
SENIORI DE BUCUREȘTI
Ediția 12/2021

broșură online de informații publice și de interes general abroșură online de informații publice și de interes general a  

Centrului pentru Seniori al Municipiului BucureștiCentrului pentru Seniori al Municipiului București

Campanii, Progame și Proiecte 

Centrul pentru Seniori al Municipiului București
DĂRUIEȘTE CRĂCIUNUL!

Fii raza de speranță a Sărbătorilor de iarnă!

STOP DIABET! ALEGE SĂNĂTOS!
Profilaxia începe de pe masa ta!

Vreau să te AUD!
Lasă-ți auzul în mâinile specialiștilor!

UN ZÂMBET FĂRĂ MASCĂ!
O campanie CSMB și iDent Total Care

Monica Patriciu (70 ani) la 
ERASMUS+ KA204 RIGHTS 

Proiect European CSMB și Asociația SINAPTICA

O călătorie culturală cu STB!
Expoziția stradală de fotografie MESERII LEGENDARE

Un proiect CSMB și Muzeul Municipiului București

Vechi obiceiuri și tradiții de Sărbători!

DARURI LITERARE de la SENIORI
Concursul de Creație Liteară TIMPUL



Campanii, Programe și Proiecte #CSMB 2021 - 2022

DĂRUIEȘTE CRĂCIUNUL!  Fii raza de speranță a Sărbătorilor de iarnă!

      Cum ar fi să aduci CRĂCIUNUL în casa unui vârstnic
singur și lipsit de puteri?
      Cum ar fi ca, măcar pentru o zi, casa celui îndurerat
să cunoască lumina bucuriei?
    

        Anul acesta, datorită oamenilor de bine și seniorilor bucureșteni, care
ne-au trimis poveștile despre cei aflați în nevoie, echipele Centrului pentru
Seniori au reușit să ajungă cu daruri la vârstnici singuri, cu minime mijloace
materiale și de subzistență, majoritatea bolnavi, lipsiți de puteri și de
posibilitatea de a așeza măcar un cozonac pe masă. 

       De Sărbători, noi le-am adus un strop de bucurie și, mai ales
zâmbete și licăre de lumină în privire! Minunile se împlinesc
prin oameni!
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      Cum ar fi ca printre lacrimile neputinței, neajunsurilor și
însigurării, să poți privi un zâmbet?



Campanii, Programe și Proiecte #CSMB 2021 - 2022

STOP DIABET! ALEGE SĂNĂTOS! Profilaxia începe de pe masa ta!
     Centrul pentru Seniori al Municipiului București a demarat
campania de informare și conștientizare asupra riscului de
diabet zaharat, cu scopul diseminării  unui set de bune practici
alimentare și stil de viață sănătos, care să asigure o îmbătrânire
activă. Campania a debutat pe data de 14 noiembrie 2021, cu
ocazia celebrării Zilei Mondiale a luptei Împotriva Diabetului
Zaharat, prin luminarea intrării principale a Spitalului Colțea,
primul și cel mai vechi din București, construit în anul 1704, în
culoarea albastru, culoare-simbol a acestei zile. Spitalului
Colțea este primul și cel mai vechi din București, construit în
anul 1704.

           De mai multe ori, membrii echipei CSMB  s-au aflat
în diverse locuri din Capitală (Bucur Obor, Drumul Taberei)
pentru a promova în rândul seniorilor această campanie de
informare și conștientizare.

    În anul 2020, conform Asociației Române a
Producătorilor Internaționali de Medicamente-ARPIM, 1
din 10 români a fost diagnosticat cu diabet zaharat,
incindența fiind în continuă creștere. De aceea necesitatea
unor programe educaționale devin absolut necesare, mai ales
în rândul persoanelor de vârsta a treia. 

      Campania de informare și conștientizare
asupra riscului de diabet zaharat se desfășoară
atât indoor, cât și outdoor având următoarele
etape:

elaborarea și diseminarea în spațiul public,
social-media și media a materialor suport
sub diferite forme;

organizrea unor sesiuni de informare privind
setul de bune practici alimentare și stil de viață
sănătos (prin platforma Zoom);

elaborarea ghidului de bune practici alimentare
și stil de viață sănătos, precum și diseminarea
acestuia în spațiul public, mai ales în rândul
persoanelor de vârsta a treia, aflate în grupa de
risc; 
conștientizarea publicului larg privind pericolul
reprezentat de creșterea incindenței diabetului
zaharat la nivel mondial, implicit național; 

lansarea de programe educaționale și organizarea
de acțiuni specifice.

               Inițiativa CSMB a marcat aniversarea a 20 de ani de când data de
14 noiembrie a devenit ziua dedicată luptei pe plan internațional împotriva
diabetului zaharat, la inițiativa Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și
a Federației Internaționale de Diabet (FID). 

             În 2021 s-au împlinit 100 de ani de când Prof.Dr. Nicolae C. Paulescu a descoperit insulina, pe care a numit-o inițial
pancreină, considerată una dintre cele mai mari realizări medicale din toate timpurile și care continuă să salveze milioane de
vieți în întreaga lume. Datorită lui persoanele care suferă de diabet pot ține boala sub control. Înainte de descoperirea insulinei,
diabetul era fatal. Singurele tratamente de la acea vreme erau postul sever și dietele cu restricții calorice, adesea numite „diete de
înfometare”, dar nimic nu era eficient pentru a menține nivelul adecvat de glucoză în sânge.  
              Persoanele cu formă severă de diabet, cunoscută astăzi sub numele de diabet de tip 1, mai puteau fi menținute în viață
doar câteva luni. Membru post mortem al Academiei Românei, Profesorul Nicolae Paulescu a desfășurat o remarcabilă activitate
de cercetare științifică în domeniul fiziologiei, privind în special metabolismul glucidelor, patogeneza diabetului zaharat, rolul
pancreasului în asimilația nutritivă, coagularea sângelui, mecanismul morții subite ș.a.
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Vreau să te AUD! Lasă-ți auzul în mâinile specialiștilor!

        Centrul pentru Seniori al Municipiului București și Audionova au demarat Campania „VREAU SĂ TE AUD!”. Prin
acest proiect aproximativ 60.000 de seniori bucureșteni vor putea beneficia GRATUIT de testări de auz (audiogramă), realizate
cu aparatură de ultimă generație și cu personal specializat. Deși aceste servicii sunt decontate de Casa Națională de Asigurări de
Sănătate, cei mai mulți dintre vârstnici trebuie să aștepte luni de zile până la o testare avizată. De aceea am considerat oportună
demarea și desfășurarea unui astfel de proiect, care să vină în sprijinul persoanelor de vârsta a treia cu deficiențe de auz.
Persoanele vârstnice cu domiciliul în Municipiul București vor beneficia și de o reducere de 10% la achiziționarea oricărui
aparat auditiv.

      „Este o onoare să vă fim alături și să vă punem la dispoziție
expertiza și experiența noastră de peste douăzeci de ani în domeniu.
Scopul este să identificăm deficiența auditivă cât mai repede și să
oferim soluții moderne și adecvate de reabilitare auditivă acolo unde
tratamentul medicamentos sau soluțiile chirurgicale nu dau rezultate.
Specialiștii noștri vă vor consilia pentru a alege cea mai potrivită
soluție de auz pentru nevoile dumneavoastră!” – a declarat Ramona
Nicolae, Director General AUDIONOVA.

       Prin toate proiectele și programele sale, Centrul pentru Seniori
al Municipiului București vine în sprijinul seniorilor bucureșteni, cu
acțiuni și evenimente din domeniul social, medical, cultural și de
educație continuă, în vederea îmbunătățirii calității vieții acestora și
a statutului de senior. Într-o lume ostilă, cu restricții de tot felul, în
care empatia și respectul tind să devină doar cuvinte în dicționare, 
 CSMB deschide noi orizonturi pentru persoanele vârstnice,
categorie vulnerabilă, tot mai izolată și marginalizată.   

UN ZÂMBET FĂRĂ MASCĂ! O campanie CSMB și iDent Total Care

GRIJĂ pentru SENIORI. UN PAS IMPORTANT pentru SĂNĂTATE

     Centrul pentru Seniori al Municipiului București, în
parteneriat cu Activ Ortopedic vine în sprijinul seniorilor
aflați în nevoie și în stare de vulnerabilitate cu un nou
proiect! Astfel, se oferă suport tuturor celor care au nevoie de
montarea unor dispozitive medicale ortopedice.

Care sunt pașii ce trebuie urmați?

să obțină un bilet de trimitere eliberat de medicul de familie către
Ortopedie;
aflat în posesia acestuia, specialiștii, parteneri ai noștri pot
oferi consultația și informațiile necesare pentru întocmirea
dosarului care va fi depus la Casa Națională de Asigurări de
Sănătate;

după verificarea, avizarea și aprobarea acestuia, beneficiarul
va primi GRATUIT dispozitivul medical recomandat de
medicul specialist.

    Programul este destinat seniorilor care au nevoie de
montarea unei proteze pentru membrele inferioare/superioare
sau de orteze pentru coloana vertebrală, trunchi sau membre.
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     ”Încrederea, respectul și grija pentru cei datorită cărora noi, astăzi,
ne-am croit un drum sunt dezideratele noastre. Vrem să aducem un 

zâmbet, o speranță și un gând bun și curat seniorilor și să creăm și pentru ei o comunitate puternică, în care fiecare să găsească
sprijin, alinare, bucurie!” – a spus Alexandra Dobre, Director General, Centrul pentru Seniori al Municipiului București.
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MONICA PATRICIU (70 ani) la  ERASMUS+ KA204 RIGHTS
Proiect European CSMB și Asociația SINAPTICA

   ”Seniorii de peste 60 de ani sunt încurajați să redescopere drepturile
omului pentru a le transmite generațiilor următoare; au analizat poveștile
și au găsit noi limbaje pentru a transmite conținutul, fiind purtătorii
valorilor și un model de urmat de către viitorii cetățeni conștienți” -
Asociația Sinaptica
       Vă prezentăm imagini și impresii care reflectă succesul Proiectului European
Erasmus+ KA204 RIGHTS, derulat prin Centrul pentru Seniori al Municipiului
București și Asociația SINAPTICA. 
           La sesiunea de instruire de la Verona (Italia) au participat patru voluntare
din România, printre care și bucureșteanca Monica Patriciu (70 ani), pensionară,
activă și implicată, selectată în urma înscrierilor și a seriei de interviuri
organizate la sediul CSMB. Doctor în Teatrologie, doamna Monica Patriciu a
lucrat timp de 20 de ani la Radio România, alți 10 ani la o publicație în limba
franceză și mai mulți ani, în învățământ.  Este membră a Uniunii Scriitorilor din
România - secția Dramaturgie, a scris Teatru pentru Copii, iar adaptările și
piesele sale originale s-au jucat la Teatrul Radiofonic, dar și la multe teatre de
profil din București, Timișoara, Constanța, Bacău, Botoșani și Brașov. 
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         Centrul pentru Seniori al Municipiului București, în colaborare cu Asociația SINAPTICA a invitat seniorii bucureșteni să participe la
proiectul european Erasmus+ KA204 RIGHTS. Acesta promovează viața activă a vârstnicilor prin crearea unei punți între generații, pe baza
conștientizării drepturilor sociale și umane ca fundament al normelor, respectării, apărării și promovării lor în contexte educaționale, cu metode
pedagogice inovatoare.
             Scopul a fost crearea unor „povești în valiză” dramatizate care devin, astfel, un instrument de mediere a valorii drepturilor, prin experiența
directă a vârstnicilor. Aceștia se raportează astfel la societate, conferindu-li-se ”rolul de promotori, naratori și martori ai drepturilor fundamentale
ale omului în societate, istoria lor pătrunzând în lumea școlarilor prin aceste poveștile din valiză”.
         Participanții la acest proiect au beneficiat de o instruire specială în trei domenii: analiza poveștilor și a drepturilor inviolabile, crearea
valizelor pentru ”poveștile cu drepturi” și metodologii privind managementul clasei în activități educaționale non-formale. În această ultimă parte a
intervenit colaborarea directă a profesorilor, ceea ce le-a consolidat abilitățile prin ”contactul cu o unealtă educațională nouă, practică și concretă”.

       Timp de cinci zile, între 12 și 18 noiembrie 2021, cursanții seniori din
România, Polonia, Lituania, Spania și Portugalia au învățat să confecționeze
păpuși, folosind tehnica “papier mache”, cum să construiască un teatru portabil
pentru păpuși și cum să joace o piesă de teatru de păpuși. Păpușile au devenit
personaje în cadrul unor "povești de valiză", povești dramatizate care au
reprezentat un instrument de mediere a valorii drepturilor prin experiența directă
a vârstnicilor. Sesiunea de instruire a fost organizată de coordonatorul
proiectului Polo Europeo della Conoscenza (Italia), cu participarea celorlalți
parteneri străini (Consejeria de Educacion Junta de Castilla y Leon - Spania,
Panevezys District Education Centre - Lituania, Make It Better - Portugalia
și Association for the Regional Initiatives Development ARID - Polonia),
inclusiv a partenerului din România, Asociația SINAPTICA, coordonatorul
proiectului fiind Ionică Pîrvu.



Vechi și noi obiceiuri și tradiții de Sărbători

”Binecuvântat este sezonul care adună toată lumea într-o conspirație a dragostei”

      Și la noi, la români, Crăciunul și Paștele
sunt, încă din cele mai vechi timpuri, cele mai
așteptate sărbători, fiind însoțite de multe și
diverse tradiții și obiceiuri. De pildă,
Sărbătoarea Crăciunului de altă-dată reprezenta
”începutul unei perioade rituale de renovare a
anului cosmogonic”, pentru că îi introducea pe
oameni într-o atmosferă unică, specifică
sfârșitului și a unui nou început. Numele
popular al sărbătorii provine, potrivit unor
specialiști, din latinescul „creatio” – naștere și îl
asociază cu Nașterea lui Iisus Hristos, din 25
decembrie. 

       Se spune că, exista în vechea Dacie, o sărbătoare legată de
solstițiul de iarnă în centrul căreia se afla figura mitică a unui Moș
numit "Tatăl Belșugului". Crăciun este un cuvânt ce are o legătură
foarte strânsă cu noaptea de trecere în noul an, dar alții sunt de
părere că vine de la numele bușteanului care ardea în orice vatră, în
noaptea de Crăciun pentru belșug și alungarea spiritelor rele. Un
vechi colind românesc suna cam așa: "Voi moși strămoși, să-mi
fiți tot voioși, să-mi dați spor în casă, mult pe masă, cu mult ajutor
în câmpul cu flori!"

”Crăciunul flutură bagheta magică pe deasupra lumii și păstrează tot ceea ce este mai blând și mai frumos” 

      Bradul de Crăciun împodobit provine
de la germani, iar Moș Crăciun,
moșneagul rotofei, îmbrăcat cu haină
roșie, cu barbă lungă și albă și cu sacul de
cadouri pe umeri, călătorind  de la Polul
Nord într-o sanie trasă de reni a fost creat
în 1862 de Thomas Nast, un caricaturist
american de origine germană. 

      În timp, la mitul lui Moș Crăciun cu
”o burtă durdulie, un aer jovial, un costum
roșu și o atitudine tolerantă”, recreat în
anul 1930 de către desenatorul american
Haddon Sundblom, s-au adăugat și alte
”amănunte”: vorbește fluent cele peste
7000 de limbi și dialecte, inclusiv
limbajul secret al spiridușilor, iar casa lui
Moș Crăciun este la Rovaniemi, în
Laponia, Finlanda. De remarcat faptul că,
de exact 90 de ani, Compania ”Coca
Cola” folosește aceeași imagine a lui Moș
Crăciun în campaniile publicitare
realizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
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         Și totuși, se spune că figura lui Moș Crăciun a fost inspirată de imaginea
Sfântului Nicolae (270 – 310 D.H.), patronul copiilor, care la vârsta de 30 de ani, a
devenit Episcop de Myra, un oraș-port la Marea Mediterană, acum în Turcia. Sfântul
Nicolae se trăgea dintr-o familie bogată și a devenit cunoscut pentru ajutoarele pe care
le împărțea celor nevoiași; a fost deseori văzut îmbrăcat în roșu și alb, în roba de
episcop, călare pe un măgar, aducând daruri copiilor. 

             În Evul Mediu, multe biserici au fost ridicate în onoarea Sfântului Nicolae. În
secolul XI, rămășițele sale au fost depuse într-o biserică din orașul italian Bari. Aici se
află Moaștele Sfântului Ierarh Nicolae, izvorâtoare de mir, care au săvârșit multe
minuni, fiind aduse la 9 mai 1087, ca să nu cadă în mâinile păgânilor. Biserica Sfântul
Gheorghe Nou din București păstrează mâna dreaptă a Sfântului Nicolae, dăruită
Domnitorului Mihai Viteazul de Arhiepiscopia din Bari, pentru curajul dovedit în luptă
de marele Voievod. 
                   Pentru a marca moartea Sfântului Nicolae,  6 decembrie a devenit ziua în care

se fac daruri. La români, conform tradiției, de Sfântul Nicolae, în case, se aduc

crenguțe de pomi fructiferi care se pun în apă pentru a înflori până de Anul Nou. Dacă

acest lucru se întâmplă, anul următor va fi unul plin de belșug. Se mai spune că în

această zi, Sfântul Nicolae se ascunde de Soare și-și scutură barba de ninsoare.

            NICOLAE este unul dintre numele cele mai răspândite nume de la noi, purtate

la ora actuală de peste 800.000 de români, iar Sfântul Nicolae, supranumit și “Făcătorul

de minuni”, este unul dintre cei mai populari sfinți ai Creștinătății. Considerat

protectorul celor nevoiași, văduvelor, orfanilor și fetelor sărace care voiau să se mărite,

se crede că Sfântul Nicolae are puterea de a-i salva pe corăbieri de la înec și că îi apără

pe soldați, pe timp de război. 

”Cele mai frumoase cadouri de Crăciun, nu se găsesc sub brad, ci în suflete”

             Tradiția românească a adoptat imaginea lui Moș Crăciun și obiceiurile legate de Sărbătoarea Crăciunului, în secolul XIX. În
dimineața de Ajun, flăcăii, organizați în cete, porneau la urat, iar darurile tradiționale erau reprezentate de colaci, numiți și „colindeți”
cu puteri magice, bani sau fructe. Colindătorii erau adesea mascați, iar oamenii îi primeau întotdeauna;  se credea că atunci când nu se
vor mai auzi colinde pe pământ vor ieși diavolii și vor pune stăpânire pe lume, neprimirea colindătorilor fiind socotită un păcat. La
țară, în apa în care se spălau înainte de Crăciun, oamenii puneau o nucă și un ban, pentru a fi tari și sănătoși ca nuca și a avea noroc la
bani. Se credea și că ploaia sau ninsoarea din prima zi de Crăciun prevestesc un an nou bun, în timp ce vremea senină sau vântul
anunță un an rău. Dacă vremea de Crăciun e caldă ”încât să se țină ușile deschise”, înseamnă că de Paști va fi frig. Nici împodobirea
Stelei, cu care se colindă  în noaptea de Ajun, nu era uitată, la fel ca și  confecționarea straielor de Vicleim. Chiar și cei mai săraci
găseau pentru acestea hârtie colorată și lipici din făină!

      Încă din timpul postului, pe care majoritatea
oamenilor îl țineau cu sfințenie, fiecare familie
începe pregătirile de tradiție pentru sărbători:
curățenia generală în casă, înnoirea hainelor,
prepararea bucatelor alese. Gospodinele
înfășoară sarmalele, umplu caltaboșii, toacă și
condimentează cârnații, fierb ”șuncile și limbile
afumate”, iar cozonacii, plăcintele, baclavalele
și sarailiile, abia ieșite din cuptor sunt gata de a
fi puse la masă.
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Vechi și noi obiceiuri și tradiții de Sărbători
         „Bucureșteanul din toate timpurile, mult mai atașat de valorile satului de unde provenea, s-a simțit mereu apropiat de
tradiția sărbătoririi Crăciunului, păstrând cu credință și sfințenie tot ce învățase de la părinți. Cu toate acestea, orașul a
adăugat treptat sărbătorii elemente noi, care au prins rădăcini, rămânând să coexiste cu cele tradiționale. Că vorbim de
secolul XIX sau de anii dintre cele două războaie mondiale sau de vremurile de-acum, Crăciunul și Anul Nou au reprezentat
și pentru locuitorii Capitalei prilejuri de pietate, dar mai cu seamă de bucurie și petrecere”.

La pas, prin Bucureștii Sărbătorilor de altă dată... 

      Prin a doua jumătate a secolului XIX, bradul împodobit
de Crăciun se întâlnea mai ales casele "nemților" și ale
familiilor avute.  Bradul a fost din vechime un element
important în tradițiile românești la nunți și înmormântări,
astfel că nu a fost dificilă adoptarea lui ca un obicei de
Crăciun, integrat firesc în celebrarea marii sărbători,
indiferent de vremuri. La începutul anilor 1900, 
 ”onorurile” erau făcute de corurile de bărbați ale
Mitropoliei, Bisericii Domnița Bălașa, ale Operei Române
și Teatrului Național. Colindele începeau în seara de Ajun,
iar primul popas era făcut la Palatul Regal. După ce
terminau de cântat, ușile erau larg deschise și oaspeții erau
poftiți în sala de așteptare din josul aripii stângi a Palatului,
unde îi aștepta o masă plină de covrigi, mere, nuci poleite,
portocale, ceai, prăjituri și tot felul de daruri. De acolo,
membrii corurilor plecau spre reședința Mitropolitului
pentru a-l colinda.   

          Înălțător, copleșitor și emoționant până la lacrimi era
sunetul clopotelor bisericilor din București în noaptea de
Ajun. Se spune că unele clopote ”sunau falnic și maiestuos,
pe când altele, tainic, stins, ori vesel și zglobiu”. Se auzeau
„glasul tânguitor al clopotului de la Sfântul Gheorghe,
sunetul jalnic și mândru al Antimului, bătaia rară și falnică
a Sfântului Spiridon cel Nou, îngânându-se cu Sărindarul și
cu sunetul clopotului de la Curtea Veche”, nota Ion Ghica
în scrierile sale. Și mahalalele bucureștene răsunau de
glasuri cristaline de copii care, împărțiți în cete, cântau cu
bucurie ”Bună dimineața, la Moș Ajun!”. Pe ulițe, se
umbla cu Vicleimul sau Irozii,  obicei adus de sașii din
Ardeal, la fel ca și bradul de Crăciun. Timp de 100 de ani,
Irozii s-au bucurat de mare apreciere: cântau minunat
colinde vechi si frumoase si erau îmbrăcați cu haine
strălucitoare. Cu timpul, deși Vicleimul a fost interzis
oficial în Capitală, acesta a continuat să se practice prin
mahalale.

        Gazdele primeau colindătorii cu covrigi, mere si nuci
poleite, dar pe drum primeau bani de la trecători.        
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         Oamenii se aprovizionau de la băcănii cu mezeluri,
băuturi și fructe, iar preparatele tradiționale erau lăsate pe
seama gospodinelor. De Crăciun, din nici o casă din
București, oricât de săracă ar fi fost, nu lipseau de la masă
preparatele din porc, cozonacii rumeni și vinul. Nimeni nu
mânca înainte de a da de pomană pentru sufletul morților,
iar majoritatea mergea dimineața la slujbă.  În acele zile,
bucureștenii, cu mic, cu mare, se delectau si cu spectacole
de circ: caravanele se instalau pe maidanele Brezoianului
sau pe cel de la Palatul Poștelor, actualul Muzeu de Istorie
al României de pe Calea Victoriei, Circul lui Huttermann
care a ars în 1883, cel al lui Schull, al lui Schuchmann și al
lui Sidoli, aveau câte două reprezentații pe zi.



Vechi și noi obiceiuri și tradiții de Sărbători

      ”În fiecare Nou An, avem înaintea noastră o nouă carte care conține 365 de pagini albe. Haideți să le umplem cu
toate lucrurile uitate de anul care trece – cuvintele pe care nu le-am spus, dragostea pe care am uitat să o arătăm și
binele pe care am uitat să îl oferim!”

       Sărbătoarea Anului Nou are semnificații multiple, în funcție de zona
geografică, de religie, de ritualuri, obiceiuri și tradiții. Anul Nou continuă o
parte dintre ritualurile Crăciunului. Pe 28 decembrie, în unele zone există
obiceiul  ”Îngropării Crăciunului”, iar noaptea de 31 decembrie
simbolizează ”Îngroparea Anului Vechi”.  La sate, are o anume magie, cu
diverse ritualuri de reînnoire a timpului. Apropierea dintre Crăciun și Anul
Nou este dominată de credința că în acea noapte se deschid Cerurile, iar cel
care le vede își poate pune o dorință care îi va fi îndeplinită. Sărbătoarea
este marcată de colinde, de mersul cu ”Plugușorul”, cu ”Sorcova”, cu
”Buhaiul” sau ”Vasilca” și de jocurile cu măști de animale sau personaje
legendare. Acestea întruchipează practic trecerea de la ”haosul morții
timpului la bucuria și speranța reintrării în echilibrul timpului nou”. 

         Mutat de la sat la oraș, Revelionul păstrează multe din obiceiuri, urări
și superstiții;  masa de Revelion trebuie să conțină toate roadele
pământului: carnea (purcelul de lapte la cuptor cu simbolicul măr în bot
este semn al tinereții veșnice, iar preparatele de porc înseamnă belșug),
peștele, curcanul umplut, rața cu portocale, brânzeturile, legumele și
fructele, cel mai adesea exotice. Efervescența șampaniei de la miezul
nopții este semn de prosperitate. Scrierile vremii arată că, negustorii cu
ștaif din Bucureștii de altă-dată țineau la mare preț un fel tradițional,
dispărut din ritualul mesei de Revelion: vițelul cu hrean și sos alb. Plăcinta
cu răvașe era nelipsită, iar după ospățul pantraguelic cu mâncăruri și
feluritele băuturi se termina cu vestita ciorbă de potroace, a cărei ”acreală
îi ajută pe meseni să întâmpine cum se cuvine sărbătoarea Sfântului
Vasile”, la 1 ianuarie. 
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    Se spune că, înnoirea simbolică a timpului
calendaristic în noaptea de 31 decembrie spre 1
ianuarie era numită ”Îngropatul Anului”.
Divinitatea Anului se naște, crește, îmbătrânește
și moare împreună cu ”timpul calendaristic”
pentru a renaște după 365 de zile sau 366 de zile
în anii bisecți. ”Revelionul este un ceremonial
funerar al antichității geto-dace ocazionat de
moartea și renașterea simbolică a primului Zeu
al omenirii, Anul”, scria Prof.Univ.Dr. Ion
Ghinoiu (Institutul de Etnografie și Folclor
"Constantin Brăiloiu" al Academiei Române), în
cartea sa "Sărbători și obiceiuri românești”.
„Timpul obiectiv, care curge spre infinit, liniar și
fără întoarcere este astfel oprit, după 365 de zile,
și întors, precum ceasornicul, de la început”…

              La sfârșit de an vechi și început de an nou,
haideți să întâmpinăm 2022 ”plin de lucruri care nu s-au întâmplat niciodată”, așa cum scria celebrul Rainer Maria Rilke! De
lucruri bune, firește, cu bucuria înnoirii, a unor vremuri  mai  luminoase și  mai frumoase, cu speranțe și cu dorința aproape
unică de a fi sănătoși,  după doi ani în care omenirea a trecut printr-o experiență nefastă, fără precedent în ultimul secol. 

Să aveți parte de sănătate și de tot ceea ce e mai bun și mai frumos!



O călătorie culturală cu STB!

     Centrul pentru Seniori al Municipiului București
este partener al proiectului „O călătorie culturală cu 
 STB!” lansat de Societatea de Transport București, în
colaborare cu Primăria Capitalei, prin Direcția
Cultură, Învățământ, Turism. Astfel, oferim în fiecare
lună bucureștenilor, gratuit câte zece  invitații duble la
spectacolele celor două teatre partenere, Teatrul Arte
Dell'Anima și Teatrul Elisabeta.  

         Este un demers lăudabil al Societății de Transport
București care își fidelizează călătorii cu invitații la
evenimentele culturale ale lunii în curs, oferindu-le
șansa de a avea acces la cele mai așteptate reprezentații
artistice ale teatrelor Capitalei, la muzee sau la circ. Cei
care vor să participe trebuie să se înscrie la tombolă pe
baza unui abonament metropolitan nominal activ,
respectând în condițiile de participare din Regulament.
Premiile sunt valabile pentru luna următoare
extragerii, iar câștigătorii sunt anunțați, pe site-ul STB,
la secțiunea dedicată parteneriatelor culturale.

      Vom evoca unul dintre cele mai importante evenimente
petrecute cu mai bine de un secol în urmă pe străzile
Bucureștilor: pe 9 decembrie 1894 a început să circule primul
tramvai electric, purtând numărul 14! Acesta urma traseul
Cotroceni - Piața Sfântul Gheorghe - Calea Moșilor – Obor,
care nu era cel de astăzi, ci se afla în zona Piata Iancului,
situată atunci la limita orașului, loc unde se organiza târgul de
vite. La acea vreme exista o reticență pentru introducerea
tramvaielor electrice. Oamenii considerau că riscă să își
piardă locurile de muncă dacă renunță la cai. Puteau să
dispară mai multe meserii care depindeau de animale, de la
meșteșugari până la activități conexe agriculturii.

      Chiar consilierii primăriei s-au opus înființării tramvaiului
electric, considerându-l ”o calamitate pentru public, pentru că
firele electrice pot trăsni oameni și animale și vedem cu toții
ce aspect hidos prezintă sârmele acestea spânzurate în aer pe
niște stâlpi imposibil de privit“, așa cum se consemna în
1894. ”Avem în țară cei mai buni potcovari din toate țările
vecine, iar potcovarii noștri s-au dovedit cei mai buni
luptători în timp de război. Dacă nu va mai fi nevoie de
potcoave, ei se vor duce să lucreze în alte țări, iar prezența lor
ne va lipsi tocmai în vremuri de restriște”, susțineau unii
consilieri municipali. În Monitorul Comunal, nr. 45 din 1900,
scriitorul Barbu Ștefănescu Delavrancea, pe atunci primar,
combătea aceste argumente: “România, țară eminamente
agricolă, aceasta este o banalitate, toată lumea vede că e o
necesitate absolută ca țara noastră să nu mai rămână pe viitor
eminamente agricolă (…) Mai sunt și alte țări care produc
mult fân și cresc multe vite: așa este de pildă Elveția,
considerațiunea aceasta n-a împiedicat-o câtuși de puțin de a
adopta tracțiunea electrică pentru tramvaiele lor”.

       Și totuși, România devenea astfel una dintre primele
zece țãri care au schimbat tracțiunea animalã cu tracțiunea
electricã, iar Bucureștiul devenea unul dintre primele orașe
din Europa care a avut linii de tramvaie electrice, cu fir
aerian, cu 8 vagoane motoare și 8 remorci. 
       Tramvaiul 14 pleca de la Uzina Electrică, mergea pe
Splaiul Independenței, trecea Dâmbovița pe Podul Domnița
Maria, traversa Bulevardul Regina Elisabeta via Splaiul
Gării Centrale și își continua drumul pe bulevardele
Academiei, Carol I și Pache Protopopescu. 
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            În 1896 s-a înființat societatea „Tramvaiele unite din București” care deținea acțiunile celor douã concesiuni,
dar administrarea a rãmas separatã.  Tramvaiul cu cai a circulat prin Capitală până în 1929. Anii ’50 au marcat, odată
cu înființarea ITB (Întreprinderea de Transport București), mai multe realizări în domeniu:  între anii 1951 – 1953,
inginerii au proiectat celebrele vagoane pe două boghiuri, numite „Festival”, în cinstea Festivalului Mondial al
Tineretului și Studenților. 
           ITB a fost prima întreprindere din sistemul urban care a organizat o sală de studii de circulație și de sistematizare a
orașului  colaborarea cu Institutul Politehnic București pentru acțiuni de supraveghere și dispecerizare a circulației, urmărind
îmbunătățirea condițiilor de transport.
            La ora actuală, rețeaua de tramvaie a STB S.A numără  483 de vagoane cu motor și 488 de remorci.

O călătorie culturală cu STB!

          A avut la început vagoane verzi, dar înainte și după Primul Război Mondial acestea au fost galbene.
      În perioada 1871 – 1949 a funcționat Societatea Comunală a Tramvaielor București, iar secolul XVIII și
începutul secolului XIX marcheazã începuturile transportului rutier și construirea infrastructurii. 
         Primele tramvaie de culoare galbenă, care au apărut în București în 1871, aveau înscris pe ele ”The Bukarest
Tramways” și circulau pe 3 trasee:  

 Bariera Mogoșoaiei – Calea Moșilor (prin str. Fântânei, Teatrul
Național, Piața Sf. Gheorghe, Hotel Atena, str. Romană); 
 Șoseaua Bonaparte – Calea Călărași (via Școala Comercială,

Piața Sfântul Gheorghe) 
  Piața Sfântul Gheorghe – Calea Văcărești.

      În anul 1872, după ce fusese autorizată prin decret domnesc
construirea de “drumuri de fier americane”, se inaugura cu mare
pompă prima linie de tramvaie cu cai.  Acestea circulau pe traseul
Podul Târgului (Calea Moșilor), Podul Târgoviștei (Calea Griviței)
și punctul comun unde se uneau cu Piața Sf. Gheorghe. 

 
Roțile acestuia rulau pe șine de fier, ceea ce ușura transportul, iar călătorii nu mai erau zdruncinați ca în cazul
omnibuzului. Depoul Victoria a fost înființat în 1888, unde se regăsea herghelia regală. Și acum se găsește în gardul
depoului un sistem de prindere a cailor.
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Expoziția stradală de fotografie ”MESERII LEGENDARE”

       „Au învins timpul și au dat valoare unor meserii aflate la intersecția dintre trecut și prezent, tradiție si
modernitate, inedit și conservatorism. Făuritorii de frumos le-au ridicat prin harul lor la rang de artă și le-au acordat
nimbul nemuritor al unor MESERII LEGENDARE”

              De un mare succes s-a bucurat expoziția stradală de fotografie ”MESERII
LEGENDARE”, un proiect al Primăriei Capitalei, inițiat și derulat de Centrul
pentru Seniori al Municipiului București CSMB, în parteneriat cu Muzeul
Municipiului București. Imagini cu personaje reprezentative ale Bucureștilor,
demni promotori ai unor Meserii de Legendă încă actuale sau demult uitate au fost
expuse la Casa FILIPESCU – CESIANU de pe Calea Victoriei nr. 151. 
          La eveniment au participat Alexandra Dobre, Director General CSMB,
alături de echipă și de câțiva dintre protagoniștii expoziției, personaje emblematice
ale Bucureștilor de-acum și de odinioară: NICOLAE ZDÂRCĂ (92 ani), pălărier,
Comandor VASILE IURAȘCU (90 ani), primul pilot român care a zburat cu
elicopterul în 1956, ION BOTESCU (62 ani), cel mai longeviv chelner, GELU
CĂLIN (62 ani), șofer de troleibuz, Comandor (Rtr) ALEXANDRU POPA (68
ani), pilot de elicopter, scriitor, președintele ARPIA - Asociația Română pentru
Propaganda și Istoria Aeronauticii, filiala București - Otopeni, OCTAVIAN
IONEL BUZĂ (61 ani), meșter tapițer și MIHAELA TĂMĂȘDAN, fiica Cdr.
Aviator PETRU TĂMĂȘDAN (95 ani), pilot de linie, scriitor și poet, care, din
păcate s-a stins din viață în această primăvară. 
            „Este încă o dovadă că ne-am respectat promisiunea: aceea de a nu-i uita
pe acești oameni cu har care se încăpățânează să ducă mai departe ce au învățat și
să păstreze farmecul unor meserii legendare care le-au fost viață, pasiune și
lumină”, a spus Alexandra DOBRE, Director General Centrul pentru Seniori al
Municipiului București.

            Prețioasele lor dedicații și autografe stau mărturie și sunt o dovadă a unuia dintre
cele mai importante proiecte dedicate profesiilor și meseriilor legendare, o încunuare a
inițiativei Centrului pentru Seniori al Muncipiului București de a-i omagia pe cei mai
reprezentativi bucureșteni care și-au transformat pasiunea în profesie, păstrând și slujind cu
sfințenie meseriile de altădată, cu farmecul și unicitatea lor.  Câțiva dintre ei, chiar la vârste
înaintate, le practică și acum și au mărturisit că nu ar renunța pentru nimic în lume la
bucuria zilelor petrecute, de exemplu, în atelierele de creație de pălării sau în cele de
tapiserie sau ipsosărie.
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Expoziția stradală de fotografie ”MESERII LEGENDARE”

              Ziua Națională a Meseriilor (11 martie 2021) a fost marcată în premieră,
cu ocazia Gala valorilor societății românești ,,MESERII  LEGENDARE”
organizată de Primăria Capitalei prin Centrul pentru Seniori al Municipiului
București, sub coordonarea Direcției Cultură, Învățământ, Turism și găzduită de
Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu”! 

          Se cuvine să îi numim pe distinșii seniori, laureați ai Galei "MESERII
LEGENDARE", aducându-le omagiul nostru și exprimându-ne respectul, dar și
considerația pe care le-o purtăm:

• ION BOTESCU (62 ani), cel mai longeviv chelner
• OCTAVIAN IONEL BUZĂ (61 ani), meșter tapițer
• GELU CĂLIN (62 ani), șofer de troleibuz
• RADU DUMITRU (60 ani), ceasornicar
• VASILE  ENIȘOR (54 ani), celebrul flașnetar
• Comandor VASILE IURAȘCU (90 ani), primul pilot român care a zburat cu
elicopterul în 1956
• DORINA NEMEȘ (65 ani), conductor de tramvai
• IOAN NICOLAU (93 ani), faimos designer vestimentar al anilor ’50, creator
al unor jocuri celebre
• Comandor (Rtr) ALEXANDRU POPA (68 ani), pilot de elicopter, scriitor,
președintele ARPIA - Asociația Română pentru Propaganda și Istoria
Aeronauticii, filiala București -Otopeni
• ALEXANDRU PSCHEIDT (76 ani), acordor de piane
• MARIA RĂDULESCU (85 ani), meșter ipsosar
• Comandor Aviator PETRU TĂMĂȘDAN (95 ani), pilot de linie, scriitor,
poet
• MARIA VĂTAFU (80 ani) și IVAN VĂTAFU (87 ani), faimoși specialiști în
domeniul pielăriei și încălțămintei
• NICOLAE ZDÂRCĂ (92 ani), pălărier

    Astfel de oameni au reușit să cultive simplitatea și noblețea,
profesionalismul și devotamentul, credința și perseverența ținând cu
greu”cortina” ridicată peste profesii așezate la loc de cinste. Mulți au rămas să
lucreze singuri, pentru că, în ziua de azi, este aproape imposibil să găsești
discipoli în ”meserii de poveste”, precum cea de pălărier, pantofar, ipsosar,
ceasornicar, acordor de piane, șofer sau tapiser.   Iată însă că și astăzi mai
există ascunse, comori urbane păzite de acești făuritori de frumos…  
         Noi suntem datori să le mulțumim, să nu îi uităm și să vi-i prezentăm
așa cum merită.  Pentru că, ”viața fiecărui om este o poveste, sunt oameni
care au scris istorie, iar ei, eroii noștri, se află încă printre noi”. 
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TIMPUL – Concurs de Creație Literară pentru seniorii bucureșteni 

DARURI LITERARE de la SENIORI

             Motto: ”Scriitorul adevărat este un om care nu-și găsește cuvintele. Atunci le caută. Și căutându-le,
găsește mereu ceva mai bun” – Paul Valery

           Concursul de Creație Literară „TIMPUL” a fost unul dintre cele mai de succes proiecte ale parteneriatului dintre
Centrul pentru Seniori al Municipiului CSMB, Primăria Capitalei și Biblioteca Metropolitană  București BMB. La acest
concurs destinat seniorilor bucureșteni cu vârsta de peste 50 de ani au participat 46 de concurenți care au trimis 320 de creații
literare, proză și poezie. Au fost primite lucrări și de la seniori din țară, dar au fost luate în considerare, conform
regulamentului, numai autorii din București. Acest fapt i-a determinat pe organizatori să se gândească la o a doua ediție,
naționale. 

            Din juriul concursului au făcut parte actorii Alexandru Arșinel și Alexandra Velniciuc, Rodica Elena Lupu, poetă,
prozatoare, textieră, membră a Uniunii Scriitorilor din România și a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România,
Oana Georgescu,  scriitoare, jurnalistă și inspector de specialitate la CMSB - Biroul de Marketing și Relații cu Publicul și
Virginia Elena David, reprezentanta Bibliotecii Metropolitane București.

              După patru luni în care s-au trimis lucrările pentru concurs (1 aprilie - 31 iulie 2021) și încă o lună de deliberări ale
membrilor juriului a fost marcat momentul mult-așteptat al Galei de premiere a laureaților concursului. Alexandra Dobre,
Director General CSMB și Ramona Mezei, Manager al Bibliotecii Municipiului București au înmânat premiile câștigătorilor,
câțiva dintre aceștia punctând la mai mule categorii (proză - Non-ficțiune eseu, Ficțiune – nuvelă, Texte de graniță - Memorii,
Amintiri și poezie). Ba mai mult, ”scorul” a fost foarte strâns, înregistrându-se și egalitate de puncte!

              Îi vom numi aici și, în semn de prețuire pentru efortul, inspirația și talentul, remarcabile vă vom prezenta o selecție
din creațiile poetice ale laureaților secțiunii POEZIE, cu mențiunea că toate textele literare și poeziile laureaților vor fi
publicate în volumul “Antologie de creații literare”, din seria “Literatura fără vârstă”, tipărită sub egida Editurii Biblioteca
Metropolitană București. 

         Iată care au fost laureații primei ediții a Concursului de Creație Literară „TIMPUL”, ediția I, 2021:

Secțiunea PROZĂ

 Text de graniță (Memorii, Amintiri):
Locul I:     RAFILA MANIU – 38,5 puncte
Locul II:    GABRIELA STANCIU PĂSĂRIN  – 37,5 puncte /
Locul III:   LIANA DUPONT / CONRAD DEBERTH / MIRELA MAIANA MLADIN – 37 puncte

 Ficțiune (nuvelă):
Locul I:     GABRIELA STANCIU PĂSĂRIN – 40 puncte
Locul II:    VALERIU PASENCU – 37,5 puncte
Locul III:   EUGENIA DUȚĂ – 37puncte

Non ficțiune (eseu):

Locul I:     GABRIEL GRIGORESCU – 37 puncte
Locul II:    HORIA CRIOS – 36,5 puncte
Locul III:   MARILENA CARAGHIAUR – 36 puncte

 Secțiunea POEZIE:

Locul I:     MARIA FILIPOIU – 48,5 puncte
Locul II:    CRISTINA FIRA – 46,5 puncte / EUGENIA DUȚĂ – 46,5 puncte
Locul III:   LIANA DUPONT – 46 puncte

Mențiune  I:  GABRIEL GRIGORESCU– 45,5 puncte
Mențiune  II: CARMEN BULZAN (CARMEN PELEGRINA) / RODICA CERNEA / LICĂ  PAVEL – 44 puncte
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TIMPUL – Concurs de Creație Literară pentru seniorii bucureșteni 

Misterele Timpului
sonete și rondeluri

                                      de Maria FILIPOIU     
Motto: 

 Cu timpul nu e de glumit, 
   Când știi că nu te însoțește 
   Pe-al vieții drum la infinit, 

      Ci-n amintiri te răstignește.  

           TIMPUL VIEȚII MELE    
                       (acrostih)

Timidă pășesc prin lumea ce-și caută 
Interesul ascuns în fățărnicie, 
Mereu vrăjită de-a timpului lăută, 
Pe care o vreau să-mi cânte-n veșnicie, 
Unde veghează o forță absolută, 
La a eternității statornicie. 

Voi înainta pe calea neștiută, 
Inundată de tristeți și nostalgie, 
Enigma vieții spre a-mi fi cunoscută, 
Țintuită-n soartă pe Planeta Vie, 
Iubire primind din lumea nenăscută, 
Inocentă și bogată-n armonie. 

Mă rog Divinității, când îmi ascultă 
Ecoul inimii, ce ar vrea să știe 
Leacul în dramă și-n tristețe acută, 
Eliberat de chin, sufletul să-mi fie. 

           MISTERIOSUL TIMP

Din veșnicie vine și aleargă
Misteriosul timp în straie de vânt. 
Ascunde milenii sub negru veșmânt, 
Când Moartea plimbă trofee pe targă. 

Trecutului de-a pecetlui mormânt, 
Sapă groapă abisală și largă. 
Din catalog pe răposați să-i șteargă, 
Plăsmuiește viață în nou legământ. 

Pe-o aripă de timp mi-aș pune rodul, 
Să-l înregistreze la recensământ, 
Când zeu peste vieți întinde năvodul. 

Dar plânsul clipei răsună în cuvânt, 
La înhumare cântându-mi prohodul, 
Cât arde candelă în deznodământ. 

POEZII 
de CRISTINA FIRA

          TIMPUL

Va veni o vreme în care
mă voi detașa de toate
și voi căuta prin parcuri
banca visurilor moarte.
Mă voi așeza pe dânsa
și cu ochiu-nlăcrimat,
îmi voi măsura distanța
de apusu-nsângerat.

            AMINTIRE

Cu ochii ei enorm de mari,
ascunși pe după ochelari
și mâna tremurând puțin
pe Andersen și Frații Grimm,
de după nori, de după stele
și chiar și dincolo de ele,
cu gesturile ei firești
citește și acum povești.
E cocul ei precum un fus
și alb ca fusul de zăpadă,
bunica mea de mult s-a dus,
nepoata nu poate să-și vadă,
dar sper să vină să mă ia
ca în povestea ce-o citea,
cu o fetiță ce îngheța
vânzând chibriturile-n stradă.

          ANOTIMP

Ploaia deșira mărgele,
vântul desena inele,
prin curtea nemăturată
alerga o frunză beată,
cântau pomii la vioară
toamnele de odinioară..
Pe mine mă bătea gândul
că la toți ne trece rândul...

          MONDENĂ

La o serată muzicală,
secundele se scurg ușor,
în rochii albe de mătase
garoafele prin glastre mor,
rugină în margini de petale,
sărutul clipelor ce trec,
clape de pian calcă-n
picioare
vechi melodii ce-n dans
petrec,
iar musafirii mei de vază,
beau ceai din cești de
porțelan,
prea fericiți că se mai poate,
să ne vedem o dată -n an.
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POEZII 
de EUGENIA DUȚĂ

RUGĂ CĂTRE PRIMĂVARĂ
 

Acolo,
printre copaci întristați

de frunze iertați,
un colț de albastru
străluce măiastru
în  iarnă ciudată

Nevrând să nască,
Nevrând să trăiască.

Îngenunchiați,
de puteri despuiați,

spre tine-nălțăm
dor fără țărm,

sfântă Primăvară,
celestă Fecioară,

revino la noi,
pe aripi de ploi,

Pădurea ta geme,
De friguri se teme,

Brațele-i negre se frâng
Cu perle de gheață plâng

Primăvară,
Dulce fecioară,
Revino la noi

Cu sfintele ploi.

DE ARMINDENI
 

E primăvară doar în calendar
Noi

Stăm încuiați în casele fizice
Cu suflete

Zbătându-se disperate
Să rupă sârmele coliviilor.

Canarul care
Își sfâșie gâtul cu ghearele

Este eroul nostru,
Pentru că noi

Nu avem curajul
Și tăria lui.

Privim la televizor
Cum serbăm în libertatea

Condiționată,
Ziua Muncii, cu
Mititei și cârnați.

Și, o, da, cu
Nelipsitele Manele.

 
La Țară, la Malu cu Flori,

Unchiu’ Nae
A pus ramuri de salcie

Într-o oală găurită,
Pentru Armindeni.

Noi, la Oraș,
Ne gândim

cum să micșorăm
numărul bătrânilor.

PURTAȚI MASCĂ!
 

Să nu veniți la teatru.
Astăzi s-a închis

Și măștile-aruncate-n colț
Rânjesc cu gura strîmbă.

 
Să n-așteptați la poartă
Căci nimeni nu va ieși

Pe scena goală.
În spatele cortinei negre

Sunt numai măștile
Râzânde.

 
Oamenii

Au învățat să joace
Și astăzi teatru-i gol.
Să nu veniți la teatru.

Sau mai bine
Treceți pe scenă

Și învățați a purta
Măști râzânde.

POEZII 
 de LIANA DUPONT

 STAREA VREMII
 

Tot fumul vremurilor arse
Intră în casă, în pereți, în pori.
Cenușa e luată de vântul rebel

Și dusă departe, în viitor.
Valul de căldură topește copacii

Frunzele strigă tăcut, lăcrimând în iarba
uscată.

 
Nimic nu mai e cum a fost.

E haos fierbinte.
Ploaia nu vine... se abține!

Mirosul cenușii e cenușa mirosului.
Un fluture zboară amețit. Zboară... unde?

Nu mai e nimic!

DORINȚĂ
 

Caută pacea...
În susurul apei,

În surâsul pruncului,
În îmbrățișarea mamei

Sau în Beethoven.
 

Totul e simplu
Trebuie să te apleci ca să vezi.

Iar atunci furnicile
Îți vor zâmbi, iar cărăbușii vor chicoti

Făcându-ți cu ochiul.
 

Copil drag,
Privește culorile ce te-nconjoară!

Mănâncă roșul cireșelor
Și galbenul gălbenușului,

Miroase verdele ierbii
Și gustă din cerul albastru!

AȘTEPT
 

Aștept să se aștearnă
Rugăciunile noastre

Peste pământul infectat de răutate.
Aștept să vină ploaia

Peste deșertul fierbinte.
Aștept să țâșnească un izvor

În inimile împietrite
Ai celor ce nu știu ce-i bunătatea.
Aștept viața ce au pierdut-o morții

Și sărutul perfid al viitorului
Pe obrazul îmbătrânit de....

Așteptare.
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ZBOR
de GABRIEL GRIGORESCU

 
Aș vrea să zbor si printre nori si printre flori 

Să te găsesc, 
Să intru iar prin amintiri, peste simțiri 

Să te-ntâlnesc. 
Acolo sus te voi găsi, te voi iubi 

La infinit, 
Căci dragostea ce ne-am purtat ce ne-a legat 

N-are sfârșit.
  

CARPE DIEM!
de CARMEN BULZAN (CARMEN

PELEGRINA)
 

Îmi spui să trăiesc clipa, chiar fără de noroc,
Să uit de ieri, de mâine… Îmi pare-o nebunie!
Dar cum să oprim timpul prea fugitiv în loc
Decât să dăm clipei trecătoare Veșnicie?!

 
Doar împreună, poate, uitând de noi, de lume,

Îngemănați în taina verbului „a iubi”,
Nemaiștiind ce suntem și că avem un nume,
N-ar mai fi ieri, nici mâine poate că n-ar mai

fi…
 

De ne-am întoarce-n amintire fiecare,
Am retrăi dureri ce încă nu au leac,

Iar de-am visa, primi-vom întristare -
Iubirea interzisă ce-o vom purta prin veac...

 
Hai, Clipă fugitivă, vino de ne fură,

Ne smulge din torentul atâtor amăgiri,
Să ne luăm Iubirea Absolută măsură,

Să ne-adunăm într-unul din vane risipiri!

TIMPUL MEU
de RODICA CERNEA

 
Îmi croiesc astăzi cărare
prin clepsidra timpului,

dar alunec Doamne,
alunec

tot încercând să m-agăț de ovoidul ei.
Mă sparg mai apoi în bucăți

pentru ca tu Doamne
să mă pui la păstrare,

joc vinovat
al templului fără închinători.

Nu mai cred în ce-am fost
dar cred în ce-aș putea să fiu.
Dacă voi uita gestul trezirii

și gustul adormirii
ce mă fac?

Voi ciripi fericirea pietrelor de râu
tot încercând să le cresc aripi lupilor?

Sau voi cultiva zeii
la sânul mamei timp,

să-și sece limbajul
în straturi arheologice,

atârnându-se mai apoi de streașini,
în orgă de gheață.
Dormi și tu clipă

alături de lespedea crucii vreme.
La căpătâiul tău

voi anima ultimul cuvât,
iarbă fragedă în jocul timpului,

panglică de eternitate
în fanfaronada viață.
Te pot face și stea,

oricum ești strălucitor,
în jocul răzbunării cu destinul.

Mă înspăimânți câteodată,
dar ochiul meu

nu te mai poate vedea,
a uitat demult

să-și mai ia cerul cu el.
Plec fără tragere de inimă la drumul

rezervat din timp de tine,
destrămat în mii de cuvinte fără sens,

fără ritm și fără rimă.
Sunt tristă uneori nevăzându-te,
dar te știu dintotdeauna acolo,

chiar de nu-mi răspunzi
din lipsă de devotament.

Te-ai fosilizat
la atingerea-mi lină,

uimitor de exact
în toată nedeterminarea ta.

CU TIMPUL, ÎNCĂ POT SĂ LUPT
 de LICĂ  PAVEL

 
De timp, învins nu sunt deloc,
Deși pe scut m-ar vrea el dus,
Mai simt, în vene, încă, foc,
Mai simt iubirea lui Iisus.

 
De timp, eu nu mă las învins,
Deși îmi mușcă-ades din ceas,

Când sunt de ierni în viață nins,
Dar semnul Crucii tot nu-l las.

 
De timp, cu-apus nu pot fi-ncins,
Chiar de nu am un soare-n zori,
Dar am un cânt în veci ne-nvins

De îngeri, prin privighetori!
 

Cu timpul, încă pot să lupt,
Cât am Lumina în Cuvânt,
Iar din Cuvânt pot a fi rupt,

Doar dacă-l vând pe Fiul Sfânt!
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