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Adiere de primăvară
Februarie e îngheţat, dar are urme de zăpadă topită într-un 
firicel de soare; e-un soare palid, tremurat, cu braţe obosite, 
rămas însă cochet: şi-a-mbujorat atent c-un puf de roz, 
uitându-se-ntr-o dimineaţă rece-n sticla unui lac, obrajii 
făr’ de culoare. Pe străzi şi bulevard nu i-a urmat exemplul 
încă nimeni. Şi totuşi, mai trec oameni cu măr roşu-n obraz, 
pe-aleile în care adie primăvara, insinuant, până în suflet. 
Acolo înfloreşte petale albe, cu violet stropit de galben şi 
parfumează, făcând-o pe-a stilista, în valuri diafane, abia 
simţite, ca o părere, nostalgia unor vremi frumoase. Aşa 
se lasă ea pe case, oameni, flori şi gânduri, mai sprintene 
de-acum, mai pline de lumina unei zile noi.

Luisa Maria Ţuculeanu

editorial
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Mănăstirea Brebu
spiritualitate

Mănăstirea Brebu din comuna Brebu, judeţul Prahova a fost zidită de Matei Basarab, 
domnul Ţării Româneşti. Zidirea mănăstirii a început la o dată cuprinsă între anul 1639, 
când într-un hrisov, Matei Basarab amintind mănăstirile zidite de el până atunci, nu 

menţionează Mănăstirea Brebu şi 27 noiembrie 1641, când o aminteşte între mănăstirile zidite 
de el „de iznoavă din temelie”.

Matei Basarab va fi găsit însă la Brebu o aşezare bisericească mai veche. Astfel, la 20 august 
1596, Mihai Viteazul întăreşte ocina lui popa Fratcan, moşnean din Brebu, care şi-a piedut 
„zapisele de proprietate” când blestemaţii de turci i-au robit fiii şi fiicele şi pe preoteasa lui şi 
„au rămas numai singur popa Fratcan şi fiii lui Baico şi Radul”. Primii dintre cei 19 moşneni din 
Brebu ce iscălesc actul de vânzare al moşiei lor, Podul Cheii lui Matei Basarab, la 9 martie 1642, 
sunt ”Popa Irimia şi Iacov Călugărul cu fraţii lui”. Împrejurările politice de atunci, probabil, nu 
i-au îngăduit lui Matei Basarab să termine de zidit Mănăstirea Brebu, fiind isprăvită abia de 
Constantin Brâncoveanu.

Mănăstirea Brebu a rămas liberă, adică neînchinată vreunei alte mănăstiri din ţară sau de la 
Locurile Sfinte, până la 8 mai 1750, când domnul Grigore al II-lea Ghica o închină metoh spita-
lului ”Sfântul Pantelimon”, zidit de el. Rămâne metoh al spitalului ”Sfântul Pantelimon” până în 
1863, când este desfiinţată ca mănăstire şi transformată în biserică de mir.

În decursul timpului, din cauza vechimii şi a cutremurelor, s-a simţit nevoia ca mănăstirea să 
fie reparată. Astfel, o catagrafie din 25 decembrie 1790 ne spune că biserica era „dăsvălită, 
casile cele mai mari învăliş nu au, numai zidurile sale”. Mănăstirea este reparată radical la 
sfârşitul veacului al XVIII-lea. Cutremurele din 1802 şi cele următoare o avariază grav dărâ-
mând şi turlele originale din cărămidă. Aceste avarii sunt reparate de Egumenul Isihie, între 
anii 1828-1836. Acesta repară radical biserica, zidind clopotniţa, zidurile curţii, turlele din lemn 
şi casa egumenească. Aceste reparaţii au modificat mult stilul în care fusese zidită mănăstirea 
de către Matei Basarab.

Toate lucrările de restaurare din perioada 1939-1963 s-au executat din iniţiativa şi purtarea 
de grijă de fiecare zi a preotului paroh al bisericii, sub coordonarea Direcţiei Monumentelor 
Istorice şi a Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Începând cu anul 2012, prin purtarea de 
grijă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, 
Mănăstirea Brebu a fost reînfiinţată ca mănăs-
tire de maici, urmând să păstreze legătura 
duhovnicească cu Mănăstirea Cornu, Prahova. 
În anul 2014 a fost adusă în biserica mănăs-
tirii în dar, cu binecuvântarea Preafericitului 
Părinte Patriarh Daniel, o icoană omagială a 
Sfinţior Martiri Brâncoveni ce conţine încrus-
tată o părticică din moaştele Sfântului Voievod 
Martir Constantin Brâncoveanu. 

Sursa: arhiepiscopiabucurestilor.ro
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umor

- Dragă, tu cum îţi răsfeţi soţul?
- Uneori tac o oră, o oră şi un pic…

- Domnule doctor, am 99 de ani şi vreau să 
mă pensionez…
- Dacă ai ajuns la cabinet pe picioarele tale 
eşti încă bun de muncă… ne vedem la anu’ 
tataie!

Lunea la muncă mă simt ca la grădiniţă: 
plâng şi vreau acasă!

Eu şi soţia mea facem mereu schimb de 
idei. Vin cu ideile mele şi plec cu ale ei…

Un pacient, rănit la picior, primeşte pică-
turi de pus în ochi:
- Doctore, dar eu sunt rănit la picior…
- Dacă te uitai mai bine pe unde mergi…

Cum îi explicit fostei amante, care între 
timp ţi-a devenit soţie, că bărbaţii nu-şi 
înşeală soţiile?

Relaţiile din ziua de azi: el îşi face petre-
cerea de pensionare, ea majoratul…

- Câţi ani ai băiete?
- Zece.
- Şi de ce nu eşti în pat la ora asta?
- De ce, nene? Doar nu sunt însurat!

Corpul uman are şapte miliarde şi ceva de 
nervi. Bărbatul potrivit ţi-i antrenează pe 
toţi…

- Iubito, am decis să nu mă mai cert cu tine 
începând de azi…
- Auzi, la el… a decis. Dar pe mine m-ai 
întrebat?

- Iubi, vine Valentine’s Day…
- Spune-i că nu sunt acasă!

- Mi-a zis Nety la horoscop că anul acesta 
voi întoarce banii cu lopata. Mi-am 
cumpărat deja două, dacă se rupe unde 
dintre ele…

- După atâtea zile libere am zis să mă 
cântăresc puţin… Cum mă urc pe cântar, 
cum apare mesajul: Urcaţi pe rând, vă rog! 

La teatru:
- Aveţi multe replici de spus în piesă?
- Nu, eu joc rolul soţului…

- Ce puteţi să îmi daţi de  2 lei?
- Patru fise de 50 de bani!

Eşti bărbat adevărat atunci când deciziile 
importante nu le mai ia mama, ci nevasta!

- Marine, scoală că sună ceasul!
- Lasă-mă să mai dorm puţin. Îl sun eu mai 
târziu.

- Iubi, tu vrei cafea?
- Da, iubirea mea!
- Fă-mi şi mie una! 

- Câţi ani ai împlinit?
- 30.
- Parcă şi anul trecut aveai 30…
- Eu nu sunt genul să spun azi ceva şi mâine 
să mă schimb!

Un studiu recent arată că 9 din 10 bărbaţi 
sunt 100% de acord cu ce spun femeile. 
Despre al zecelea nu mai ştie nimeni 
nimic. Pracă l-a înghiţit pământul…

- Mami, am o veste rea şi una bună. Vrei să 
încep cu aia rea?
- Desigur.
- Azi am luat 2 la matematică!
- Vai de mine! Şi aia bună?
- Vestea bună e că nu mai am altă veste…

- Dragă, cum e posibil ca eu să aflu mereu 
ce se întâmplă în casa asta?
- Ssst…, mai uşor că trezeşti copilul!
- Copilul?! Care copil?
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Culinar

IngredIente: 
un muşchiuleţ de purcel (500 g), 12 felii 
subţiri de şuncă, un buchet mare de 
pătrunjel, doi căţei de usturoi, 2 linguri de 
ulei de măsline, o linguriţă de muştar.

MOd de PrePArAre:
Călim puţin usturoiul şi îl scurgem de 
ulei. De asemenea, tocăm mărunt pătrun-
jelul. Într-un bol amestecăm usturoiul, 

pătrunjelul şi muştarul. Tăiem muşchiu-
leţul în două, pe lungime şi punem în el 
amestecul obţinut. Împachetăm muşchiul 
cu feliile de şuncă şi îl legăm cu sfoară de 
bucătărie. Încingem uleiul într-o tigaie şi 
prăjim bine muşciuleţul pe toate părţile. 
Turnăm 2-3 căni de apă şi lăsăm la fiert 20 
de minute. Oprim aragazul şi mai lăsăm 
muşchiul în tigaie 5 minute. Se poate servi 
cu legume pe aburi. Poftă bună!
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MuşchIuleţ de Purcel cu Pătrunjel şI slănInă
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rețetă

BrIOşe cu dOvlecel şI Brânză de cAPră 

ingrediente pentru 8 brioșe: 
150 grame de făină, o linguriţă de drojdie, 
două ouă, două linguri de ulei de măsline, 
100 grame de brânză proaspătă de 
capră, câteva frunze de busuioc tocate 
mărunt şi un căţel de usturoi, sare, piper, 
un dovlecel mediu, câteva roşii cherry.

Mod de preparare: Cernem făina 
într-un bol. Adăugăm drojdia, cele 
două ouă, uleiul de măsline, usturoiul 
tocat mărunt, brânza, frunzele de 
busuioc, puţină sare şi piper, după gust. 
Amestecăm bine până obţinem o pastă 
fină. Punem şi dovlecelul tăiat în bucăţi 
mici. Împărţim aluatul şi îl aşezăm în 
formele de brioşe. Pentru un aspect 
vizual mai plăcut, putem orna cu bucăţi 
de roşii deasupra. Coacem brioşele 20 
de minute la cuptor la o temperatură de 
180°C. Le lăsăm să se răcească puţin şi… 
la atac.
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