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“Civilizaţie înseamnă mai mult garantarea unor minime sub care nu se poate cădea, 
decât posibilitatea atingerii unor vârfuri!"                                         - Nicolae VASILE 

 
 
 
 

Nicolae VASILE 
 

 

PROFESORII NOŞTRI 
 

Când Richard Feynman (laureat al Premiului Nobel pentru fizică în anul 1965, mare 
pedagog, caracter liber şi excentric, muzician, scriitor) preda studenţilor fizica, şi nu numai, 
prin anii ’60, ca şi cum ar fi reinventat-o de fiecare dată în faţa acestora, sunt convins că 
acesta credea că a descoperit o nouă metodă de predare. Se dovedea a fi o metodă 
foarte eficientă, mai ales ţinând cont că în perioada respectivă tinerii americani treceau 
prin momente de căutări, de redefiniri, ce îi făceau refractari la multe din modelele care li 
se ofereau.  

În realitate, fără nici cea mai mică bănuială de influenţă, marele profesor american 
făcea ceea ce, cu trei decenii mai devreme, făcuse la Bucureşti un alt mare profesor, de 
data aceasta român, Nae Ionescu.  Mă voi referi doar la meritele deosebite în filozofia 
didactică, pentru a nu cădea în disputele interminabile legate de filozofia politică, care, prin 
preluarea de către unii politicieni extremişti, a condus la rezultate respinse de societate şi, 
ulterior, blamate de istorie. Având o educaţie de stil german, în cadrul căreia îşi făcuse 
doctoratul într-un domeniu interdisciplinar şi foarte delicat - este vorba de Epistemologie - 
cu o teză numită ”Epistemologia iubirii”, devenise cel mai mare reprezentant al epocii în 
domeniul logicii filozofice, cu o deschidere remarcabilă şi spre noua ramificaţie a acesteia, 
şi anume logica matematică. 

Nae Ionescu nu scria niciodată cursul, ci îl crea de fiecare dată în faţa studenţilor, 
trăia de fiecare dată sentimentul pe care l-au avut marii filozofi ai istoriei când au introdus  
teoriile respective. A creat un nou curent filozofic numit ”trăirism”, care, în esenţă, 
consideră că nu există filozofie ci filozofare, că nu este importantă rememorarea şi 
sedimentarea teoriilor şi ideilor, ci trăirea lor de fiecare dată. 

Tot ce a rămas din acest experiment didactic nu provine din scrierile autorului, ci din 
publicaţiile ulterioare ale foştilor studenţi, beneficiari ai noului stil de educaţie. Profesorul le 
cerea şi discipolilor săi să aibă acelaşi tip de gândire, displăcându-i vizibil trimiterile la 
bibliografii stufoase care să simplifice efortul de asimilare, examinarea lor făcându-se tot 
într-un mod trăirist. 

Având în vedere că printre studenţii şi colaboratorii lui Nae Ionescu s-au numărat 
Mircea Eliade, Emil Cioran, Constantin Noica, Mircea Vulcănescu în domeniul logicii 
filizofice, precum şi Octav Onicescu, care l-a adus în acest cerc şi pe Grigore Moisil, 
pentru logica matematică, putem spune, fără nicio teamă de a greşi, că metoda de 
predare trăiristă, nou inventată, a fost foarte eficientă şi a contribuit decisiv la crearea şcolii 
româneşti de filozofie şi de logică, inclusiv logica matematică.  

Să fi auzit oare Richard Feynman de curentul trăirist?... 
Studenţii de azi, în sensul larg, înţelegând prin aceasta, după aplicarea Strategiei 

Bologna, studenţii, masteranzii şi doctoranzii, duc o mare lipsă de orientare, de modele, de 
mentori! Ei aşteaptă mai multă implicare de la profesorii lor, care să-i ajute, inclusiv prin 
propriile exemple, să-şi găsească un rost în carieră, în viaţă. Pentru ca profesorii să poată 
juca acest rol în viaţa discipolilor lor, trebuie să fie mai ”trăirişti”, să retrăiască, de faţă cu 
ei, reinventarea disciplinelor predate la curs, să utilizeze mai mult rezultatele proprii şi nu 
trimiterea perpetuă la rezultatele altora, să-i implice mai mult pe studenţi în apropierea de 
calea profesională pe care şi-au ales-o, contribuind astfel la creşterea eficienţei procesului 
de educaţie. 

Sunt mulţi cei care se complac în dulcea opţiune a libertăţii de şanse a durei 
economii de piaţă în care ne desfăşurăm activitatea şi care ne conduce la plasarea 
educaţiei, învăţământului, cercetării, culturii, pe ultimele dintre treptele preocupărilor 
actuale ale societăţii şi mai ales ale factorilor de decizie. Rezultatele se văd şi se vor 
vedea şi mai mult pe termen mediu şi lung.  

A acuza la infinit tineretul că nu ştie să aleagă ceea ce este important, este 
ineficient, ineficace şi chiar imoral! Tinerii trebuie să fie îndrumaţi, convinşi, ... dar şi 
aceştia trebuie să răspundă efortului! Să nu uite că dintre dânşii vor trebui să apară viitorii 
profesori! ... 

(vor urma: ”Doctorii noştri” şi ”Studenţii noştri”)
 

 

 
 
 
 

Cornel 
BALABAN 

 
 

DE TINE ÎMI ADUC AMINTE 
 

De tine îmi aduc aminte 
Şi crizantema a-nflorit 
Nu te uita-n oglindă, minte! 
Argintul ei a-mbătrânit 
 
Tu eşti la fel ca altădată 
La fel e-al tainelor zăvor 
Doar pleoapa-i mai înrourată 
Când anotimpurile mor 
 
Şi dacă timpul cărunţeşte 
De amintiri – ca dese ploi 
Noi vom rămâne-ntr-o poveste 
Cu un trifoi cu patru foi 

 
 
 

LA ORA ZERO 
 
La ora zero mă gândesc la tine 
Şi insomnia lunii e la fel 
Ca întotdeauna când o muză vine 
Îmi lasă versul câte un inel 
 
La ora zero bântuie fantome 
Dar nu mă sperie niciun oscior 
Le strâng în braţe şi adorm cu ele 
Şi încă n-au instinctul carnivor 
 
La ora zero somnul e în floare 
Şi toată lumea sforăie din greu 
Doar enigmatica reîncărcare 
A visurilor bântuie mereu 
 
La ora zero între azi şi mâine 
La ora zero între azi şi ieri 
Port crucea nopţii şi îmi mai rămâne 
Să port o mie şi-una de dureri. 

 

 

 
 

 
 
Ioan  
GANEA-
CHRISTU 

 
 

SÂMBUR DE 
DRAGOSTE 

 
 

Am găsit un sâmbur de dragoste ... 
Să-l iau? 
Nu prea ştiu cu ce se mănâncă 
Dar, cred că se mănâncă, 
Doar am 20 de ani ... 
Şi ce crezi? 
A început să-mi dea şi aer, 
A început să-mi dea şi apă 
Şi mai ales căldură. 
Parcă şi putere. 
Dar căldura inimii de fată 
Naivă şi gingaşă mi-a spus: 
- Eu sunt şi voi fi mereu! 
Cum naiba să n-o crezi, 
Cum să nu-ncepi iubirea? 
.......................................... 
Dar mai ales  
Cum să n-o termini când, 
Iată fata că din sâmbur creşte 
Şi se-nalţă ... şi pluteşte... 
Şi se-nalţă ... şi pluteşte... 
Şi se face mică ... 
Şi se-nalţă ... 
Şi nu se mai vede ... 
 
Adio, dragoste-ncolţită! 
Hai să ne jucăm cu sâmburii 
Poate vom găsi printre ei 
Un altul ... 
Şi-o palmă de pământ 
În care să rodească ... 

RECEPŢIA 
 

 Am participat cu staff-ul Fundaţiei Culturale 
NIPPONICA la o recepţie la reşedinţa ambasadorului 
Japoniei din anii `90, pe strada Jules Michelet. 
Protocol gradul 1.  
 Am fost primiţi cu maximum de ospitalitate 
japoneză şi după un dialog deschis cu fiecare dintre 
noi (cei 7 membri) ambasadorul ne-a invitat la cină.  
 Acţiunea s-a desfăşurat într-un decor plin de 
mister, cu lumini indirecte, de fapt, o semiobscuritate 
aproape magică, cu cel puţin 5 seturi de “gustări” 
aşezate cu un deosebit simţ artistic specific, în fel de 
fel de boluri, castronaşe cu fel de fel de sosuri, pe 
câte, să-i zic popular şi sărăcăcios, o tavă, care 
reprezenta, ea însăşi, o adevărată operă de artă, atât 
prin forma şi desenele de pe ea, cât şi prin 
aranjamentele deosebit de spectaculoase. 
 În timp ce vorbeam cu vecina din stânga (o 
japoneză deosebit de talentată la muzică, ikebana, 
origami, serioasă dar şi plină de umor fin, care m-a şi 
îndrumat în privinţa consumării produselor), sau cu cel 
din dreapta (ataşatul cultural), n-am realizat când îmi 
schimba o “gheişă” tava cu alte specialităţi culinare. 
Doar auzeam din spate foşnetul mătăsii chimonoului 
şi dacă întorceam discret capul, gândindu-mă să-i 
mulţumesc, parcă dispărea instantaneu. Dar nici la cei 
din faţa mea n-am surprins mişcarea ... Şi n-am băut 
cine ştie câte degetare cu sake ... Apăreau, ca la un 
semn de magician, alte tăvi cu alte produse ... şi asta 
de vreo cinci ori. 
 Acasă am arătat familiei meniul dineului: peste 30 
de specialităţi printre care arici de mare cu tofu şi alge 
nori, filé de raţă cu vinete în sos Nanban, temarizushi 
de somon afumat, ginkgo cu ace de pin, castane 
prăjite aşezate în miere şi cu un mugur de pin înclinat 
la un anume unghi, colţunaşi cu rădăcină de lotus şi 
supă de kudzu, ton, biban de mare, plătică de mare 
cu alge kombu, icre de somon, ciuperci shiitake, 
creveţi, calamar, supă miso, mirodenii, fructe asortate 
în sirop şi bineînţeles orezul aproape omniprezent şi 
în variate forme de prezentare... Să nu credeţi că nu 
ne-am mai putut ridica de la masă; totul a fost 
drămuit, calculat, raţionalizat, selectat, regizat ...  
 
 

 
ÎN CĂUTAREA LUI MARIN SORESCU, 

PRIMĂVARA 
Gheorghe MANOLEA

 
 

Am trecut de multe ori prin Bulzești dar nu m-am oprit la casa lui Marin Sorescu situată mai 
departe de ”linia principală” care duce spre Bălcești, spre Horezu, spre nord. 

Într-o sâmbătă de primăvară-mult-așteptată ne-am propus să-l căutăm pe Marin Sorescu în satul 
lui. Obișnuința drumului mă îndemna să merg tot spre nord, dar ținta este țintă așa că, în loc să virez 
la dreapta, pe linia principală, am ținut-o drept înainte. Nu mai fusesem prin Bulzești așa că am redus 
viteza până la mersul la pas. Puțină lume pe uliță. Mai mulți oameni se vedeau prin grădini, pe câmp. 
Venise primăvara și oamenii o primeau cum se cuvine. Mă uitam după un semn care să-mi spună: 
- Ai ajuns. Asta este casa lui Marin Sorescu! 

După un timp am văzut un indicator care îmi arăta că am ieșit din Bulzești, așa că am oprit în fața 
unui magazin unde o femeie tânără, venită de la oraș, își aștepta cumpărătorii. 
- Bună ziua! Caut casa lui Marin Sorescu. Știți unde este? 
- Ei, aici sunteți în Săulești. Casa lui Sorescu este în Bulzești, dar nu știu să vă explic unde este. 
Dadă Mărie, îi spuse unei femei mai în vârstă care plecase cu toporul în mână după ceva lemne, poți 
să le explici dumneata unde este casa lui Marin Sorescu? 
- Păi, trebuie să vă întoarceți! Este din-vale de Poliție. 

Ne-am întors. Poliția am găsit-o ușor. Avea și semnul de circulație bine cunoscut, avea și 
steaguri, avea și inscripție vizibilă. Cum drumul urca, ”din-vale” însemna, pentru mine, că trebuie să 
caut casa înainte de Poliție. Greșeală fatală! (polițistul în civil, aflat prin apropiere, m-a luat la rost. M-
a inhibat și nu l-am întrebat ce căutam. Și acum mă felicit că nu l-am întrebat!). Tocmai trecea pe uliță 
o femeie cu o copilă. Aduceau apă de la fântână. Mi-au ieșit cu plin, cum se spune. Mi-a arătat casa, 
mult mai mare decât mă așteptam eu (etaj și mansardă). Casa este … după Poliție, mai spre deal, la 
vreo șaizeci de metri de șosea. 
- L-am văzut pe domnu’ profesor în grădină (era vorba de Ion Sorescu, fratele lui Marin Sorescu). 
Are cheile de la casă. 

Restul a fost … Primăvară! Primăvară în care Marin Sorescu înflorește mereu precum pomii din 
curtea casei construită de el ca să aibă unde să se întâlnească cu prietenii cunoscuți sau 
necunsocuți. Pomii lui rodesc mereu, iar cărțile-fructe stau cuminți pe rafturi, din ce în ce mai coapte, 
mai pline de sevă, de dulceață. Pomii lui rodesc mereu, iar tablourile-fructe îl așteaptă și acum să  
mai adauge o pată de culoare. 

L-am găsit ușor pe Marin Sorescu la Bulzești. Mai greu am găsit Casa cu etaj a lui Marin Sorescu 
din Bulzești. Îi lipsește o INSCRIPȚIE pe măsura lui Marin Sorescu. Îmi reproșez în fiecare Primăvară 
că amân să scriu această Inscripție ... în următoarea Primăvară. Egoismul care vine din dorința de a-l 
căuta pe Marin Sorescu în fiecare Primăvară. 

 



 

 
Constantin-

Nicolae 
GAVRILESCU 

 

 
 
 

TU, MINUNATĂ EŞTI, 
FEMEIE 

 
Ce minunată eşti femeie, 
luceşti mereu ca o scânteie, 
esenţă ce stârneşti iubire 
şi-aduci atâta fericire. 
 
Tu eşti o bravă eroină, 
de eşti pe stradă, sau gradină, 
eşti floarea plină de lumină 
venită din lumea divină. 
 
Dulce-adevăr grăieşti femeie 
când pui la casă temelie, 
rostind către al tău bărbat 
că îl iubeşti cu-adevărat. 
 
Mereu îi împlineşti dorinţa 
şi-i întregeşti toată fiinţa, 
îl faci să-i înflorească faţa, 
în inimă-i deschizi speranţa. 
 
Şi ce măreaţă eşti femeie 
cu trupul tău frumos de zeie, 
ce-aduce viaţa pe Pământ, 
mereu te port în al meu gând. 
 
Tu, minunată eşti femeie, 
ce-aprinzi în inimă scânteie, 
bărbatului i-aduci iubire 
şi-i dai atâta fericire. 
 

 
 

 
 

 
Corneliu 

CRISTESCU 
 

 

VIAŢA, CLIPA DE 
VEŞNICIE! 

(Intuindu-l pe Lucian Blaga) 

În timpul cosmic ce se scurge, 
Suntem ca-n focuri o scânteie 
Şi-n ochi albaştri de femeie 
O lacrimă ce dă, când plânge! 
 
Ne macină pe rând trufia 
Şi egoismul rău şi rece, 
Dar timpul pe sub ochi ne trece, 
Iar noi dorim tot ... veşnicia! 
 
Și veacul cât va fi să fie, 
Trăim în miezul unei ere 
Cu clipe dulci, dar efemere, 
Și pururi obsedați de veșnicie! 
 
Destinul ni se scurge ferm 
Prin spațiile siderale. 
Ne vrem cu împliniri astrale, 
Nemuritori, cât mai eterni! 
 
Dar viața noastră este clipa 
De existență-n Univers, 
Și-am vrea s-o mai trăim invers, 
Când îngerul ne frânge-aripa! 

 

Lansare de carte: 
Michaela Al. ORESCU 

 
 

 

 

 
 

SOARELE 
CARPAŢILOR 

 
       Ne aflăm în faţa unei lucrări 
deosebite, care, cu rigurozitatea
cercetătorului din domeniul istoriei şi
viziunea scriitorului, tratează
subiecte de istorie străveche. 
Apelarea la metode ştiinţifice
moderne legate de fizica nucleară,
de genetică, prin paleoingineria 
 

 

 

 
 

Constantin 
MIRONESCU 

 
 
 

ERA ODATĂ 
 

Odată, când prin parcuri ne plimbam 
Și râurile-n salbe deșiram 
Din ochii blânzi ai tandrelor iubiri 
În toiul tainicei și dulci vrăjiri, 
 
Mă cuprindeau fiori de nedescris 
Când raza lunii-ntr-un ascuns desiș 
Descoperea un gând, parcă uitat, 
Despre ce-a fost și fi-va-ne iar dat … 
 
Și împleteam cu sârg cânt după cânt 
Din unduiri de val iscat de vânt, 
După atâtea trudnice-ncercări 
De a scăpa de-angoase și frustrări… 
 
Era odată, nu mai știu nici când, 
Doar la vederea-ți inima-mi bătând. 

 
ALINTĂ-MĂ, FEMEIE! 

 
Alintă-mă femeie! Încă-n viață 
Fiind, eu sunt copacul desfrunzit 
Ce, în târziu, desfide orice mit 
De care noi simțiri se agață 
 
Mă sprijină de cad și mă răsfață, 
Reînnoind al dragostei vechi rit, 
Căci am uitat ce drumuri duc spre schit – 
Neștiutor, ce încă mai învață. 
 
Mă spele grele lacrimi de păcate 
Mai vechi, mai noi ce nu m-au ocolit, 
Fiind reale sau doar inventate. 
În vise parcelând un infinit 
Scăparăm, iată, de anxietate – 
A mea iubită, tu, al tău iubit… 

 
 
 

 
Cornelia

POPESCU

 
 
 

CÂNTEC PENTRU 
TRANDAFIRI 

 
Marmoratele petale degradeurile-şi schimbă 
Beteală deasă ţesând covoarelor din roze. 
Printre corole dantelate, privirile se plimbă 
Şi inima-ţi tresaltă ca floarea de mimoze. 
 
Inflorescenţe fin catifelate, rozete şi cochete, 
Trimit spre zările senine parfumurile fine. 
Cu panglici de mătase strânse în buchete 
Iubirile adesea însoţesc şi împlinesc destine. 
 
Trandafirii fac mătănii pe sub crengi încovoiate. 
Răsucitele corole, în palmă când sunt strânse, 
Miezuri solare îşi descoperă, să fie adorate 
Risipind amarul multor nopţi şi zile plânse. 
 
Bobocii roz, cuibăriţi parcă în ghiocii grei, 
Ascund sub tainice sepale chipul Celui sfânt. 
Gravat mereu în cupe din petale treizeci şi trei 
Iubirea El revarsă şi haru-I hristic pe Pământ. 
 
 
 

 
genetică şi genealogie, simbolistică, prin studiul 
comparativ al simbolurilor, este frecventă şi 
conduce la validarea unor rezultate care până 
nu demult făceau obiectul unor teorii pur 
imaginative. 
    Apropierea simbolisticii din peştera Altamira 
(Spania) cu cea din spaţiul carpato-dunărean, 
prin studiul comparativ efectuat, conduce la 
ideea leagănului umanităţii în această zonă din 
urmă, după ultima glaciaţiune Wurm. 
    Cartea face trimiteri şi la cercetările unor 
reprezentanţi de notorietate ai unor universităţi 
renumite din srăinătate.  
    Prin rezultatele acestei lucrări, autoarea 
Michaela Al. ORESCU transformă literatura de 
ficţiune, de altădată, din acest domeniu, într-o 
lucrare ştiinţifică, lărgind intervalul de timp al 
demersurilor de cercetare istorică, prin 
transformarea preistoriei în istorie cu încă mai 
multe mii de ani în urmă faţă de ce se ştia până 
acum. 

Nicolae VASILE 

 

 

       Ovidiu ŢUŢUIANU
 

IMNUL ENERGETICIENILOR 
 

Tu ce izvorăşti din Soare, 
energie dar zeiesc, 
ce dai forţă şi mişcare 
neamului cel omenesc, 
 

Energie, stea vitală, 
tuturor eşti de folos 
ca o hrană ideală 
ca un fagur' luminos ! 

 

Refren: 
Noi suntem Prometeii care “focul” l-am captat, 
şi-apoi ca energie, către Lume-i transportat. 
S-oferi servicii cât mai bune-n orice zi din an, 
acesta fie-ţi crezul tău de énergéticían! 
 

Energia, ce avere 
risipită; ce păcat! 
de acuma ni se cere 
s-o producem mai curat, 
 

Energia şi cu mediul 
fraţi să fie-n legământ, 
pentru a avea remediul 
să salvăm acest Pământ! 

 

FLUX ŞI REFLUX 
 

Când valurile se retrag, 
Adânc în taina mării, 

Rămân la maluri, ca un prag, 
Urmările surpării. 

 

Pe plaja goală se depun, 
În straturi uimitoare, 

Pietriş cu scoici ce se răpun, 
De valuri viitoare. 

 

Aşa şi ale noastre vieţi, 
Cu trepidante fluxuri, 

Cunosc frumoase dimineţi, 
Urmate de refluxuri! 

 
 
 

 

 
 
 
Florin 
GRIGORIU 

 
CRED 

 
Cred în primul abecedar. 
Cred în cuvântul Tatălui meu. 
Cred în vorbele Părinţilor mei. 
Cred în numele satului meu. 
Cred în cronica Patriei mele. 
Cred că de-aici a început Lumea. 
Cred în Biblioteca pământenilor. 
 

Cred în mângâierea Mamei. 
Cred în sfatul Tatălui meu. 
Cred în bineţele celor de pe drum. 
Cred în sunetul clopoţelului şcolii. 
Cred în Legendele Românilor.  
Cred în Cântec şi-n Rugăciune. 
Cred în Cărţile Neamului meu. 
 

Cred în primul sărut al Nunuţei.  
Cred în prima-ntâlnire a Marcelei. 
Cred în întâia scrisoare a Rodicăi. 
Cred în lacrimile lui Cici. 
Cred în florile primăverii şi-n roşiile garoafe 

şi dumitriţe. 
Cred în mângâierea celor nenumite. 
Cred în suferinţele şi-n bucuriile Floricăi şi 

ale Mariei. 
 

Cred în apa Fântânii de-Acasă.  
Cred în Mireasma Busuiocului. 
Cred în Teiul Sfânt. 
Cred în cireşe şi-n fructele toamnei. 
Cred în a nu trăi degeaba. 
Cred în copiii mei. 
Cred în Casa Neamului meu. 
 

Cred în Cuvântul Tatălui meu. 
Cred în dragostea Părinţilor mei. 
Cred în vitejia Voievozilor Moldovei. 
Cred în munca Regilor Români. 

 
 

 

 
 
 
Gheorghe 
VOICU 
 

E PREA TÂRZIU 
 

Aş putea să te chem 
să-ţi şoptesc taina frunzei, 
dar ştiu că şoapta mea ar pluti 
în adierea vântului 
până când ar îngălbeni 
şi ar muri strivită 
de călcâiul de dor 
al vreunui muritor. 
Aş putea să te privesc adânc şi trist, 
cu mii şi mii de înţelesuri, 
dar ştiu că privirea mea ar trece, 
ca şi altădată, dincolo de tine 
fără să te mişte. 
Aş putea încerca să mut de la locul ei luna, 
într-o noapte înstelată, 
printre munţii încărunţiţi de timp, 
luna ta, luna noastră, 
dar ştiu că braţul meu molatic, 
altădată de fier, 
n-ar reuşi să o găsească 
în apropierea iernii. 
Aş putea să-ţi mângâi cosiţa castanie 
dar ştiu că mâna mea ar rămâne suspendată 
ca o creangă desfrunzită-n toamnă 
fără să te afle vreodată. 
Aş putea să-ţi strivesc buzele aromate 
şi să gust din plin fraga lor 
dar ştiu că ele ar mesteca, 
voluptos, 
în gol, la infinit, aroma volatilă. 
Aş putea încerca 
să te chem să-mi alinţi sufletul, 
gol şi frânt de tristeţe, 
dar ştiu că nu vei veni 
pentru că ai plecat de mult 
şi nu te mai poţi întoarce din drum 
acum, când a venit toamna. 
Chiar dacă toamna are melancolia ei. 
 
 
 
 

 
 
 

Cred în Unirea Patriei mele. 
Cred că voi fi judecat întru poporul meu. 
Cred în Iubirea Celui de Sus. 
 

Cred întru Hotarele cele mari, ale Limbii 
Române.  

Cred că multe dintru ale ei nu ştiu.  
Cred în scripturile lui Eminescu şi ale lui 

Sadoveanu.  
Cred în stihurile lui Coşbuc, Minulescu şi 

Aron Cotruş. 
 

Cred în suferinţele lui Vasile Voiculescu şi ale 
celor cu el. 

Cred în Biblia Neamului Românesc. 
Cred că Neamul meu n-a spus totul. 
 

Cred în hărnicia Ţăranului.  
Cred în smerenia celor făptuitori. 
Cred în jertfa Brâncoveanului. 
Cred în durerea şi dragostea lui Ştefan cel 

Mare şi Sfânt pentru Ţară şi Lege. 
Cred în dreptatea lui Cuza. 
Cred în cuvântul de bine de la-nceput de an. 
Cred în vitejia şi răbdarea celor mulţi şi umili. 
  

Cred în credinţa celor din peşteri.  
Cred în credinţa celor mărturisitori. 
Cred în Mânăstirea Sihăstria. 
Cred în ajutorul Sfintei Paraschiva. 
Cred că am fost adesea nevrednici.  
Cred că acei robiţi şi surghiuniţi se-ntorc în 

Patrie.  
Cred în Lacrima atotmântuitoare. 
Cred în semnul Crucii învingătoare. 
 

Cred că Bunul Dumnezeu este şi al meu. 
Cred că trebuie să mulţumesc Domnului 

pentru toate. 
Cred că trebuie să mulţumesc Părinţilor mei. 
Cred că trebuie să mulţumesc Învăţătorilor 

mei. 
Cred că trebuie să mulţumesc Duhovnicilor 

mei. 
Cred că trebuie să mulţumesc Bunicilor mei şi 

celor de înainte. 
Cred că trebuie să mulţumesc Domnului 

pentru toate. 
Cred că trebuie să tac. 

 
 

                    Colectiv de redacţie: 
 

        Redactor şef:       Nicolae VASILE 
        Redactori:            Lucian GRUIA 
                                      Cornelia POPESCU 
        Tehnoredactare:  Ioan GANEA-CHRISTU  

 

Conţinutul materialelor publicate în Suplimentul literar aparţine în exclusivitate autorilor 

Toate numerele Suplimentului literar sunt postate pe site-ul: agir.ro  

 


