri, ză ri albastre.
Limba noastră -i graiul pâ inii,
Câ nd de vâ nt se mis că vara;
In rostirea ei bă trâ nii
8 Cu sudori sintit-au tara.

Pagină realizată
de Florin - Laureniu
BOȘNEAGU

Limba noastră -i frunză verde,
Zbuciumul din codrii ves nici,
Nistrul lin, ce-n valuri pierde
Ai luceferilor sfes nici.

Limba noastră -i limbă sfâ ntă ,
Limba vechilor cazanii,
Care o plâ ng s i care o câ ntă
Pe la vatra lor tăranii.

Nu veti plâ nge-atunci amarnic,
Că vi-i limba prea să racă ,
S i-ti vedea, câ t ı̂i de darnic
Graiul tării noastre dragă .

Inviati-vă dar graiul,
Ruginit de multă vreme,
S tergeti slinul, mucegaiul
Al uită rii 'n care geme.

Limba noastră -i vechi izvoade.
Povestiri din alte vremuri;
S i citindu-le 'ns irate, Te-niori adâ nc s i tremuri.

Strâ ngeti piatra lucitoare
Ce din soare se aprinde S i-ti avea ı̂n revă rsare
Un potop nou de cuvinte.

Limba noastră ı̂i aleasă
Să ridice slava-n ceruri,
Să ne spuie-n hram s i-acasă
Ves nicele adevă ruri.

Ră să ri-vă o comoară
In adâ ncuri ı̂nfundată ,
Un s irag de piatră rară
Pe mos ie revă rsată .

TOATE-S VECHI ȘI... NOUĂ TOATE

Ipostaze
eminesciene

Spiritul eminescian domină autoritar cultura română de mai
bine de un secol. Geniu dispărut în ﬂoarea vârstei, bolnav și
nefericit suﬂetește, dar de o moralitate și un patriotism
desăvârșite, intransigent, fervent și drept militant politic, de o
inteligenă sclipitoare care l-a situat în avangarda știinelor
politice, economice, sociale și tehnice, romantic întârziat însă
poet nepereche, poet naional, poet social, luceafăr al poeziei
românești, întemeietorul limbii noastre literare, chintesenă a
spiritualităii românești, „om deplin al culturii române”, este,
prin opera sa, mai actual ca oricând.

• Poetul, despre situat ia
socială din vremea sa: „Vom
avea de-acum înainte
dominaia banului
internaional, o domnie
străină, impusă de străini;
libertatea de muncă și
tranzaciuni; teoria de luptă pe
picior în aparenă egal, în
realitate inegal. Și în această
luptă, nu învinge cine-i tare,
nobil, sau eroic; învinge cel
pentru care orice mijloc de
câștig e bun, cel fără scrupule faă de
concetăenii săi, cel pentru care orice
apărare a muncii e o piedică pe care va
tinde a o răsturna, pe cale legiuită sau pe
cale piezișă”.
• SIGUR, mult i vor zâ mbi la citirea
acestor râ nduri: cum, Mihai juca fotbal pe
v r e m e a c â n d ı̂ n c ă n u s e i n v e n t a s e
fotbalul? Se spune că poetul era un atlet
desă vâ rs it, deseori iind vă zut bă tâ nd
mingea ı̂ n toloaca Cernă ut i ului, acolo
unde se adunau student ii, nis te nebuni
care alergau după o bă s ică de porc s i unde
Eminescu era unul dintre ei.
Era un mare ı̂notă tor, după alte spuse ale
unui fost amic de-ai lui. Se zice că fă cea
acrobat i i intrâ nd printr-o bulboană s i
ies ea, ă hă ă , tocmai la vale... Ii plă cea să
alerge, chiar s i câ te 10 kilometri zilnic.
Transpirat se as eza pentru a-s i trage
ră sularea la umbra vreunui copac s i apoi
continua cu s i mai mult elan. Iar câ nd
adă sta pe la mâ nă stiri, zice-se că voind să
impresioneze pe mă icut e, se trezea dis-

d e - d i m i n e a t ă , ı̂ s i f ă c e a
ı̂ n că lzirea s i apoi se opintea
ridicâ nd greută t i.
• In ultimii cinci ani de viată,
Eminescu s-a tuns la un anume
frizer, Dumitrache Cosmă nescu.
Incă din 1883, câ nd ı̂ncepuse
declinul izic s i psihic al lui
Mihai, frizerul, ı̂n amintirile sale,
povestea că fat a poetului,
altă dată rubicondă , ı̂ncepuse să
se scofâ lcească , dâ ndu-i un aer
de bă trâ n cu mustata lă sată . Tot
acesta observă că după ce se ridica de pe
scaunul frizerului s i-i plă tea serviciul, Mihai
ı̂i lă sa s i câ te un biletel pe care ı̂ncropise o
poezioară . Aparent, frizerul s i-ar i cucerit
nevasta cu poeziile domnului Mihai.

La steaua
La steaua care-a răsărit
E-o cale-atât de lungă,
Că mii de ani i-au trebuit
Luminii să ne-ajungă.
Poate de mult s-a stins în
drum
În depărtări albastre,
Iar raza ei abia acum
Luci vederii noastre.
Icoana stelei ce-a murit
Încet pe cer se suie:
Era pe când nu s-a zărit,
Azi o vedem, și nu e.
Tot astfel când al nostru
dor
Pieri în noapte-adâncă,
Lumina stinsului amor
Ne urmărește încă.

• Cei mai buni prieteni ai lui Eminescu au fost, după cum se
știe, Ioan Slavici și Ioan Luca Caragiale.
Cum s-ar spune, o sfântă treime formată dintr-un
moldovean, un bănăean și un valah, o uniune a provinciilor
românești prin trei mari literai: un poet, un scriitor și un
dramaturg.
Un semn că această triadă de genii a fost ca o aliniere a
astrelor deloc întâmplătoare.
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Brãila de altãdatã

Oraşul de la Dun`re
văzut de jurnalistul și scriitorul

Ion Eliade Rădulescu
abonai (cifră importantă, dacă ne gândim
că în toată ara ziarul avea 280 de abonai),
cel de ambe-sexe (Curierul de ambe sexe)
30, și suntem siguri că și Universul (este
vorba de gazeta condusă de I. Genilie, care a
apărut la București între 8 iulie 1843 - 2 mai
1845) aci se citește mai mult. Nu este carte
să se tipărească și să nu aﬂe ajutor și
încuragiare în Brăila.
Îndemnând poporul spre ocupări legate
de activităi spirituale, într-o nobilă
emulaie pentru lărgirea orizontului
intelectual, Eliade atrăgea atenia că fără
această strădanie („... a mai părăsi viaa
fără lucru, a însuﬂei și sprijini comerciul,
a ﬁ mai curioși a vedea cum se mișcă lumea
în alte pări, a învăa dimpreună cu alte limbi și limba noastră
după adevărata ei natură”) dezvoltarea și progresul ării nu pot
avea loc. „Asemenea emulaiune am vrut să aâ cu însemnările
acestea - spune Eliade - și m-aș socoti foarte nenorocit când
iubiii mei compatrioi mi-ar lua băgările de seamă drept o
derâdere veninoasă”.
Astfel se încheie articolul lui Eliade și el este scris exact în
tonul și spiritul propriu vocaiei de iluminist a autorului. Întradevăr, Eliade socotea presa un instrument de luminare a
poporului, o tribună de izgonire a prejudecăilor și împrăștiere a
cunoștinelor moderne despre lume, de dezrădăcinare a relelor
moravuri și elogiere a tuturor facerilor de bine.
Mărturia și aprecierea sa despre Brăila, pe care o considera –
sub aspect cultural – vrednică de laudă, este un titlu de mândrie
pentru noi, căci cinstește amintirea străvechiului oraș.
Petru PINTILIE
(articol publicat în ziarul local „Înainte”, în anul 1967)

Se știe că Ion Heliade Rădulescu – personalitate
complexă, care a jucat un mare și hotărâtor rol în
dezvoltarea culturii noastre în cel de-al doilea sfert al
secolului al nouăsprezecelea – a fost și începătorul
presei românești, cel care printre altele – a editat
Curierul românesc, primul periodic din ara
Românească (apărut cu întreruperi de la 8 aprilie
1829 la 19 aprilie 1848 și apoi de la 29 noiembrie 1859,
până la 13 decembrie al aceluiași an) și, de
asemenea, Curierul de ambe-sexe, publicaie
literară apărută în București între 1837-1847.

În urmă cu aproape două veacuri...
Într-un articol publicat în Curierul românesc (nr.32, din 20
aprilie 1846) Ion Eliade Rădulescu se referă la Brăila acelor
timpuri, pe care o descrie în termeni elogioși. Iată ce scrie acela
care, doi ani mai târziu, avea să joace un rol important în revoluia
de la 1848, ﬁind unul din membrii locotenenei: „Ne cunoaștem
datori a arăta cele ce știm și simim despre Brăila. Abia sunt 15
ani (întocmirea unei administraii pentru gospodărirea orașului
începe în 1831) de când orașul acesta își lua ﬁina către o viaă și
întrecu toate celelalte orașe și în formă și în materie, și în partea
înelegătoare (cu înelesul de „spirituală, intelectuală”).
Zidurile, uliele, mișcarea portului anună un oraș în pruncie de
cele evropene. Școalele de limba naională, elenică, italiană și
slavonă invederează că locuitorii acestui oraș își simt mai bine
trebuinele: și cele materiale, și cele intelectuale.
Limba română în generaía cea nouă aci e mai pură, cutez a
zice, decât în toată România.
Spieria d-lui serdar Ipites (este
vorba de Constantin C. Hepites
(1804-1890), fost profesor la Școala
naională de medicină, creatorul
farmacopeii române și cel dintâi
proprietar de farmacie în Brăila.
Între 1849-1851 a fost și primar al
Brăilei), este un model de spierie în
tot prinipatul, în mărimea,
curăenia, esactitatea sa, și mai
vârtos în laboratoriul ce posedă, și
care ar face onoare în orice capitală
a lumii.
Administraia, poliia și
tribunalele înfăișează un oraș
european și recomandă în tot
prinipatul la trecătorii străini.
Nicăieri nu se citesc produciile
naionale, gazetele prinipatului și
cele străine ca în acest oraș.
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Nicolae Grigore-Mãrãşanu
S-a nă scut la Mă ras u, ı̂n Balta Bră ilei,
ı̂n lumea miriică a unui colt de rai, la
granita fragilă dintre două tă râ muri,
unul de basm primordial s i altul de
concret imediat, palpabil. Copilă ria sa la marcat suletes te, nu atâ t prin
să lbă ticia locurilor, izolate de lume, câ t
prin frumusetea naturii ı̂n stare pură ,
n e c o n t r a f ă c u t ă , n e ı̂ n t i n a t ă d e
amestecul vulgar al omului pus pe fapte
mari ı̂n competitie
cu... irescul! Nicolae
Grigore-Mă ră sanu a
f o s t u r s i t s ă s e
zbuciume, să se
zbată , să dea din
coate s i să ı̂nvingă .
Ceea ce n-au ghicit,
n - a u v ă z u t
ursitoarele a fost
z b o r u l s ă u d i n
frumosul-natural ı̂n
frumosul-provocat
de sensibilitate s i
inteligentă, i-au citit
ı̂ n stelele de pe
frunte fă ră să -i prevadă stră lucirea de
carate a cuvintelor cu sensuri noi,
metaforice, de poet. Poate, de aceea
Nicolae Grigore-Mă ră sanu nu pare a i
de pe altă lume sau cu capul ı̂n nori, nici
aerian, nu plutes te s i nici cu pletele-n
vâ nt nu umblă pe stradă , nu are, cu alte
cuvinte, alura-standard a poetului!
Nu-i nici slab, nici palid ca poetii care
se respectă , nici trist sau melancolic, ca
o zi de toamnă mohorâ tă ... Robust peste
medie, cu o barbă savant pieptă nată ,
este totdeauna jovial, binevoitor s i
comunicativ. Pare, mai degrabă , un
prosper om de afaceri. Costumele sale

sunt croite s i asortate impecabil s i
asortate cu servieta-diplomat, de care
este nedespă rtit. Poartă ochelari cu
ramă de metal auriu, care-i dau un aer
de intelectual rasat de altfel, as a s i este,
un tip citit, cu lecturi bine digerate, cu o
cultură , care merge de la civilizatia
greacă pâ nă la clasicii secolului al XIXlea. Pâ nă la Kaka s i Durenmatt, ori
pâ nă la literatura de specialitate
j u r i d i c ă , o p e r a
Doamnei cu balanta
ı̂n mâ nă , dar a ales
Ly ra , p e n t r u a
mâ ngâ ia suletele
oamenilor fă ră să -i
judece pentru
p ă c a t e ı̂ n a f a r a
moralei.
Este membru al
Uniunii Scriitorilor
d i n Ro m â n i a s i ,
pentru că niciodată
s i nică ieri nu se
t r ă i e s t e d i n . . .
salariu de poet, a
fost corespondent de presă , reporter
sau redactor-s ef, expert parlamentar
s i, de ani buni, avocat ı̂n Baroul din
Bucures ti. Vine des la Bră ila, pentru ca
să -s i ı̂ncarce bateriile, locuies te la
rudele sale, fratii, surorile s i cumnatii
stră mutat i s i ei de la Mă ras u. Este
ospă tat, ı̂ngrijit s i ră sfă tat ca un pas ă,
iar el se complace cu s arm s i delicatete
ı̂n această postură , de frate mai mare.
Bră ila, Dună rea, Balta Bră ilei s i
Mă ras u i-au fost temei, sevă poetică ,
reverberatie sentimentală s i s ansa de a
exista ca poet...
Prof. Dumitru ANGHEL

N.R. Se știe că locuitorii Brăilei medievale nu-l aveau la inimă pe Ștefan
cel Mare, domnitorul Moldovei, care în 1470 a distrus în întregime
orașul, într-un raid de pedepsire. Drept urmare, câiva ani mai târziu,
când Ștefan le-a cerut să îl sprijine în numirea unui favorit de-al său pe
tronul ării Românești, brăilenii i-au trimis o scrisoare de răspuns de-a
dreptul ofensatoare. Textul epistolei este reprodus în volumul „Istoricul
orașului Brăila”, al lui Constantin C Giurescu: „De la toi boierii brăileni
și de la toi cnejii și de la toi rumânii scriem ie, domnului moldovenesc,
Ștefane voievod. Ai tu oare omenie, ai tu oare minte, ai tu creier de-i
prăpădești cerneala și hârtia pentru un copil de curvă, pentru iul
Călunei, și zici că îi este iu? Dacă i-e iu și zici că vrei să-i faci bine,
atunci lasă-l să ie după moartea ta domn în locul tău, iar pe mumă-sa
Căluna ia-o și ine-o să-i ie doamnă, cum au inut-o în ara noastră toi
pescarii din Brăila, ine-o și tu să-i ie doamnă”.

Scrisoarea brăilenilor
către Ştefan Vodă
La Brăila, pe arsură
Faima ei nu e moldavă,
dar Ibrail are glavă!
Are ﬂamură alb-movă
și cum sacră i-i onoarea,
dezleagă mintea la gură
și deșartă gându-n slovă:
- Ai tu dram de omenie
de ne împingi la domnie
un bastard ce zici că este
Craiul vacii din poveste?
Ai tu minte, ai tu creieri
de cutezi să ne cutreieri
Și-n Valahia să treieri
ca-ntr-o mărară cu greieri?
Să dai pe daiboj cerneala
hârtia și osteneala
pe o beizadea din ﬂoare,
un mânzoc păscând ponoare,
ce zici că-i sortit din stele,
de metrese ori mistere
să ne hie nouă Domn?
Când el toarce leneș somn
în noianul Dunării?
Nu e nici măcar boier
să ne hie făclier!
De-l vrei domn pe fătălău,
unge-l domn în locul tău,
după moartea ta, Ștefane.
Lasă-i zestre buzdugane,
ceairuri, cetăi, caftane,
duducue de la curte
cu zâmbre și poale scurte.
Pe Căluna (de-o știi fragă)
o ia la palat, de dragă
și dă-i rang de mare Doamnă!
O vară, poate o toamnă,
Până te-a-nmuia vreo silă
și ochiul tău de acvilă
va inti altă idilă
cu vreo fragedă pupilă.
Iar de noi să te ferești
de încerci să ne silești,
că pornim asupra ta.
Pradă Dunării te-om da,
la avai, șalăi și știuci
și pe mal la nevăstuici.
Chiar de faima ne vom pierde
sub paloș...
și-or crește verde
din capete, chiparoși.
Noi rămânem credincioși,
boieri toi, cu cin și oaste,
Domnului Domniei noastre! 11

Neı̂ndoielnic că viata de marinar - ie el
ı̂n cadrul armatei, ca „lup de mare” pe
mă rile s i oceanele lumii, dar navigâ nd s i
ı̂n apele dulci – are destule ı̂ntâ mplă ri,
situat i i limită , ı̂ m barcă ri pe timp
ı̂ndelungat s i departe de familie etc. Pe
u n i i i - a u ı̂ m p i n s s p r e a c e a s t ă
ı̂ n deletnicire spiritul de aventură s i
că rt i le sau ilmele copilă riei, alt i i
continuâ nd o traditie din familie. Oricum,
iecare marinar are ce povesti după o
viată de om ı̂n slujba marinei.
Iar un astfel de exemplu l-am ı̂ntâ lnit
ı̂ncă din anii 70, iar după o perioadă a
venit râ ndul aducerilor aminte ı̂ n
persoana lui Lache, cum este cunoscut de
bră ileni s i marinari. Locuia atunci, cu
familia, pe un ponton, ancorat pe faleza
Bră ila, iar ca „ı̂ncadrare” apartinâ nd de
SEVERNAV - Turnu Severin. Numele
adevă rat al lui Lache este Mihai Feraru.
Cu a sa s apcă de „captain” s i ı̂n tricou
marină resc, este nelipsit de la toate
să rbă torile legate de Ziua Marinei, iar la
cei 83 de ani ai să i, nu-i dai mai mult de

EPIGRAME
Ionel NEGRU
NOUA BOGĂIE
De la ruși, mai vrei tezaur?
Renunai, ne-a spus tătuca!
V-ai îmbogăit cu AUR
La Măciuca!
MUTAIE STATICĂ
Cu gazul, cert oprit de ruși,
S-o spunem pe cea dreaptă!
Și fără-n deportări incluși
Siberia ne-așteaptă!
ECHILIBRARE
Întrerupere totală
De la gaz, pe zi ce trece,
Încălzirea nu-i globală,
A venit „războiul rece”.
CITADINĂ
Azi femeile din bloc
Au idile foarte scurte,
Nu că n-ar avea noroc,
Nu li se mai face curte.
DACĂ NU CADE, PICĂ
Dumnezeu să dea o ploaie!
Se ruga ăranul frânt.
Și-a plouat ca să-l îndoaie
Cu noi taxe pe pământ.
ÎNDESTULARE
Cum nu mai avem bovine, oi
Umplând întinsul pustelor,
Va da norocul peste noi
Invazia lăcustelor.

RUBLA!
Loc blestemat
(Fragment din romanul „Strigătul tăcerii”,
volumul II din Trilogia „Din umbra timpului”)
Lazăr BOBI
...Mas ina a oprit ı̂n dreptul indicatorului
alat pe partea stâ ngă a s oselei. Acesta
aducea la cunos tintă trecă torilor că ı̂n
spatele pă durii Dropia se ală cartierul
Rubla. Contrariati, am intrat cu mas ina pe
drumul stabilit de panoul metalic. Alat pe
drumul dintre Bră ila s i Insură tei, ascuns ı̂n
spatele lizierei de pă dure, cartierul amintit
ı̂si etala existenta sub privirile noastre!
Case frumoase, vile, mas ini scumpe s i o
linis te apă să toare ı̂ n lipsa orică rei
prezente omenes ti!
- Intoarce, iar câ nd ies im ı̂n s oseaua
natională , faci la dreapta ı̂napoi spre Bră ila
d o i k i l o m e t r i s i o p r e s t i , ı̂ i s p u n
ı̂nsotitorului meu.
- Aici a fost?
- Tu es ti din Dobrogea s i nu cunos ti locul.
Câ nd ajungem la drumul de pă mâ nt alat
pe partea stâ ngă a mas inii intră m pe el.
- L-am vă zut la venire, ı̂nsă nu duce
nică ieri. Cred că este drum pentru lucră ri
agricole - omule! Nu există potecă sau
drum pe fata pă mâ ntului care să ducă
nică ieri. Am trecut ı̂n tinerete de multe ori
pe această s osea s i ı̂i auzeam pe cei mai ı̂n
vâ rstă că acesta este drumul care ducea
spre Rubla. Nu ı̂i putea uita pe cei care au
fost deportati ı̂n acest loc cu „domiciliul
obligatoriu”.
- Câ t mai mergem - am zis eu. Am fă cut
câ tiva kilometri de la s osea de câ nd am
intrat pe acest drum, dar nu se vede nimic.
- Vergile! Criminalii caută totdeauna să
s teargă urmele fă ră delegilor. Acesta-i s i
motivul instală rii panoului cu numele
localită tii că utate ı̂n altă parte, pentru a i se
pierde urma. As ezat la câ tiva kilometri pe
partea cealaltă a s oselei, istoria va
consemna doar numele crimei nu s i locul
unde a fost comisă . Chiar dacă localitatea a
dispă rut, este suicient numele pentru ca
ea să tră iască ı̂n memoria colectivă . Avâ nd
un avansat cult al mortilor, egiptenii s tiau
cu mii de ani ı̂n urmă că doar cuvâ ntul nu
poate i distrus. De aceea au consemnat
(cioplit ı̂ n piatră ) ı̂ n mormâ ntul lui
Tutankamon: „Rostes te-mi numele s i va
tră i”. Seamă nă cu versetul biblic cu privire
la „Facerea!” „Intâ i a fost cuvâ ntul, deci
exist”.
- Opres te să coborâ m put i n să ne
dezmort im picioarele. Vă d că ı̂n capul
solei, la aproximativ s ase sute de metri,
tractorul care ară , a ı̂ntors s i vine cu brazda
spre noi. Merg ı̂n ı̂ntâ mpinarea lui s i urc

lâ ngă tractorist. Documentarea primită
din partea acestuia este scurtă , concisă s i
nepretuită :
- Mergeti pă strâ nd drumul pâ nă unde se
vede ı̂n depă rtare pă durea. Câ nd vă veti
apropia de ea, veti vedea la câ teva sute de
metri pe partea dreaptă ce a mai ră mas
dintr-o ruină fă ră ferestre s i us i. Este
folosită ca adă post de că tre pă durar atunci
câ nd plouă . In stâ nga drumului, o să vedeti
la o aruncă tură de bă t casa ultimului
locuitor al fostului sat. Il cheamă Costică
Ciolacu s i dacă ı̂i vedeti că ruta ı̂n curte să
s titi că este acasă . L-am ajutat să -s i strâ ngă
porumbul de pe terenul primit cu titlul de
proprietate. Este singurul care nu a vrut să
plece din casa lui nici după desiintarea
perioadei de deportare.
Multumind ghidului de ocazie, am pornit
spre destinat i a indicată cu gâ ndurile
us urate că nu am bă tut drumul degeaba, ı̂l
ı̂ntreb:
- Ce faci cu ciocă lă ii ă s tia pe care i-ai
adunat? Iidai la pă să ri?
- Pun câ te o mâ nă de boabe ı̂n bidonul cu
varză pentru murat, pentru a-i da culoare.
Cred că asta-i gospodă ria omului iindcă
nu se mai vede altceva câ t cuprinzi cu ochii.
Intră m cu mas ina pe urmele lă sate de
că rută s i oprim câ t mai aproape de gard.
Nu l-am ı̂ntrebat pe tractorist dacă are
câ ini s i nu vreau să plecă m cu pantalonii
descusuti. Pret de câ teva minute ră mâ nem
ı̂n mas ină să observă m vreo mis care s i să
ascultă m dacă se aude lă trat de câ ine.
Privim la casa joasă s i curtea ı̂mprejmuită
cu gard din plasă metalică prin care se
ites te toată agoniseala locatorului. In
dreapta portii as ezată spre partea de sud a
curtii se vede un mic porumbar ı̂n care-s i
adunase rodul de pe suprafata cultivată . In
partea stâ ngă a că ră rii ce ducea la una din
intrarea ı̂n casă , se ala cotetul gă inilor s i
cus ca unui câ ine care a ı̂nceput să se
gudure câ nd ne-am apropiat de poartă .
Ciocă nim ı̂n scâ ndurile ră scoapte ale portii
s i strigă m câ t putem de tare, fă ră a primi
vreun ră spuns. Inaintă m câ tiva metri prin
poarta deschisă s i batem ı̂n us a de la
intrarea ı̂n casă , as teptâ nd câ teva minute.
Eram pe picior de plecare câ nd, ı̂n lumina
us ii a apă rut omul pe care ı̂l că utam. Vrâ nd
să ne prezentă m, ne scurtează cu un „bine
ati venit”, dâ nd us a de perete.
...Un Cristos ră stignit prea devreme, de
la vâ rsta de un an ı̂n cufă rul ı̂n care fusese
deportat cu familia sa.
Va urma 13
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În ţara Soarelui Răsare
Cutremurul din 11 martie 2011 și explozia
de la Centrala nucleară de la Fukushima

ı̂ n cheiat, iar unii
dintre colegi s-au
reı̂ntors la serviciu,
Seggu a fost dus s i
Adriana STOICA
prezentat la toti s eii de departamente, pâ nă
Nu voi intra ı̂n detalii despre cutremurul sus, pe cale ierarhică s i lă udat ca iind unul
din 11 martie 2011 s i explozia de la Centrala dintre putinii stră ini care au ră mas ı̂n Tokio pe
nucleară de la Fukushima, urmate de un acea perioadă , câ nd restul au tă iat-o imediat
tsunami devastator s i multe replici care au cu primul avion. Primit de tot i s eii cu
continuat aproape o lună s i jumă tate. Voi plecă ciuni, temenele, vorbe mieroase s i
vorbi doar din punct de vedere personal, ca mult u miri, a primit ca drept ră splată
student stră in alat ı̂n Tokio ı̂n acele momente. incredibila mă rire de salariu de 1 dolar
Atunci am simtit un fel de ı̂nsingurare, atâ t la american (circa 150 de yeni) pe materialul
nivelul de stră ini, câ nd o bună parte dintre jurnalistic tradus (bineı̂nteles că numă rul de
aces tia au tulit-o spre tări mai sigure, dar s i la traduceri care ı̂i erau repartizate era stabilit
nivel personal, deoarece multi dintre amicii tot de ei). Atunci am ı̂nteles câ t de mult
contează stră inii pentru
de facultate au hotă râ t să se
comunitatea japoneză s i cum
ı̂ntoarcă ı̂n tările lor. A fost un
sunt ei vă zuti s i recompensati
moment de ră scruce s i pot
pe sub masca politet i i s i
spune că nu mi-a fost deloc
amabilită tii ais ate.
us or să iau o decizie. Imi
Ca parte hazlie, o amică
stă ruie ı̂n minte s i-acum acel
stră ină avea un as a-zis
cutremur, parcă interminabil,
prieten japonez pe care ea ı̂l
care a zguduit clă direa cu cele
plă cea s i chiar presupunea că
14 etaje (eu locuiam la etajul
că s i el pe ea, cu toate că el nu
7), precum s i multele replici
deschisese niciodată gura să
care fă ceau să danseze
propună o ı̂ntâ lnire, mai ales
clă direa aproape două luni.
că ambii aveau acelas i drum
Intr-un inal am plecat acasă
că tre casă . Abia câ nd tipa a
ı̂ntr-o scurtă vacantă neproanuntat că pleacă ı̂n tara ei
gramată , nemaisuportâ nd
p e n t r u o p e r i o a d ă
t e n s i u n e a s t i r i l o r s i a Desen stilizat al unei gheișe, de
Miruna Gabriela Matei, elevă
nedelimitată , posibil pentru
telefoanelor disperate, câ nd
în clasa a treia la Școala
totdeauna, hop, s-a hotă râ t s i
m-am simtit complet singură ,
Gimnazială „Ecaterina
ı̂ntr-o tară stră ină , unde nu Teodoroiu” și, totodată, cel mai individul să -s i ia ră mas bun s i
să -i ı̂nmâ neze o scrisorică .
ı̂ n t e legi prea bine ce se
tânăr membru al Cenaclului
vorbes te. T in minte că nu am Literar-Artistic „Casa Speranei” Vorba tipei, exasperate:
„Frate, a fost nevoie de un
primit mă car un mail de
ı̂ncurajare sau cunoscuta ı̂ntrebare umană cutremur de peste nu s tiu câ te grade, de o
„Es ti bine?” din partea profesorului ce-mi explozie nucleară , ba chiar s i de un tsunami
coordona lucrarea, care, teoretic avea devastator ca să -s i adune curajul să vină să -s i
responsabilitatea mea, dâ ndu-mi seama că exprime nis te sentimente!!!...”. S i unde ea
sunt chiar pe cont propriu. As a că mi-am as tepta nis te confesiuni „zguduitoare”, s-a
permis să -mi iau vacantă s i să plec două pomenit cu ură turi ceremonioase de drum
să ptă mâ ni acasă , la Bră ila. Eu am putut pleca, bun cu speranta că i-a plă cut timpul petrecut
dar Seggu, sotul meu, a fost nevoit să ră mâ nă ı̂n Japonia!!!, ı̂nmâ nâ ndu-i un pachet de...
ı̂n Tokio, continuâ nd să lucreze la postul biscuiti japonezi, productie locală , ı̂mpreună
nat ional japonez NHK radio s i tv unde cu o scrisoare! Ea, ı̂n gâ ndul ei: „Eei, poate i-a
fost jenă să povestească ı̂n public despre
prezenta s tirile ı̂n iecare zi.
Bineı̂nteles că stră inii care au plecat acasă emotiile lui arză toare, dar s i-a as ternut tot ofau fost numiti de presa locală japoneză lujyn ul pe hâ rtie”. Acasă , cu emotie, deschide
(om care zboară ), ı̂n loc de gaijin (om din scrisoarea. Câ nd-colo, ce să vezi: era doar o
afară ). Nu numai că nu au fost ironizati sau felicitare standard, cu formule de politete care
discriminati ı̂n fel s i chip (de parcă japonezii nu aveau nici un sens concret decâ t că
alati ı̂ntr-o situatie similară nu ar i procedat transmiteau ură ri generale de bine. Nici un
la fel), dar ne-am dat seama că nici cei care au cuvâ nt sau aluzie despre faptul că s-ar i
ră mas pe baricade să ajute nu au fost gâ ndit la ceva mai mult decâ t plecarea unui
ră splă titi ı̂n vreun anume fel sau vă zuti mai vecin de stradă . Mda, deci e clar... Ar i un
bine, ori promovati, cumva. După ce capitol lung despre exprimarea sentimentelor
14 marea parte a replicilor seismice s-a la japonezi, dar asta nu e specialitatea mea.

Stelua CRĂCIUN

Liniște de toamnă
dintre toate bogă tiile toamnei
aleg linis tea
citesc poezie s i ascult tocata s i
fuga
snobism zic unii dar e doar o
nevoie interioară
de cură tire s i ı̂nfrumusetare
as a ı̂mi grijesc suletul
ca mă icutele ı̂n tihna mă nă stirii
mus catele ı̂nlorite
ı̂n dangă tul clopotului.

Cezar STOG
(Miercurea Ciuc)

Am fost copii!
Cât te-am visat în astă viaă,
tu niciodată n-ai să știi,
credeam în "pasărea
măiastră",
eram frumoși, eram copii !
Te așteptam în faa școlii,
doar eu și băncile pustii,
trecut-a timpul, ca și norii,
te-am transformat în poezii !
Doar o oglindă conidentă
știa de zbucium și furtună,
în ea eu te vedeam pe tine,
erau doar razele de lună...
Lungi așteptări prin parcuri
ude
re c i f ră m â n t ă r i î n t r i s t a
noapte
elevi cu suletele crude,
lacrimi pe ilele de carte !
Acum, regretele mă cheamă,
aș vrea să im, din nou, copii,
dar nu aș mai fugi cu teamă,
cât te-am iubit, nu ai să știi...

EPIGRAME
Ionel JECU
SURPRIZĂ
Să iau marmură am vrut
Că de mult timp mi-am dorit.
Dar când preul am văzut,
Am rămas... înmărmurit!
SOLUIE
Pentru păr să iau balsam,
Bani dădeam, vreo mie.
Cum parale nu mai am,
Mi-am lăsat chelie.
CONSTATARE
Să vă spun un adevăr
Care-l dau ieftin la pre:
Soacra este ca un măr
(Din acela... pădure.)

Reîntoarcerea acasă
unit cu pădurea, ca într-un sărut.
De o viaă, am avut o dorină: să am casa mea! Dorină
Călătoriile mele au apus, înecate în amintiri, pe un col care m-a purtat mai mereu într-un timp îndepărtat, întrde distană. Oceanul a rămas undeva departe, deasupra o copilărie fericită, chiar cu toate lipsurile ei... acolo, unde
tăcerii lui adânci. Și prietenii... bătrânul Robbie, barul lui părinii mei au avut până la urmă, binecuvântarea unei
Bill, Jim, Sara, Kim... livada cu măslini... Uneori mi-e dor, case. Simt acum, după ani, la o vârstă când îi spui că nu
pentru că toate întâmplările, clipele rămase, sunt trăiri, mai ai timp să faci ce i-ai dorit, că trăiesc viaa părinilor
mei. Cea de atunci, doar că ei
care ne deinesc. Se spune că nu
Mioara Manoilă, plecată demult
erau foarte tineri...
trebuie să trăiești în trecut, dar
în lumea largă taman la Los
Cândva, am scris o carte. Am
trecutul și moartea sunt singura
Angeles, pe coasta Paciﬁcului,
pentru a-și face un rost în viaă. De tipărit-o, dar nu am publicat-o
certitudine.
a c o l o n e t r i m i t e a m a t e r i a l e niciodată. Poate ar i trebuit, aș
Acasă este sinenia locului în
publicistice pentru revistă, inspirate
care am venit pe lume, copilăria,
din „visul american” pe care l-a i lăsat în urma mea ceva...
trăit. S-a reîntors în ară, stabilinduIată un fragment pe care
oamenii, moara veche, școala de
se într-un sătuc pe margine de mal Facebook mi-l reamintește și pe
peste drum de casă, primul meu
de Dunăre Veche. Îi spunem buncăel, lanul de grâu, gătit cu
venit și o așteptăm să ne delecteze care deja l-ai citit, dar îl repostez
maci... multe, apuse și ele, în
în continuare cu scrisul ei hărăzit de tocmai pentru că retrăiesc
Dumnezeu. (V.M.)
destinul părinilor mei...
raiul unde primul meu respir s-a

Mioara MANOILĂ

Aproape de stele
O pasăre mi se aşezase pe pervazul
ferestrei. Am luat câteva ﬁrimituri de
pâine şi le-am înşirat pe pervaz. De la
radio, canonul lui Pachelbel, a învăluit
camera şi inima mea. Aveam pe masă
un caiet în care îmi aşterneam
gândurile. Uneori se blocau într-o
singură frază, aveam prea multe de
spus, eram prea singurā, gândurile
deveneau ca nişte nisipuri mişcātoare.
Cu capul în mâini, îmi revedeam o
parte din călătoria şerpuitā a vieii mele.
Părea atât de lungă!...
Mă regăseam copilă, tocmai acolo, în
timpul acela magic în care ne mutam în
satul de la Dunăre, unde copilăria mi-a
fost fericire, cu toate lipsurile ei.
Familia mi-a fost leagănul iubirii şi al
credinei. Satul mi-a fost tărâmul
basmelor, cu ﬁecare anotimp, cu
ﬁecare dintre oamenii aceia, pe care iam iubit şi care au rămas în inima mea
aşa cum erau: simpli şi cu credinţa în
suﬂet. Nici nu doreau mai mult. Îşi
duceau viaa aşa cum era ea şi cred cā
de aceea era atâta pace.
Nu aş putea spune ce anotimp iubesc
mai mult, pentru cã ﬁecare a avut
întâmplările lui.
Când părinii mei au cumpărat casa
de la sat, era prin mijlocul lui
septembrie. Bucuria mamei cā avem o
livadā chiar în faţa casei, s-a
transformat într-un hohot de plâns. Ca
o descătușare, cā altfel cum sá numeşti
sentimentul acela, cànd ai trăit mereu
în casa altora şi dintr-o datā, ai casa ta.
Casa aceea venitā din muncā, din
speranţā, din rugăciune. Casa aceea
pe care o aştepţi ca pe o persoanā, îi
dai suﬂet şi ai putea sā îi dai şi
16 inima ta, numai să auzi cā îi bate şi

cā lutul din care este fācutā, prinde
viaţā.
Era o casā dārāpānatā şi numai într-o
cameră puteam locui, dar era speranţa
pārinţilor mei şi rugăciunea, era temelia
pe care viaţa se construia mai departe.
Erau tineri pārinţii mei. Erau atât de
tineri! Aveau în ochi tristeţi şi totodată
plânsul de bucurie revărsat într-o
dorinţā împlinitā. "Le-om face noi, cu
ajutorul lui Dumnezeu,"- zicea tata şi
mie mi se pārea cā e un zeu care ar
putea folosi o baghetā a înelepciunii,
şi, ca prin minune, toate fructele din
livadā, vor creşte fārā oprire. Şi strugurii
din via din spatele casei, vor coace
boabe uriașe unde albinele vor culege
cea mai bunā miere pentru noi, pentru a
îndulci zilele amare de vor ﬁ sā vinā.
Plecasem de la vila mare a unchiului,
fratele mai mare a tatălui meu, care era
administratorul staiunii Lacul Sărat.
Eram toi obişnuiţi cu un fel de lux, de
aceea acomodarea în sat a fost greoaie
pentru noi toi.
Dar am trăit cele mai frumoase
momente în perioada aceea. Chiar din
lipsurile pe care le aveam, învāţam
iubirea de aproapele nostru şi
frumuseţea de a dārui. Pentru mine nu
era ceva mai frumos, decât sā
dāruiesc. Ceva, orice. Cā aşa făcea
bunica şi aşa făceau bătrânii satului.
"Sā daţi, mamā şi la āla care nu are,
cā Dumnezeu într-o zi o sā vā dea mai
mult"- zicea bunica, dar noi nu
aşteptam ca Dumnezeu sā ne dea mai
mult, casa pentru care au muncit atât
pārinţii mei, era atât de mult!
Apoi, când au început reconstruirea
casei, în ﬁecare zi era o sărbătoare.
Fiecare palmā de pāmãnt se adāuga

bucuriilor noastre şi cu ele am crescut.
Sărbătorile de la sfârşit de
săptămânā, când toată familia era
împreună, mi-au rămas în suﬂet pentru
tot restul vieţii...
Nucul freamătă, pare bătrânul înelept
al copacilor, sfătuitorul. Se mişcă dintr-o
parte în alta, unduindu-şi braele sub
noaptea ce se lasă încet.
Rămân la fereastră să privesc. Luna,
imensă, priveşte uimită peste satul
adormit.
Vântul şuieră cu putere, mişcă
lucrurile, pare că ar vrea, sub comanda
lui, ca totul să zboare. Trosnetul
lemnelor din sobă, îl acompaniază, ca
un instrument muzical.
Dintr-o dată, văd o amintire ce zboară
către acel trecut căreia îi aparine.
Pleacă şi se întoarce ca o pasăre
neliniştită, şi nici nu ştiu de ce se
întoarce, nu cunoaşte resemnarea de a
pleca deﬁnitiv. Poate, cine ştie, anumite
senzaii sunt atât de intense, anumite
amintiri sunt atât de vii, atât de reale, că
devin o magie din care o lacrimă
nestăpânită curge în inimă şi o
încălzeşte. Şi poate încălzi chiar şi
cerul din care curge iarna...
O văpaie de la focul din sobă joacă,
răspândindu-se în toată încăperea.
Sunt leneşă azi, mă simt cuprinsă de
o căldură ce pare că vine din liniştea
acestei seri. Este ziua mea de naştere.
Am 13 ani. Cadoul meu de astăzi este o
tavă mare cu plăcinte de bostan.
Privesc pe fereastră cum au albit
copacii şi mă compar cu ei, gândind-mă
că am îmbătrânit şi tresar din visare
când bunica intră de afară cu un bra de
lemne.
- Bunicuo, am îmbătrânit!
- Biata de tine! Lasă-mă să râd niel,
că tu când trânteşti o prostie, nu mă pot
abine...

Enigmele istoriei

Churchill a decis
soarta României?
LONDRA - MOSCOVA - Octombrie, 20, 1944: In timpul vizitei de la
Moscova, W. Churchill i-a propus lui Stalin (care a acceptat)
ı̂mpă rtirea zonelor de inluentă ı̂n Europa de est după ră zboi. O
legendă istorică frecventată de multi este cea conform că reia
Churchill a vâ ndut Româ nia lui Stalin. Despre ce este vorba ? Despre
„Acordul de procentaj”- o ı̂ntelegere ı̂ncheiată ı̂ntre intre Iosif Stalin s i
Winston Churchill, de fapt o ı̂mpă rteală a Europei Centrale s i de Est la
inalul ră zboiului. Este o acuzatie adusă Londrei care l-ar i tră dat pe
Maniu etc. Cred că ar trebui să renuntăm să trată m istoria din
perspectiva sentimentelor s i să ne ı̂ntoarcem la fapte. Este preferabil o
analiză rece, singura care poate oferi mă car o parte de adevă r.
In 1944 Armata ros ie se ı̂ndrepta pe un front de mii de km, de la
Baltica la Marea Neagră , spre vest s i ameninta să ocupe Europa. Era un
adevă rat cos mar politic pentru occidentali. Roosevelt era preocupat
de frontul din Paciic s i de o utopică societate a natiunilor care ar i
trebuit să asigure pacea mondială . Mai pragmatic s i bun cunoscă tor al
bols evismului, fă ră iluzii ı̂n ce ı̂l prives te pe aliatul de atunci I.V. Stalin,
Churchill, s-a gră bit să se ducă la Moscova ı̂n octombrie 1944 să
gă sească un acord. In lipsa acestui acord Churchill vedea o Europă
ocupată de Armata ros ie. Era obligatoriu să se ı̂nteleagă cu Stalin
ı̂nainte ca rus ii să ajungă la Berlin. Churchill avea un interes mare aici.
Nu dorea ca Armata ros ie – alata deja la Bucures ti s i Soia – să ocupe
ı̂n ı̂ntregime peninsula Balcanică . Două erau inconvenientele: 1)
apropierea de Bosfor s i Dardanele, visul rus ilor iind cucerirea
Istanbulului; 2) Voia să prevină ocuparea Greciei care i-ar i apropiat
pe rus i periculos de Canalul de Suez, esential pentru supravietuirea
Imperiului Britanic, drumul spre India.
La 20 octombrie 1944, Churchill s i Stalin s-au ı̂ntâ lnit la Kremlin,
unde s-a ı̂ncheiat celebrul acord pentru ı̂mpă rtirea Europei, notat pe
un banal s ervetel s i aprobat de cei doi lideri. Moscova lua 90%
inluentă, Londra 10% din Româ nia. Grecia: Moscova 10%, Londra
90%; Ungaria s i Iugoslavia: Moscova egal, câ te 50%; Bulgaria:

Moscova 75% , Londra 25%. Churchill i-a ı̂ntins s ervetelul lui Stalin,
care a fost de acord s i i-a ı̂napoiat-o. „Oare nu este cinic să dispunem în
această manieră de soarta a milioane de oameni ? Hai să ardem
hârtia!”, a spus Churchill. „Nu, păstrai-o!”, a zis Stalin. La Kremlin s-a
mai negociat pe 10 s i 11 octombrie 1944, cu minis trii de externe.
O primă observatie – chiar s i as a, Stalin nu a respectat acordul,
preferind să ia 100% din Europa Centrală s i de est. Pe baza acestui
episod s-a considerat că Churchill a vâ ndut Româ nia lui Stalin. Că el a
adus comunismul in Româ nia, deschizâ nd calea Armatei ros ii. I s-a
repros at că Churchill nu s-a opus invaziei Armatei ros ii, etc.
Churchill din cauza asta nu are o imagine bună ı̂n Româ nia. Greu de
acceptat totus i. Churchill nu a fă cut decâ t să constate că Armata
ros ie ocupase deja Româ nia s i Bulgaria. In acest sens ı̂i „ceda” lui
Stalin ceea ce deja avea. Marea Britanie nu avea resurse să ı̂l
determine pe Stalin să se retragă cu Armata ros ie ı̂n Rusia. Stalin
considera Europa pradă de ră zboi s i credea că nu va mai pleca de aici
niciodată . Era visul revolutiei mondiale, a lui Lenin, dar s i o ambitie
imperială tipic rusească . Peste tot unde se gă sea Armata ros ie aveau
să instaleze regimuri comuniste, as a cum i-a spus Stalin lui Milovan
Djillas, trimisul lui Tito. Interesul major al lui Churchill era să tină
Grecia ı̂n afara zonei de ocupatie sovietică . La rigoare s-ar putea
spune că a fost un troc – Româ nia contra Greciei. Să nu uită m,
Winston Churchill era liderul Marii Britanii s i rolul lui era să salveze
Imperiul Britanic, nu Româ nia, Bulgaria, Ungaria etc. Acuzatia că
Churchill a vâ ndut Româ nia, pe care am auzit-o, uneori chiar s i
printre istorici, nu se sustine. (sursa: Stelian Tănase)

Mirajul fericirii
Ene ALEXANDRU
Mirajul fericirii e un vis sublim
Ca armonia corului din strană,
E orizontul ce se vede din destin,
E ca azurul cerului dintr-o poiană.
Fericirea e iubire
Şi-i un act miraculos
Ce ades ne dă de ştire
Despre tot ce e frumos.
Fericirea-ţi aparţine
Când o simţi ca un miracol
Pe care o poţi obţine
Doar când treci peste obstacol.
Pentru unii-i feerie
Pentru alţii - amazoană
Pe care vor să o ştie
Pentru că-i fata morgană.
Fericirea e o taină
Ce-n lume n-o întâlnim,
Că-i mereu cu-o nouă haină
Ce-ades s-o-mbrăcăm nu ştim.

APARIŢII
EDITORIALE
O recoltă bogată de volume de poezie
s i proză s-a adunat pe rafturile bibliotecii
noastre ı̂n perioada scursă din acest an,
gratie osâ rdiei cu care colegii nos tri
cenaclis ti s-au stră duit să scoată din
teascurile tipograiilor creatii literare
care să -i reprezinte.

Dintre autorii care s i-au pus recent
semnă turile pe că rtile recent apă rute s i
pe care le putet i ı̂ m prumuta de la
biblioteca asociat iei consemnă m pe
Virgil Andronescu , Valeriu Ioan
Găgiulescu, Gheorghiă arălungă,
Constana Munteanu, Ioan Munteanu,
Adrian Matei, Tincua Gherghiceanu,
Radu-Nicolae Dobrescu, Petru Stroe,
Ionel Jecu, Nicolae Matei, Ghinea
Mitrea, Vergil Matei, Alexandru Ene,
Lucia Pătrașcu, Valentina Balaban,
Lică Barbu, Ionel Ene, Marian
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Valeriu Găureanu, Liliana Toma.

Arpegii de Toamnă

ale membrilor cenaclului „Casa Speranţei”

Toamnă
O zi de toamnă-așa frumoasă!
Că vrei, la geam, să lași doar plasă,
Ca soarele să te aline
Și să-i aducă stări de bine
O zi de toamnă-așa frumoasă!
Azi, tre' să ne urcăm pe casă,
Că-s multe frunze, de la nuc
S-au strâns, acolo, in uluc.
O zi de toamnă-așa frumoasă!
Nici nu mai vreau să stau la masă,
Voi sta pe bancă, s-o privesc,
Din haina Ei să mă hrănesc
O zi de toamnă-așa frumoasă!
Chiar de eram în proastă pasă,
Din ea, să ies, am reușit,
Când cerul Dânsei am privit
O zi de toamnă-așa frumoasă!
Să ne-așezăm la o terasă
Ba chiar si dumneavoastră, doamnă!
Îi mulumesc, frumoasă Toamnă...

EPIGRAME
Plăcerea gestului
De la muncă, seara, vii.
Trei sertare rãscolești,
O igară nu găsești!
Un pachet de nervi devii.
Invitaia scriitorului
Eu o accept, cu bucurie
Și sper c-o să petrecem bine.
Firesc, e să-l întreb: Îl ine
Ce e mai jos de betelie?
Integrare (parafrază)
Vai, România de-altădată,
Intrată-acum in U.E.,
Era atâta de bogată!
Azi, o vedem si nu e...
Făt-Frumos
Pe calul patruped, să vină,
Visa, demult, o fată ină
Așa era, pe vremea mea
Azi, doar în patru-ori patru vrea.
Bră ila, 23.09.2022
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Creaii ale poetei
Stela Șerbu RĂDUCAN
Cenaclul „Casa Sperantei”
Cenaclul Umoristic
„S tefan Tropcea”

Calit`\ile
terapeutice
ale vinului
Se vorbes te foarte mult, ı̂n această perioadă ,
despre calită tile terapeutice ale vinului ros u,
despre adevă ratele minuni pe care le poate face
această licoare pentru să nă tate atunci câ nd este
folosită cu mă sură , ca medicament. Cercetă rile
de ultimă oră nu vin decâ t să conirme ceea ce
medicina populară a constatat cu multă vreme ı̂n
urmă . La tară , mamele dă deau ı̂ntotdeauna câ te
un pă hă rut de vin copiilor slabi, anemici, fă ră
poftă de mâ ncare. Iar ı̂n caz de ră ceală , pe timpul
câ t ı̂ncă nu existau medicamente, oamenii se
tratau cu vin ros u, iert.
Vinul ros u, bogat ı̂n zaharuri, acizi organici,
glicerol, compus i fenolici, aminoacizi, vitamine
(A, B1, B2, PP s i să ruri minerale), asigură un
deosebit aport nutritiv s i mineralizant pentru
organismul uman. De aceea, vinul a fost
recomandat, chiar s i de medici, pentru
proprietă t ile sale antianemice, fortiiante,
revigorante s i energizante.
Vinul este o sursă deosebit de bogată de
antioxidanti, lavonoide s i compus i fenolici.
Resveratrolul, un ingredient miraculos care se
gă ses te ı̂n pielita s i sâ mburii strugurilor ros ii s i
implicit a vinului rosu, poate prelungi viata, are
puteri anti-ı̂mbă trâ nire s i capacitatea de a lupta
cu cancerul s i obezitatea. Pentru aceste efecte
intră s i astă zi ı̂n numeroase retete cu vinuri
tonice. De altfel, medicina populară a

recomandat vinul, ı̂n cantită ti rezonabile, ca
fortiiant al bă trâ nilor, convalescent i lor,
lehuzelor s i persoanelor anemice, bolnave s i
clorotice (palide). Copiilor palizi este bine să li se
dea la mese câ te un pă hă rel (30 ml) de vin ros u,
avâ nd ca efect cres terea poftei de mâ ncare s i
ı̂mbună tă tirea circulatiei sâ ngelui. Persoanelor
slă bite, vinul le stimulează pofta de mâ ncare;
dacă se bea ı̂n timpul meselor, are efect de
stimulare a digestiei.
Bă trâ nii nos tri consumau un vin alb-sec după
o mâ ncare cu pes te, un vin ros u după o friptură
de porc s i un vin dulce după o plă cintă , la desert.
Vinurile ros ii, bogate ı̂ n taninuri, sunt
astringente s i au un efect us or constipant.
Acestea ajută la absorbtia vitaminei B12, cu rol ı̂n
formarea sâ ngelui. In vremea romanilor se
considera că vinul ros u evită albirea timpurie a
pă rului s i dă mai multă vigoare organismului,
chiar la vâ rste ı̂naintate. Este consumat cu multă
plă cere, iind mai bine tolerat de stomac s i icat.
Atâ t ı̂n vinul alb, câ t s i ı̂n cel ros u, se pregă tesc
multe macerate terapeutice pentru diferite
maladii. La nivelul aparatului digestiv, un vin bun
favorizează digestia s i mentine starea de confort
digestiv, fă ră dureri s i fă ră balonă ri. După o hrană
copioasă , cu carne s i multă gră sime, un pahar de
vin ajută la evacuarea reziduurilor nefolositoare
din intestin. In plus, reduce riscul aparitiei
ulcerului gastric sau duodenal, prin combaterea
bacteriilor din segmentul piloric, cum este cazul
bacteriei Helicobacter pylori, precum s i a altor
germeni dă ună tori, cum ar i Salmonella.
Nu este de mică importantă efectul vinului ca
medicament, ı̂n combaterea intoxicatiilor cu
metanol s i etilenglicol.
Cele mai clare efecte pozitive ale vinului sunt
legate de afectiunile inimii s i ale sistemului
circulator. Vinul ros u ajută la ment inerea
să nă tă t i i vaselor de sâ nge, cu activarea
circulatiei periferice, chiar ı̂n cazul persoanelor
ı̂n vâ rstă de peste 70 de ani. Se reduce, de
asemenea, inlamarea vaselor sanguine la
fumă torii cronici. In general, este redus riscul
afectiunilor aterosclerotice la nivelul arterelor
cerebrale s i la nivelul picioarelor.
In mod semniicativ, scade riscul atacurilor de
cord s i a congestiei cerebrale. S-a constatat că un
pahar de vin ros u, consumat după masa de prâ nz
prezintă un mare potential terapeutic de evitare
a aparitiei celui de-al doilea atac de cord.

TOAMNA

de Lucia PĂTRAȘCU

Câ nd toamna a intrat ı̂n viata mea
I-am râ s ca unei zâ ne ară mii,
care-mi bă tea la geam s i mă poftea
Să -mi plimb că rarea pe alei tâ rzii.

Abia câ nd a venit câ te-un vâ rtej
S i-a pus ı̂n plete picuri de ză padă ,
Am cunoscut că toamna-i un prilej
S i că aproape frigul stă să cadă

Nici n-am s tiut că frunzele, covor,
Ce mă -nsoteau cu fos net lin, mereu,
Erau ca zilele trecâ nd us or,
Credeam că -s buclele din pă rul meu.

Acum, câ nd iarna avenit cu rost,
Gospodă rind prin zile ca prin nea,
Imi spun că tot mai bine ar i fost
Să i ră mas cu toamna-n viata mea!

Păun CONDRU

Toast la masa
mirilor
Să petreacă tot orașul,
Curgă vinul, tescovina,
Și să ne trăiască nașul,
Dar în nici un caz cu ina.
•••
Cuprinși de dor și veșnic
„însetai”
Când simt că-i copleșește
chinul,
Românii pleacă peste Prut la
frai
Acolo e mai ieftin vinul...

Rondelul
strugurașului
Nicolae MATEI
Când te-ai născut a curs o lacrimă curată,
Zorii te-au prins în plânsul din pântec de lăstar,
Te-a însoit la drum iubirea nepătată
Și ai răspândit în preajmă mireasmă și nectar.
În ochii dulci se simte toamna mângâiată,
Pe dealuri, în podgorii se-ncinge horă iar,
Când te-ai născut a curs o lacrimă curată,
Zorii te-au prins în plânsul de lăstar.
Câtă minune ai strâns în boabe n-ai habar,
Acum când curge lacrima-i însângerată
Mă-ndemni la viaă, am să petrec c-un lăutar,
Să-mi cânte-n dor ce n-a cântat el niciodată...
Cum te-ai născut a curs o lacrimă curată.

Păstorel TEODOREANU

Cântat-am vinul
Cântat-am vinul și-am dat bani pe
el
Și-așa precum din ﬂori slăvitul
Soare
Cules-am toată roua din pahare
Voios ca cel din urmă menestrel
Am păstorit în viaă vinuri rare
(De aceea-mi și zice Păstorel)
De la Grasă pân la Ottonel
Le-am preuit pe rând, pe ﬁecare.
Ștefan Cornel RODEANU
Discuie
Berea discuta cu vinul
Și i-am auzit ﬁdel,
Vai de seminia noastră
Cât trăiește Păstorel

Tudoria TARNIĂ

Cad frunzele
Privește cum cad frunzele Ca o armată îmbătrânită de-atâta cloroﬁlă.
Privește cum se scutură nucul din faa casei
Răstignit de furtuni și împovărat de nori.
De-atâtea plecări,
Curtea miroase a singurătate
Brăzdată de croncănitul de ciori
Iar pragul casei este doar o scândură groasă
Peste care zac amintiri...

Ionel JECU

LA NECAZ
Românul de ar căta
Să bea când de necaz,
Întruna s-ar îmbăta,
Niciodată n-ar i treaz.

ÎNCHIPUIRE
Curge apă la chiuvetă,
Pentru mine nu-i vreun chin.
Îmi închipui că-s vedetă
Și acolo curge vin…

Adu-mi, toamnă, dorurile!
Tincua GHERGHICEANU
Toamnă, dorurile mele,
Spune-mi ce-ai făcut cu ele?
Le-ai rătăcit printre stele
Sau le-ai strecurat prin nori
Și le dai drumu-în zori,
Printre lori, prin roua rece,
Unde vremea li se trece.
Amintește-le să treacă
Pe la mine, pe la poartă,

Să pun capăt suferinei
Și durerii. Că nu-i drept!
Am să stau în așteptare,
Că poate, din întâmplare
O să le revăd în zare.
Fă-mi toamnă, o bucurie
Și adu-mi ce-ar i să ie
pentru mine, de-i sortit,
Că prea mult m-am oilit
Și mi-a trecut loarea vieii,
Cum cu gândul n-am gândit,
De-am ajuns dator tristeii.

Adrian MATEI

Mãrin
avea o vie
Cu rânduri cam vreo șapte
O îngrijea tot anul
Din zori și până-n noapte.
Îi mângâia butucii
Vorbea cu lăstărașii
Chiar se culca și-n brazdă
Păzindu-i strugurașii.
Și se cocea în toamnă
O poamă ca-n poveste
Mărin rupea cu grijă
Ciorchinii, pe alese.
Îi mustuia cu trudă
Și-i arunca în cadă
Trăgea pe cep licoarea
Curgând ca-ntr-o cascadă.
Și tot gustând ăranul
Din tulburelul dulce
Simi că se îmbată
Iar glasul i se duce.
Apare și Maria
Din câmp, cu sapa-n mână
Găsindu-și bărbăelul
Cu capul în ărână.
– Iar ai băut, Mărine!
Nu te-ar răbda pământul!
i-e patul lângă cadă
Și-n cap îi bate vântul.
Mărin deschise ochii,
Zâmbindu-i cu stupoare,
Și îi întinse-ndată
Paharul cu licoare.
Maria ia o gură
Se schimbă grav la faă
Și scuipă băutura
Cu o nespusă greaă:
– Mărine, nu e bună,
Nu pot ca să o beu!
– Eh, înelegi, nevastă,
Cam cât mă chinui eu?

VOX

Toamnã
Plouă peste toată zarea
Persistent și diafan
Cerul a luat culoarea
Plumb-ului bacovian
Un strugure – sublim erou
Al toamnei plină de lumină
Ne prevestește vinul nou
Pe-o frunză plină de rugină.
Soarele alungă fumul
Dimineii ce ne-ndeamnă
Spre lumina și parfumul
Rapsodiilor de toamnă.
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Elisabeta FURTUNĂ

Când voi ajunge să râd
Născută la o margine de lume
din nesomn și din veghe,
ușile răsăritului s-au deschis
fără zgomot și fără să știu,
să scap de ursitele rele
mama m-ascunsese-n inima ei,
la vedere-a rămas multă vreme
doar un chip de copil,
ploile mă creșteau ca pe-o ﬂoare de col,
n-am întrebat niciodată
pe unde pașii fuseseră plecai înainte,
și nici de ce s-au oprit
la răscruce de timp și de îndoieli.
M-am prefăcut adeseori că nu văd
cum suﬂetu-mi nu știe să cânte
stând atârnat de-un trecut
care umblă prin răni,
ades dimineile mi-au fost mute,
nopile cu răstigniri de-ndoieli.
Când voi ajunge să râd de durere
și când voi pleca din trecut
promit să renasc într-un ultim sărut
ascuns de rana ipată
a unui destin prin care
doar Dumnezeu știe să umble.

Neculai BĂCANU

M-au părăsit gândurile
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M-au părăsit toate gândurile,
Tulburate de roua secundelor,
Divinei diminei,
Când visele își alungă zborul
În neînceputa prihană.
Iată cum,
Încă nedeslușite,
Simt bătăile inimii
candidă poveste
despre truda neîmperecheată
A vieii, când orizontul,
sincopat de nemărginire
Respiră tăcut, pășesc, iată,
Încă neîncrezător și boem,
Cu pulsul întinat de toamnă,
Spre taina cuvântului.
Când toate culorile
Șoptesc neastâmpărate
Legănându-se în ramuri,
Îmi canonesc gândul,
Deja sătul de conversaie
Potrivindu-mi respiraia
Încă neîmpăcată
după ecoul frunzelor
care își deslușesc închipuirea.
M-au părăsit gândurile...
E toamnă!

ORA DE IARNÃ
Trecerea la ora de iarnă 2022 se va face în ultima duminică a lunii octombrie.
Adică, pentru ora de iarnă 2022-2023, în noaptea de sâmbătă 29 spre duminică
30 octombrie, avei grijă să dai ceasul înapoi cu o oră. La ora 3, va ﬁ ora 2.
In iecare an, primă vara s i toamna, ne
mis că m ceasurile ı̂nainte s i ı̂napoi cu o oră .
Trecerea la ora de iarnă va avea loc ı̂n
Europa duminică , 30 octombrie 2022, la
ora 3 a.m., moment ı̂n care ne vom ı̂ntoarce
oicial cu o oră ı̂napoi. Pentru cei că rora le
place să se trezească tâ rziu, această trecere
la ora de iarnă le va permite să se bucure de
o oră suplimentară de somn. Câ t despre
matinali, aces tia vor avea plă cerea să vadă
mai repede lumina zilei dimineata. Cealaltă
parte a monedei este că se va ı̂ntuneca mai
devreme seara.
In 1907 a apă rut pentru prima dată ideea
de a limita „risipa de lumină ”. Germania va i
prima tară care va introduce o schimbare a
orei ı̂n 1916, urmată ı̂ndeaproape de Marea
Britanie s i Statele Unite.
In 1998, toate tările Uniunii Europene au
implementat o schimbare de oră pentru a
facilita comertul. In 2001 a fost adoptată o
directivă ı̂n vederea armoniză rii depline.
Aproximativ 70 de tări din lume aplică
schimbarea orei. T ă rile apropiate de
ecuator, majoritatea t ă rilor africane,
precum s i Indonezia nu o folosesc.
In Europa, unele tări nu mai sunt afectate
de schimbarea orei, precum Rusia (din
2011), Belarus, Georgia, Armenia (din
2012) sau chiar Islanda. Ucraina a decis să
nu schimbe ceasurile ı̂n 2011 ı̂nainte de a
pune din nou sistemul ı̂n functiune ı̂n 2012.
Egiptul a abolit schimbarea orei ı̂n 2011, iar
Tunisia ı̂n 2009.
Trecerea la ora de iarnă poate i
experimentată foarte us or pentru orice
corp, cu conditia să nu reduceti timpul de
somn. Mare atentie la rutinele limitate de
timp, cum ar i vizionarea unui ilm la
televizor seara. In primul râ nd, dacă nu vati obis nuit să vă treziti mai tâ rziu s i ceasul
des teptă tor este ı̂ncă setat la ora de vară ,
ı̂ncercati să luati ı̂n considerare acest lucru.
Fiecare tranzitie la ora de iarnă duce, ı̂n
general, la un vâ rf al accidentelor rutiere ı̂n
urmă toarele zile. Adoptarea relexelor
potrivite vă ajută să că lă toriti ı̂n sigurantă,
indiferent dacă vă alati pe jos, cu bicicleta

Mioara MANOILÃ
(Auburn, California)

Amintiri
de altădată
Păianjenul doarme, agăat de perdea
Miroase-a gutui, şi-o muşcată
Se bucură trist în inima mea,
Prin geamul crăpat, de la stradă.
*
E sâmbătă iar şi timpul se scurge,
În iarna de-o viaă, de aş mai putea,
grădina cu ﬂori i-aş planta-o în sânge
Şi în ea te-aş iubi, dac-ai vrea...

sau cu mas ina. In iecare an, această
perioadă este marcată de un vâ rf de
accidentare de +50% ı̂ n accidentele
pietonale pentru un singur interval orar
ı̂ntre orele 17:00 s i 18:00 s i de +18%
pentru intervalul orar dintre orele 7:00 s i
9:00.
Aproape jumă tate dintre pietoni devin
victime ale accidentelor rutiere ı̂n iecare
an ı̂n cele patru luni din octombrie pâ nă ı̂n
ianuarie. Pentru a limita riscul de accident,
Sigurant a Rutieră ne amintes te de
comportamentul de adoptat pe drum.
Pentru pietoni: purtat i un accesoriu
relectorizant sau ı̂mbră că minte deschisă
la culoare. In farurile mas inilor, pietonii
sunt vizibili de la doar 20 de metri, atunci
câ nd sunt ı̂mbră cati ı̂n negru. Cu accesorii
relectorizante, acestea sunt vizibile de la
150 de metri. Merget i pe trotuare s i
traversati pe trecerile de pietoni veriicâ nd
ı̂n mod repetat ı̂mprejurimile sale, mai ales
dacă este ı̂ n tuneric. Pentru biciclis ti:
Veriicat i-vă iluminarea, purtat i o vestă
relectorizantă s i nu circulati pe trotuare.
Pentru s oferi: Incetiniti câ nd vă apropiati
de o trecere de pietoni, mai ales pe
ı̂ n t u n e r i c . R e s p e c t a t i p r i o r i t a t e a
pietonilor atunci câ nd vă apropiati de o
trecere de pietoni. Circulati cu geamurile
uscate s i dezaburite. Relexele maschează
prezenta unui pieton. Depă rtati-vă la cel
putin un metru de trotuare.
Vom trece la ora de iarnă pentru ultima
dată ı̂n 2023? Comisia Europeană are, ı̂n
orice caz, proiectul. In vara lui 2018, o
consultare online a cetă tenilor europeni a
scos la iveală faptul că 84% dintre aces tia
erau ı̂n favoarea ı̂ncetă rii schimbă rii orei.
Trecerea la ora de vară este deja
programată pentru anul viitor. Va i
duminică , 26 martie 2023. In acelas i
mod ı̂ n care mută m ceasurile ı̂ n apoi ı̂ n
noaptea de sâ mbă tă spre duminică
p e n t r u o ra d e i a r n ă , l e vo m a d u c e
ı̂ n ainte. De data asta la 2 a.m., va i deja 3
a.m. Somn cu o oră mai put i n, rapid
compensat de seri ı̂ n sorite mai lungi.

*
Mai aștept încă trenul spre casă,
deraiat, într-o clipă de ieri,
Să mă legene și poate mă lasă,
Într-o haltă, prin livada cu meri.
*
Şi de-ar ﬁ să ajung, tu să-mi dai,
rãscolind amintiri de-altãdată,
un ceai îndulcit cu aromă de rai,
să îl gust, pentru ultima dată.
*
În oglinda fântânii, lustruită de timp,
când din cer curcubeul se varsā,
Tu, aprinde o ﬂoare de mãr
şi aşteaptã-mă-acasã!

Words don't come easy to me...
(Mi-e greu să-mi găsesc cuvintele...)
(Urmare din pagina 21)
Inceput de toamnă ı̂n Bră ila anilor '80, ı̂n cartierul nostru,
Chercea. Iată -mă ı̂n drum spre casă , plecâ nd din gară , trecâ nd podul,
că râ nd pe umeri geanta albastră de voiaj, plină de că rti, caiete
studentes ti s i haine de spă lat. E sâ mbă tă . Sunt bucuroasă că am
ajuns ı̂n Bră ila.
Am plecat cu trenul de 16.30 din Galati, nu cu cel de 13.30, as a
cum ne-am i dorit, pentru că una din tovară s ele profesoare cu care
aveam ore de la 12 la 14 nu a fost de acord să ne ı̂nvoiască , des i Cati,
s efa noastră de clasă ı̂mpreună cu Rodica, o rugaseră insistent. S i
acum ı̂mi amintesc golul din stomac pe care ı̂l simteam ı̂ncepâ nd de
la ora 11, câ nd eram elevă la liceu, din cauza foamei care mă
cuprindea, dar s i parfumul puternic, care nu era pe placul meu al
câ te unei profesoare, parfum care, ı̂n contact cu foamea persistentă
ı̂mi produceau un tiuit neplă cut ı̂n urechi.
Invă tam ı̂ntr-o clasă din internat amenajată ca sală de studiu
pentru fetele din că min, sală alată la etajul al doilea. Ferestrele
clasei, cu bă nci vechi, cu pupitru s i oriiciu rotund ı̂n care probabil ı̂n
anii 40-50 se punea că limara cu cerneală , dă deau spre un bloc cu 4
etaje alat ı̂n cartierul T iglina, dincolo de gardul alb, din beton, al
curtii liceului.
In clasă , noi, fetele, cele mai multe, interne, eleve ı̂mbră cate ı̂n
sarafane albastre, cu bentite albe pe cap, ametite de foame după ore
grele, după ascultare sau extemporale...
Era atâ t de greu să te concentrezi, să ii atent la ore după ce auzeai
de refuzul profesoarei. Gâ ndul tă u scruta kilometrii de pe calea
ferată , zbura pâ nă la Files ti, apoi la Barbos i, la Vă deni, ı̂n drum spre
Bră ila. Atâ t de mult am urâ t atunci ı̂n anii adolescentei, Galatiul! Mam simtit ca Ovidiu Publius Naso, ,,poetul iubirilor gingas e, ră pus
de-al să u talent", exilată iind ı̂n Galati, port dună rean, nicidecum la
Pontul Euxin. L-am vă zut ca pe oras ul unui exil, al unui surghiun.
Atâ t de mult râ vneam să ajungem acasă la sfâ rs itul să ptă mâ nii! S i
chiar dacă plecam pentru a petrece putin timp ı̂n familie, pentru noi,
putinele ore ale zilei de sâ mbă tă s i duminica ı̂n care mereu ı̂nvă tam
pentru ziua de luni s i ne pregă team bagajele, ı̂nsemnau mult. Să i
avut s i sâ mbă ta liberă , ne-am i simt it ră sfă t at i! Pe mine, de
duminică de la prâ nz mă cuprindea deja o tristete. S i toti ai mei
observau asta. As a a fost mereu, din clasa a 9 a pâ nă ı̂n clasa a 12- a.
Observau s i ı̂ncercau să mă abată de la gâ ndul pă ră sirii cuibului,
iecare, cum putea mai bine.
Sâ mbă tă seara ne uitam de obicei la televizor la Teleenciclopedie.
Apoi la ilm.
Duminica dimineata ı̂ncepeam de la prima oră să ı̂nvă t . Tot timpul
aveam luni ore grele, limba româ nă , istorie, ilozoie sau economie,
obiecte pentru care trebuia să ı̂nvă tăm mereu. Doar la româ nă
ı̂nvă t am de pe caiet, comentarii lungi dictate de profesoarele
noastre. La istorie, des i ni se preda, nu scriam nimic pe caiete s i
ı̂nvă tam din carte, ı̂ntotdeauna, lectii ce mi se pă reau interminabile,
de cel putin 4-5 pagini.
In dimineata aceea de octombrie, un pic ră coroasă , dar intens
luminată , am ı̂nceput să ı̂nvă t devreme, după ce mama plecase să
cumpere lapte s i pâ ine. După 8 am dat drumul la radio, deoarece
s tiam că este difuzată o emisiune cu muzică us oară , stră ină . Iubeam
muzica. As teptam cu ardoare să ı̂i ascult pe Al Bano s i Romina
Power, pe Toto Cutugno, pe Michael Jackson, toti, la modă , atunci.
Modern Talking câ nta atâ t de frumos inspirâ ndu-ne un optimism
câ t Metagalaxia, fă câ ndu-ne să ne gâ ndim la viata de student ce
putea ı̂ncepe peste 2-3 ani pentru noi, transbordâ ndu-ne ı̂ntr-un
Univers al distractiei, as a cum credeam pe atunci, câ nd habar nu
aveam că viata de student ı̂n sesiune, presupune ı̂nvă tarea unui
curs de sute de pagini ı̂ntr-o să ptă mâ nă , dacă nu vrei să ai restantă.
Ascultam muzica ı̂n surdină , avâ nd obiceiul acesta din generală , de a
ı̂nvă ta cu radioul pornit. La un moment dat am auzit ră zbă tâ nd din
cutia de lemn a radioului o melodie nouă pentru urechile mele, pe
câ t de frumoasă , pe atâ t de tristă , cu versuri câ ntate ı̂n limba
22 engleză .

Mi-a plă cut. Dar mi-a produs o tristete soră cu depresia, des i
atunci, la 15-16 ani cuvintele anxietate si depresie nu erau parte a
vocabularul meu, al nostru. Melodia suna trist, prevestind parcă
ceva ră u ce ar i urmat să se ı̂ntâ mple. Doamne feres te!
Words, don't come easy to me.... tot câ nta englezul acela, ı̂n
câ ntecul trist. Intelegeam engleză ı̂ncă din generală , avâ nd-o
profesoară pe tovară s a Ketty Marin. Câ ntecul spunea ceva despre
faptul că nu ı̂mi e us or să ı̂mi gă sesc cuvintele, să gă sesc o cale, să ı̂ti
spun că te iubesc...
Am ră mas pe gâ nduri. Am fredonat melodia aceea pe care am
retinut-o us or. Am retinut linia melodică dar s i versurile din prima
strofă .
Pe la 10 am servit orezul cu lapte pe care mama ı̂l pregă tise, tot ca
pe o dovadă a iubirii pentru mine. S tia că ı̂mi place orezul cu lapte s i
ı̂ncerca din ră sputeri să ı̂mi aducă bucurie ı̂n sulet prin ce putea
dâ nsa, câ t stă team acasă .
Incepusem să ı̂nvă t la Istorie o lectie grea din Istoria Universală de
clasa a zecea, parcurgâ nd, paragraf după paragraf, fredonâ nd ı̂n
pauze... Words, don't come easy to me.... ca sa nu o uit, să le-o
fredonez si colegelor a doua zi, luni dimineata.
S i câ nd repetam lectia, cu caietul ı̂nchis, deschizâ ndu-l doar câ nd
era nevoie, aud dintr-o dată un scâ rtâit prelung de roti, o bus itură s i
o frâ nă , ca ı̂n ilmele americane. La capă tul stră zii noastre era o
s osea foarte circulată , ce ducea spre Porumbare s i spre Galati. Am
realizat toti ai casei că ceva se ı̂ntâ mplase. Ceva tragic, poate, un
accident, foarte aproape de noi.
In momente ca acelea, iecare mamă ı̂si că uta disperată , puii,
iecare bunică ı̂si că uta alergâ nd spre locul acela, groaznic, nepotii,
uitâ nd de reumatism, de ametelile provocate de vâ rstă , de orice
durere izică .
La nici o sută de metri de casa noastră , pe s oseaua principală , se
adunase multă lume speriată , ı̂n ziua aceea de duminică de toamnă ,
luminoasă , la locul unde o mas ină verde, un IMS al armatei lovise o
fetită de 8 ani dintr-o familie cu 4 copii, as a cum erau multe familii ı̂n
Chercea. Fetita a ı̂ncercat să traverseze s oseaua ca să ajungă la o altă
fetită din vecini, pe cealaltă parte a stră zii, ca să se joace. Nu era
trecere de pietoni, nu s-a asigurat. IMS-ul de la o unitate militară din
oras , cred, condus de un soldat ı̂n termen a ı̂ncercat ı̂n zadar să
oprească , frâ nâ nd. A izbit fetita. As a spuneau cei care erau pe stradă
ı̂n momentul fatidic. Pâ nă am ajuns noi, o altă mas ină ce trecea prin
zonă a oprit. Mama fetitei, ies ită s i ea din bucă tă rie la auzul frâ nei
prelungi s i-a luat fetita ră nită la cap ı̂n brate s i a urcat cu ea ı̂n acea
mas ină ca să ajungă câ t mai repede la spital. Salvarea ar i ajuns
poate, tâ rziu. Pe fetita aceea micută o vedeam deseori prin cartier.
Slă bută, frumus ică foc, isteată, veselă . O dulceată de fetită!
S-a adunat multă lume acolo, aproape de intersectia aceea. As a
cum ne adunam la orice eveniment, plă cut sau neplă cut, spectatori ,
fă ră telefoane mobile atunci.
S i toti discutau, disecau ı̂ntâ mplarea. Dă deau cu presupusul.
Gă seau vinovati. Dă deau verdicte. Strada devenise de câ teva minute,
instantă. De ce fetita nu a fost atentă ? Fetita e vinovată ! Ba s oferul e
vinovat iindcă mergea cu viteză s i nu a evitat accidentul.
Undeva, pe trotuar, aproape de gardul babei Dı̂rla, bunica unor
bă ieti, vecini de-ai nos tri, că reia ı̂i spuneam toti copiii, Bunica, de
parcă ar i fost bunica noastră , să rmanul s ofer, un tâ nă r militar
ı̂mbră cat ı̂n haine kaki, speriat, alb la fată, as ezat pe un scaun, sorbea
apă dintr-o cană de pă mâ nt pe care baba Dı̂rla i-o adusese din
gă leată , din că suta ei. Sorbea ı̂nghitind apa us or, cu lacrimi ı̂n ochi, cu
mâ inile la fel de albe, tremurâ nde, ı̂n timp ce printre spectatori, unii
bă rbati, deja ı̂l vedeau judecat de Curtea Martială .
... Se aude mas ina Militiei. O Dacia de Militie, jumă tate albă ,
jumă tate albastră , vine ı̂n viteză pe stradă , cu sirena pornită . Se
opres te la locul accidentului. Din ea coboară doi militieni. Se
ı̂ndreaptă spre tată l fetitei. Lumea... gră madă . Militienii vorbesc cu
bă rbatul ceva, tră gâ ndu-l de-o parte. S i din om ı̂n om, din aproape ı̂n
aproape, toti auzim ceea ce militienii i-au spus bă rbatului. Fetita a
murit ı̂n drum spre spital. Amutim toti. Mamele ı̂si strâ ng copiii la
piept, protector, lă crimâ nd, de parcă strâ ngerea aceea ı̂i poate feri
de toate relele din lume. De parcă strâ ngerea aceea ar putea i o
garantie a sigurantei lor, ı̂n viată, ı̂n lipsa lor.
Milit ienii dau lumea la o parte. Lumea ascultă , tă cută . Se

Gala întâlnirii epigramiștilor
La inele lunii septembrie 2022, Sala „ProArte” a
Centrului de Creatie Bră ila a gă zduit Gala Festivalului
„In tâ lnirea Epigramis tilor”, edit i a cu numă rul 35.
Festivitatea a reunit câ s tigă torii concursului lansat ı̂n luna
august a acestui an, provocare la care au ră spuns 75 de
concurenti din tară s i din stră ină tate, trimitând câ te două
epigrame pentru iecare dintre temele „Misit” s i
„Maimută”.
Spectacolul a cuprins suite de epigramă s i poezie
umoristică , condimentate cu muzică , ı̂n interpretarea
solistei Marta Pîrvu s i cantautorului Dumitru Popescu.
Remarcă m faptul că la această manifestare de prestigiu,
organizată de Casa de Cultură a Municipiului Bră ila s i
Cenaclul Umoris tilor Bră ileni (C.U.B.) „S tefan Tropcea” au
participat s i colegi, membri ai C.A.R. P „Ana Aslan” Bră ila s i
ai Cenaclului Literar-Artistic „Casa Sperant ei”: Stela
Șerbu Răducan, Vasile Mandric, Ionel Jecu.

INAUGURARE

Satirã în patru versuri
VOX

Mihai TEOGNOSTE

Limba noastră
Limba noastră-i armonie
Dulce și senină
Dar e bine să se știe
Și-o limbă.

Toamna elevului
Cum toamna încă-i prea
frumoasă
Cu o colegă-o ștergi din clasă,
Te p i e r z i c u d â n s a p r i n
boschei
Și-nvei, și-nvei, și-nvei.

Zicală
Vorba din popor
Tâlcuiește bine:
Când norocu-i chior
Nu dă peste tine.

Petru Ioan GÂRDA

România „crește”
prin consumism
Cam tot ce-avem, aducem din
Ionel NEGRU
Apus,
Limba noastră
Căci fabrici și uzine ne-am
Europa-n slăvi ridică
distrus
Stelele din două CARE,
Și naiunea nu mai e activă;
Nu prea mult pe URSA-MICĂ L a n o i d o a r t u s e a e s t e
productivă.
Faă de URSULA MARE.

Casa memorială
ANA ASLAN
Fundatia „Ana Aslan” a inaugurat recent, la Bră ila, Casa
Memorială Ana Aslan (foto). Este vorba despre clă direa
unde s-a nă scut s i a tră it savanta pâ nă la vâ rsta de 14 ani.
Expozitia contine piese de mobilier (de laborator s i de
salon) s i câ teva obiecte decorative (metal, ceramică , sticlă ),
din jurul anului 1900. Documente s i fotograii subliniază
traseul unei vieti exemplare, dedicată ı̂n totalitate profesiei.
Pe alocuri s-a ı̂ncercat reconstituirea atmosferei casei
pă rintes ti, as a cum a fost ea pă strată ı̂n amintirile Anei
Aslan: pianul din salon, havuzul din curte etc.
Din zestrea initială a casei se pă strează ferestre, us i, sobe
s i elemente de plastică decorativă ı̂n zona tavanului.
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Oameni minunaţi care au creat
două instituţii de cultură
„Oamenii Brăilei sunt de un neam
cu totul deosebit” - Nae Ionescu
Ionel CRAIOVEANU

Academie etc.
Din 10 iunie 1911 Biblioteca s i Muzeul revin pe strada
Rubinilor. In Primul Ră zboi Mondial, ı̂n timpul ocupatiei
Bră ilei de că tre trupele inamice, Biblioteca s i Muzeul au avut
de suferit. Mobilierul, unele obiecte s i o parte din că rti au
dispă rut. In 1920 Biblioteca s i Muzeul revin la Liceul „Nicolae
Bă lcescu”, iar ı̂n 1925 le gă sim gă zduite de Palatul Dumitru
Ionescu.
Perioada Interbelică a fost una fastă pentru Bibliotecă s i
Muzeu, consolidâ ndu-s i patrimoniul s i prestigiul.
In 1926, din initiativa inginerului Gh. T. Marinescu, apare la
Bră ila Cercul de studii s i cercetă ri locale al oras ului s i tinutului
Bră ila. Studiile ı̂ntreprinse ı̂n cadrul Cercului au fost publicate
ı̂n revista ,,Analele Bră ilei". A apă rut timp de 12 ani (19291940), avâ nd ca director s i administrator pe inginerul
Marinescu. Astă zi „Analele Bră ilei" este o publicatie anuală
patronată de Muzeul Bră ilei „Carol I".
Arc peste timp! Siamezele Lina s i Gherghina Boaru au s ocat
Româ nia anilor '80, câ nd s-au nă scut lipite. La s ase luni de la
nas tere, siamezele Lina s i Gherghina au avut parte de s ansa
vietii lor. In Elvetia, o echipă de 28 de medici s-a chinuit timp
de 10 ore pentru a le separa pe fete, iar ı̂n februarie 1983 Lina
s i Gherghina se nă steau din nou.
Există o asemă nare a Bibliotecii s i Muzeului cu siamezele
Lina s i Gherghina: aproape jumă tate din cei 141 de ani pe care
i-am să rbă torit recent, Biblioteca s i Muzeul au fost lipite.
Dezlipirea o gă sim la jumă tatea secolului trecut.
In 1950 Biblioteca Comunală primea titulatura de Biblioteca
Publică Bră ila s i ı̂n cele din urmă denumirea de Biblioteca
Centrală „Flacă ra Ros ie” a Raionului Bră ila.
La 2 iunie 1955 se deschide oicial Muzeul din Bră ila ı̂n
clă direa fostului han ,,Ceapâ ru", din Piata Hristo Botev, cu o
sectie de arheologie.

Bră ila este un oras deosebit din multe puncte de vedere. Are
o istorie remarcabilă s i a avut realiză ri economice greu de
ı̂nchipuit astă zi. Clă dirile dezvă luie diversitate s i gusturi
rainate ale proprietarilor, iar viata culturală se desfă sura la
cele mai ı̂nalte cote. Realiză rile Bră ilei nu puteau exista fă ră
oameni minunati. Despre o parte dintre aces ti oameni s i
realiză rile lor voi vorbi ı̂n râ ndurile urmă toare.
S coala secundară de bă ieti din Bră ila, ı̂niintată ı̂n anul 1863,
actualul Colegiu National Nicolae Bă lcescu, a avut un rol
decisiv ı̂n aparit ia bibliotecii s i muzeului. Din dorint a
profesorilor s i a elevilor de a dispune de o bază materială
adecvată , se formează un Comitet, ı̂nsă rcinat cu deschiderea
unei subscript ii publice ı̂n bani, că rt i, aparate, pentru
ı̂niintarea unei biblioteci publice s i a unui muzeu s tiintiic pe
lâ ngă gimnaziul din Bră ila, puse la dispozitia elevilor, corpului
didactic s i publicului. Se ı̂ntâ mpla ı̂n anul 1880.
Membrii Comitetului au fost: Dr. Constantin C. Hepites,
farmacist; Ieronim Gold, avocat, fost pres edinte al
Tribunalului Bră ila; Christodul Suliotti, doctor ı̂n litere; S tefan
C, Hepites, doctor ı̂n matematici s i izică ; Zamir C. Zamirescu,
agricultor, fost profesor.
Initiativa a fost un succes, ı̂n câ teva zile s-au strâ ns 1000 de
volume de că rti s i importante sume de bani. Profesorul
Atanasie Popescu este ı̂ n să rcinat cu redactarea unui
regulament de administrare al bibliotecii s i muzeului.
In 3 ianuarie 1881 se votează Regulamentul pentru
biblioteca s i muzeul din Bră ila s i se alege Comitetul
administrativ ı̂n urmă toarea componentă:Radu S Campiniu,
Primarul oras ului, pres edinte de drept; Dr. S tefan C. Hepites s i
Ieronim Gold, delegati din partea comitetului de initiativă ;
Atanasie Popescu s i Ion Guliotti, din partea profesorilor;
Economul Cosma Mos escu, din partea ı̂nvă tămâ ntului primar;
Gheorghe Teis anu, ales dintre membrii fondatori (prin
donatii).
In urma propunerii fă cute de Ministerul Instructiei, M.S.
Regele, prin Decretul nr. 2134 din 23 August 1881, autorizează
deschiderea s i functionarea ı̂n oras ul Bră ila a Bibliotecii s i a
Muzeului s tiintiic, fondat din initiativă privată , după statutele
s i regulamentul ı̂ntocmit de Comitetul de initiativă .
Din 1881 pâ nă ı̂n 1886 Biblioteca s i Muzeul au functıo
́ nat pe
strada Rubinilor. Câ nd Gimnaziul real se mută ı̂n noul local de
pe Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, Biblioteca s i Muzeul vor
avea sediul ı̂n noul local.
Muzeul Memorial Hristo Botev
La 1 iunie 1909 Consiliul Comunei hotă ră s te trecerea
Bibliotecii s i Muzeului ı̂n administrarea Primă riei. Pentru Cele două instituii, foste „siameze”, au devenit instituii de
ı̂ m bogă t i rea bazei materiale, noul Comitet a fă cut cultură de primă mărime, cunoscute și recunoscute în ară
interventii că tre Institutul de Geologie, Institutul de și peste hotare. Să le urăm viaă lungă, plină de împliniri!
26 Zoologie, Societatea Geograică , Ministerul de Ră zboi,
La muli ani binecuvântai și rodnici!

File din calendarul creștin ortodox pe anul 2022
OCTOMBRIE (31 zile)
ziua 11 ore, noaptea 13 ore

NOIEMBRIE (30 zile)
ziua 10 ore, noaptea 14 ore

DECEMBRIE (31 zile)
ziua 9 ore, noaptea 15 ore

1 S (†) Acoperământul Maicii Domnului;
Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; †) Sf.
Cuv. Chiriac și Iosif de la Bisericani (Nu se fac
nuni)
2 D Sf. Sinit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Iustina
fecioara. Duminica a XIX-a după Rusalii
(Predica de pe munte - iubirea vrăjmașilor);
Ap. II Corinteni XI, 31-33; XII, 1-9; Ev. Luca VI,
31-36; glas 7, voscr. 5
3 L Sf. Sintit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc.
Teoctist
4 M Sf. Sintit Mc. Ierotei, ep. Atenei
5 M Sf. Mc. Haritina; †) Sf. Cuv. Misail s i Daniil
de la M. Turnu (Post. Nu se fac nuni)
6 J Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida
7 V † Sf. M. Mc. Serghie s i Vah; Sf. Mc. Iulian pr.,
Chesarie diac. s i Polihronie (Post. Nu se fac
nuni)
8 S Sf. Cuv. Pelaghia s i Taisia
9 D Sf. Ap. Iacov al lui Alfeu; Sf. Cuv.
Atanasia, Andronic și Anastasia. Duminica a
XX-a după Rusalii (Învierea iului văduvei
din Nain); Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Luca VII,
11-16; glas 8, voscr. 6
10 L Sf. Mc. Evlampie s i sora sa, Evlampia; Sf.
Cuv. Vasian s i Teoil Mă rt.
11 M Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Sf. Ier.
Teofan Mă rt., ep. Niceei
12 M Sf. Mc. Prov, Tarah s i Andronic; Sf. Ier.
Cosma, ep. Maiumei (Post. Nu se fac nuni)
13 J † Aducerea moas telor Sf. Ap. Andrei la
Ias i; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica s i
Florentie
14 V †) Sf. Cuv. Parascheva de la Iași; Sf. Mc.
Nazarie, Ghervasie, Protasie și Chelsie
(Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nuni)
15 S Sf. Mc. Luchian, pr. din Antiohia
16 D Sf. Mc. Longhin Sutașul. Duminica a
XXI-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul
al VII-lea Ecumenic; Rugăciunea lui Iisus;
Pilda semănătorului); Ap. Galateni II, 16-20;
Tit III, 8-15; Ev. Luca VIII, 5-15; Ioan XVII, 113; glas 1, voscr. 7
17 L Sf. Prooroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei
Criteanul
18 M Sf. Ap. s i Ev. Luca; Sf. Mc. Marin cel
Bă trâ n
19 M Sf. Prooroc Ioil; Sf. Mc. Uar; Sf.
Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la Rila; (Post. Nu se fac
nuni)
20 J Sf. M. Mc. Artemie; Sf. Gherasim din
Chefalonia
21 V †) Sf. Cuv. Mă rt. Visarion s i Sofronie; Sf.
Mc. Oprea; Sf. Pr. Mă rt. Ioan din Gales s i Moise
Mă cinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare (Post.
Nu se fac nuni)
22 S Sf. Ier. Averchie, ep. Ierapolei; Sf. 7 tineri
din Efes;
23 D Sf. Ap. Iacob, ruda Domnului, întâiul
ep. al Ierusalimului; Sf. Cuv. Macarie
Romanul. Duminica a XXIII-a după Rusalii
(Vindecarea demonizatului din inutul
Gherghesenilor); Ap. Efeseni II, 4-10; Ev.
Luca VIII, 26-39; glas 2, voscr. 8
24 L Sf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Marcu, Sotirih s i
Valentin
25 M Sf. Mc. Marcian s i Martirie; Sf. Tavita
26 M †) Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de
mir (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nuni)
2 7 J † ) S f . C uv. D i m i t r i e c e l N o u ,
Ocrotitorul Bucureștilor, ale cărui moaște se
ală în Catedrala Patriarhală; Sf. Mc. Nestor
28 V † Sf. Ier. Iachint, mitr. T ării Româ nes ti; Sf.
Mc. Terentie, sotia sa Neonila s i cei 7 ii ai lor:
Nita, Sarvil, Ierax, Teodul, Fota, Vilie si Evnichi;
Sf. Ier. Firmilian, ep. Cezareei Capadociei; (Post.
Nu se fac nuni)
29 S Sf. M. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv.
Avramie s i Maria, nepoata sa
30 D Sf. Sinit Mc. Zenovie, ep. Ciliciei și
sora sa, Zenovia; Sf. Ap. Cleopa. Duminica a
XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și
săracul Lazăr); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev.
Luca XVI, 19-31; glas 3, voscr. 9
31 L Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban,
Aristobul s i Narcis; Sf. Mc. Epimah

1 M Sf. doctori fă ră de argint i Cosma s i
Damian, cei din Asia
2 M Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpiidor
s i Anempodist (Post. Nu se fac nuni)
3 J Sf. Mc. Achepsima ep., Iosif pr. s i Aitala diac.;
As ezarea moas telor Sf. M. Mc. Gheorghe ı̂n Lida
4 V S f . C u v. I o a n i c h i e c e l M a r e ; S f .
Cuv.Gheorghe Mă rt. din Drama (Post. Nu se fac
nuni)
5 S Sf. Mc. Galaction s i Epistimia (Pomenirea
morilor - Moşii de toamnă)
6D S f . P a v e l M ă r t . , p a t r .
Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia.
Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea
iicei lui Iair); Ap. Efeseni II, 14-22; Ev. Luca
VIII, 41-56; glas 4, voscr. 10
7 L Sf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv. Lază r din
Muntele Galisiei
8 M †) Soborul Sf. Arh. Mihail și Gavriil și al
tuturor cereștilor puteri
9 M †) Sf. Ier. Nectarie Taumaturgul de la
Eghina; Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian s i
Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor s i Poririe; Sf. Cuv.
Matrona (Post. Nu se fac nuni)
10 J Sf. Ap. Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast,
Tertiu s i Cvart; Sf. Mc. Orest
11 V † Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie
s i S tefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul (Post. Nu se
fac nuni)
12 S Sf. Ier. Ioan cel Milostiv, patr. Alexandriei;
†) Sf. Martiri s i Mă rt. Nă să udeni: Atanasie
Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie
din Zagra s i Vasile din Telciu; Sf. Cuv. Nil
Pustnicul
13 D †) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, arhiep.
Constantinopolului și mama sa, Sf. Antuza.
Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda
samarineanului milostiv); Ap. Efeseni IV, 1-7;
Ev. Luca X, 25-37; glas 5, voscr. 11
14 L Sf. Ap. Filip unul dintre cei 12 Apostoli; Sf.
Ier. Grigorie Palama, arhiep. Tesalonicului
(Lăsatul secului pentru Postul Nașterii Domnului)
15 M †) Sf. Cuv. Paisie de la Neamt; Sf. Mc. s i
Mă rt. Gurie, Samona s i Aviv, diac. (Începutul
Postului Nașterii Domnului) (Dezlegare la ulei și
vin. Nu se fac nuni)
16 M Sf. Ap. s i Ev. Matei (Post. Nu se fac nuni)
17 J Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, ep.
Neocezareei Pontului s i Ghenadiei, patr.
Constantinopolului; Sf. Cuv. Lază r Zugravul
(Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nuni)
18 V Sf. Mc. Platon, Roman s i Zaheu (Post. Nu se
fac nuni)
19 S Sf. Prooroc Avdie; Sf. Mc. Varlaam
(Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nuni)
20 D Înainte-prăznuirea Intrării în
Biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv.
Grigorie Decapolitul; † Sf. Mc. Dasie; Sf. Ier.
Proclu, arhiep. Constantinopolului;
(Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nuni).
Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda
bogatului căruia i-a rodit arina); Ap. Efeseni
V, 9-19
21 L (†) Intrarea în Biserică a Maicii
Domnului (Vovidenia) (Dezlegare la pește. Nu
se fac nuni)
22 M Sf. Ap. Filimon, Arhip, Onisim s i Apia; Sf.
Mc. Cecilia (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac
nuni)
23 M † Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul Vâ lcii; Sf.
Ier. Amilohie, ep. Iconiei s i Grigorie, ep.
Acragandelor (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac
nuni)
24 J Sf. Sintiti Mc. Clement, ep. Romei s i Petru,
ep. Alexandriei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac
nuni)
25 V Odovania Praznicului Intră rii ı̂n Biserică
a Maicii Domnului; † Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M.
Mc. Mercurie (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac
nuni)
26 S Sf. Cuv. Alipie Stâ lpnicul, Nicon s i Stelian
Palagonul (Dezlegare la pește. Nu se fac nuni)
27 D Sf. M. Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv.
Natanail și Pinufrie (Dezlegare la pește. Nu se
fac nuni). Duminica a XXX-a după Rusalii
(Dregătorul bogat - păzirea poruncilor); Ap.
Coloseni III, 12-16
28 L Sf. Cuv. Mc. S tefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh
(Post. Nu se fac nuni)
29 M Sf. Mc. Paramon s i Filumen; Sf. Cuv.
Pitirun (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nuni)
30 M †) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat,
Ocrotitorul României; † Sf. Ier. Andrei
Șaguna, mitr. Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie,
ep. Etiopiei (Dezlegare la pește. Nu se fac
nuni)

1 J Sf. Prooroc Naum; Sf. Cuv. Filaret cel
Milostiv (Tedeum - Ziua Naională a României)
(Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nuni)
2 V Sf. Prooroc Avacum; Sf. Mc. Miropi; Sf.
Poririe Cavsocalivitul; Sf. Ier. Solomon, arhiep.
Efesului (Post. Nu se fac nuni)
3 S †) Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica s i
Că ldă rus ani; Sf. Prooroc Sofonie (Dezlegare la
pește. Nu se fac nuni)
4 D † Sf. M. Mc. Varvara; Sf. Cuv. Ioan
Damaschin (Dezlegare la pește. Nu se fac
nuni). Duminica a XXVII-a după Rusalii
(Tămăduirea femeii gârbove)
5 L †) Sf. Cuv. Sava cel Sintit; Sf. Mc. Anastasie
(Dezlegare la pește. Nu se fac nuni)
6 M †) Sf. Ier. Nicolae, arhiep. Mirelor
Lichiei, făcătorul de minuni (Dezlegare la
pește. Nu se fac nuni)
7 M †) Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Arges ; Sf.
Ier. Ambrozie, ep. Mediolanului (Milano)
(Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nuni)
8 J Sf. Cuv. Patapie; Sf. Ap. Cezar, Tihic s i
Onisifor (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nuni)
9 V Ză mislirea Sintei Fecioare Maria de că tre
Sf. Ana; Sf. Proorocită Ana, mama Proorocului
Samuel (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nuni)
10 S Sf. Mc. Mina, Ermoghen s i Evgraf
(Dezlegare la pește. Nu se fac nuni)
11 D Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul și Luca cel Nou
(Dezlegare la pește. Nu se fac nuni). Duminica
a XXVIII-a după Rusalii (a Sf. Strămoși; Pilda
celor poftii la cină); Ap. Coloseni III, 4-11
12 L †) Sf. Ier. Spiridon, ep. Trimitundei,
fă că torul de minuni (Dezlegare la pește. Nu se fac
nuni)
13 M †) Sf. Ier. Dosoftei, mitr. Moldovei; † Sf. M.
Mc. Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie s i
Orest; Sf. Mc. Lucia, fecioara din Siracuza
(Dezlegare la pește. Nu se fac nuni)
14 M Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon s i Apolonie
(Post. Nu se fac nuni)
15 J Sf. Sintit Mc. Elefterie, ep. Iliriei; Sf. Mc.
Antia s i Suzana; Sf. Cuv. Pavel din Latro
(Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nuni)
16 V Sf. Prooroc Agheu; Sf. Teofana, ı̂mp. (Post.
Nu se fac nuni)
17 S Sf. Prooroc Daniel s i Sf. trei tineri: Anania,
Azaria s i Misail (Dezlegare la pește. Nu se fac
nuni)
18 D †) Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc.
Sebastian și Zoe; Sf. Ier. Modest, arhiep.
Ierusalimului (Dezlegare la pește. Nu se fac
n u n  i ) . D u m i n i c a d i n a i n te a N a ș te r i i
Domnului (a Sf. Părini după trup ai
Domnului; Genealogia Mântuitorului); Ap.
Evrei XI, 9-10; 32-40; Ev. Matei I, 1-25
19 L Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Cuv. Aglaia, Sf. Ier.
Grichentie, ep. Etiopiei; (Post. Nu se fac nuni)
20 M Inainte-pră znuirea Nas terii Domnului;
Sf. Sint it Mc. Ignatie Teoforul, ep. Antiohiei
(Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nuni)
21 M Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc.
Temistocle (Post. Nu se fac nuni)
22 J †) Sf. Ier. Petru Movilă , mitr. Kievului; Sf. M.
Mc. Anastasia (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac
nuni)
23 V Sf. 10 Mc. din Creta; Sf. Ier. Pavel, arhiep.
Neocezareei (Zi aliturgică) (Numai seara, grâu
iert îndulcit cu miere, poame, covrigi sau turte de
făină. Nu se fac nuni)
24 S Sf. Mc. Eugenia (Sâmbăta dinaintea
Nașterii Domnului) (Ajunul Cră ciunului)
(Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nuni)
25 D (†) Nașterea Domnului (Crăciunul)
(Nu se fac nuni). (†) Duminica Nașterii
Domnului; Ap. Galateni IV, 4-7; Ev. Matei II, 112; glas 3, voscr. 6
26 L A doua zi de Crăciun; †) Soborul Maicii
Domnului; †) Sf. Cuv. Nicodim cel Sinit de la
Tismana; Sf. Sinit Mc. Eftimie, ep. Sardelor
(Nu se fac nuni)
27 M A treia zi de Crăciun; † Sf. Ap., întâiul
Mc. și arhid. Ștefan; Sf. Cuv. Teodor Mărt. (Nu
se fac nuni)
28 M Sf. 20.000 de Mc. ars i ı̂n Nicomidia (Hari.
Nu se fac nuni)
29 J Sf. 14.000 de prunci ucis i din porunca lui
Irod; Sf. Cuv. Marcel s i Tadeu (Nu se fac nuni)
30 V Sf. Mc. Anisia fecioara; Sf. Cuv. Teodora
din Cezareea; Sf. Cuv. Leon, arhim. (Hari. Nu se
fac nuni)
31 S Odovania Praznicului Nas terii Domnului;
Sf. Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes
(Sâ mbă ta după Nas terea Domnului) (Slujba ı̂n
noaptea trecerii dintre ani) (Nu se fac nunti)
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