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Apel 
câtră mamele române ! 

de Marta IEPURE FABIAN (1873-1953 – n.n.)

Războiul mondial a slăbit şi nimicit floarea neamului nostru: tinerimea română. 
Toată nădejdea viitoarei generaţiuni o avem în copiii cari nu au ajuns la arme. Aceşti 
copii azi sunt expuşi la mari primejdii! Boala spaniolă, care acum se mai lăţeşte, cu mai 
mare predilecţie seceră în mijlocul poporului dela sate. Cad jertfă copiii, dar îndeo-
sebi mamele, cari şi de altcum au fost slăbite de-o parte prin munca ce o au desvoltat 
înlocuind pe bărbaţii lor îndepărtaţi, de alta parte prin lipsă, suferinţele şi jalea cele-a 
ajuns. Mor mamele şi rămâne casa plină de copii total orfani, căci tatăl multora dintre 
ei a murit în război ori nu s’a reîntors încă. Și rămân aceşti copii singuri, unii nici rude 
nu au, numai câte un vecin de se îndură să le fiarbă din când în când câte o oală de 
mâncare. Uneori şed nespălaţi până la amiazi, când îi sileşte foamea să-şi fiarbă ei cum 
ştiu cât e ceva de au, şi aşa trăiesc. Alţii nu au nici bucate, deci vor fi siliţi să cerşească 
desculţi în cap de iarnă. Acestor copii le e primejduită nu numai sănătatea ci şi viaţa 
sufletească şi morală. Se obicinuesc la lene şi necurăţenie, ba unii lipsiţi, chiar şi la furt, 
că nu-i cine să-i înveţe la muncă, să-le dea creştere creştinească. Pe aceşti orfani sau îi 
pierdem, sau vor deveni membrii stricăcioşi ai societăţii. Trebue deci mântuiţi! 

La voi apelez deci mame dureroase, a căror soţ şi copii au murit pe câmpul de luptă ! 
Căutaţi căscioarele scunde şi reci, unde plâng aceşti nefericiţi goi şi flămânzi; strân-
geţi-i în braţe şi veţi afla bucurie şi mângâiere în sufletul vostru rănit, căci nu ne putem 
simţi mai fericiţi decât atunci, când putem zice că am făcut bine cu copii nevinovaţi. 

La voi mame fericite, cari vă îmbrăţişaţi copilaşii voştri reîntorşi de pe câmpul de 
luptă, în clipele acestea de bucurie cugetaţi-vă, câţi orfani sunt, pe cari nu-i cine să-i 
dezmierde ! 

Să-i căutăm deci în căsuţele lor, să-le dăm care cum putem încălţăminte şi haine, 
să-le câştigăm alimente şi lemne de încălzit. 

Cel mai ideal lucru însă ar fi, ca ici-coale să înfiinţăm câte un azil interimal de copii, 
în care am putea câte 15—20 copii provedeà şi întregi peste iarnă. În fiecare cerc am 
putea improviza câte un mic orfelinat. 
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Precum am informaţii chiar şi poporul ar contribui cu alimente — mulţi dintre me-
seriaşi cu încălţăminte şi haine, iar celelalte se pot câştiga uşor. Și copilaşii ar fi sub 
pază, s’ar desvolta trupeşte şi sufleteşte. Câţi membrii folositori am câştiga astfel pen-
tru viitoarea generaţie română. La muncă deci, mame române! Tindeţi mânile voastre 
cătră aceşti orfani, prindeţi-le mânuţele îngheţate să-i scoatem din mizeria în care se 
află, să-i trecem peste iarnă, căci la primăvară va răsări pentru toţi Românii un soare 
cu mult mai luminos şi călduros şi la razele acestui soare se vor încălzi şi orfanii noştri 
şi vor creşte din ei mlădiţe sănătoase, ca stejarul cel verde şi puternic al nemului nos-
tru să fie tare, să poată rezistă tuturor vijeliilor ce l-ar ameninţa în viitor, să crească să 
înflorească şi să devină odată acest stejar fala şi podoaba gintei latine. 

Text preluat din Unirea, Blaj, an XXIX, nr. 8, 16 ianuarie 1919, pp. 2-3. (Cristian 
TEODORU)


