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Publicaţie de literatură a Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni 
Anul III, nr. 1(3), iunie 2015● Redactor-şef  Luminiţa Cornea 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Casa Memorială „Romulus Cioflec”, din Araci, judeţul Covasna 

_______________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
 

 Încă un pas spre formarea unei orientări a 
revistei spre cercetarea literară și literatura de 
valoare. Firesc, cercetarea literară este generată 
de existența Casei memoriale „Romulus 
Cioflec” din Araci și este normal ca revista să 
aibă în vedere perimetrul spiritual al muzeului 
din Araci. În plus, apariția celui de-al treilea 
număr al publicației „Caietele de la Araci” 

confirmă necesitatea unei reviste de literatură în 
zonă. 
 Conducerea Muzeului Național al Carpaților 
Răsăriteni și-a stimulat și încurajat 
colaboratorii, în primul rând, în ceea ce privește 
cercetarea. Convingerea noastră este că 
cercetarea arhivelor va aduce noi descoperiri ce 
vor evidenția preocupările  
(Continuare în pagina 20 ) 

   LUMINIȚA CORNEA 



NICOLAE BĂCIUŢ 
 
TOCMAI EU 
 
Doamne, de ce tocmai eu, 
de ce vrei cu somnul meu să-ţi umpli 
înserarea,  
de ce cu secundele mele suni  
din cornul ce uită cărarea? 
 
De ce tocmai eu, Doamne,  
de ce frunză să fiu, 
de ce să fiu pentru toamne 
doar fructul târziu, 
 
din care nimeni nu muşcă 
şi niciun păcat 
nu este nici cuşcă, 
nu e înserat? 
 
Dar cine, Doamne, în locul meu 
aer în înalt să-ţi fie  
pentru îngeri în zbor spre elizeu, 
până când nimeni nu-nvie. 
 
O, Doamne, bun Dumnezeu, 
în locul meu o să vin eu. 
 
24 aprilie 2015  

PRIMĂVARĂ 
 
Eşti primăvară. 
Frigul îţi numără cifre astrale  
pe talger de pământ – 
doar serile tale 
mai seamănă cu iarna, 
până când vântul  
se ascunde în petale. 
 
Şi-atunci seminţele pocnesc  
şi cad din cer 
ca nişte stele uitate 
în margini de ler. 
 
Sunt dimineaţă  
şi nu aud în foşnet 
iarba care creşte 
până la glezne, 
până la inimă, 
până la ochi - 
ca un mormânt  
din care poţi privi afară 
şi poţi s-auzi 
cum Dumnezeu 
se face primăvară. 
 
26 aprilie 2015  

____________________________________________________________________________________________________________________    
 

La „Casa Cioflec” din Araci, după un eveniment cultural 
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Convorbiri duhovnicești  

 
„Creștinismul a sfințit mintea și cultura 

neamului nostru.” 
 

L.C.: Înaltpreasfințite Părinte 
Arhiepiscop și Mitropolit, știm că în cei 
douăzeci de ani cât ați fost ierarhul Covasnei 
și Harghitei ați participat la numeroase 
evenimente culturale organizate în această 
episcopie. În calitatea de Mitropolit al 
Banatului, continuați să participați chiar mai 
intens la viața culturală. Astfel cu ocazia 
Zilei Culturii Naționale, la Filiala Academiei 
Române din Timișoara, ați susținut referatul 
Cultura - candela neamului. Între 
importante idee,v-ați referit la puternica 
legătură dintre cultură și identitatea 
națională, dar și la efectele globalizării 
asupra culturii noastre. 

Î.P.S. Ioan:  Identitatea națională se 
păstează prin cultură, cultura fiind ogorul 
unde cresc florile unui neam. Astăzi, cultura 
română este supusă efectului globalizării și, 
în loc să fie în progres, mai mult asimilează 
curente și idei din exterior. Am putea afirma 
că avem de-a face cu o agresiune culturală 
externă care nu întotdeauna este și de 
calitate și nu promovează idei de o înaltă 
ținută morală. 

L.C.: De-a lungul secolelor orice 
cultură a primit influențe din afară. 
Bineînțeles că și cultura română.  
 Î.P.S. Ioan: Da, se pune însă 
întrebarea: până unde o cultură poate primi 
și elemente din exteriorul său? Dacă nu vom 
reactiva izvoarele culturii românești, riscăm 
să devenim doar o populație care trăiește 
într-o regiune din sud-estul Europei. Marile 
bătălii nu s-au dat pe câmpurile de luptă, 
ci în conștiința unui om și a unei națiuni. 
Astăzi, suntem obișnuiți să analizăm mai 
mult efectele și acțiunile militare ale unor 
state împotriva altora, neglijând faptul că 
bătăliile din spațiul cultural, de multe ori, au, 
pe termen mediu și lung, efecte devastatoare 
asupra unei nații, efecte mai mari decât ale 
unei însângerate bătălii. Va domina lumea 
cine va câștiga marea bătălie culturală. Ea 
nu ia prizonieri, ci domină conștiințe. 

___________________________________
Efectele unor asemenea bătălii se pot vedea 
și azi; sunt țări și popoare care sunt acum un 
deșert cultural. Cultura este mintea unui 
neam. Avem, ca nație, atâta minte câtă 
cultură avem. În spațiul mental al unui neam 
se plămădește viitorul lui. În cultură se 
ascund marile taine ale unui neam. Taina 
neamului nostru este sfântă deoarece 
creștinismul a sfințit mintea și cultura 
neamului nostru. O parte din taina lumii 
este tezaurizată în cultura noastră 
românească. Avem datoria morală de a 
păstra acest tezaur pentru că face parte din 
tezaurul universal al omenirii. Cultura 
română este și ea o stea din constelația 
culturii universale. 
        S-a studiat până azi prea puțin despre 
influența culturii care s-a plămădit pe 
pământul nostru, asupra altor culturi vecine. 
Aici a fost un izvor de cultură care s-a 
revărsat ca un râu peste spațiul european. 
Oare, în zadar au încărunțit munții noștri?! 
Înainte de a scrie, strămoșii noștri și-au zidit 
munții și i-au zidit pentru veșnicie. 
Memoria munților păstrează o parte din 
taina poporului nostru român. 

L.C.: Înaltpreasfințite Părinte, ați 
participat, la Uniunea Scriitorilor din 
Timișoara, la o lansare de carte, volumul de 
poezii „Lumina din mierea de salcâm” de 
preot dr. Ioan Petraș, apărut la Editura 
Limes din Cluj-Napoca. Participanții au fost 
impresionați de afirmația Înaltpreasfinției 
Voastre precum că ați participat nu la 
lansarea unei cărți, ci la sfințirea unei cărți. 

Î.P.S. Ioan: Răsfoind paginile cărții 
părintelui Ioan, mi-am zis că particip de 
fapt la sfințirea unei cărți. Mă bucur că am 
găsit acolo un foc, o lumină aprinsă, o 
candelă aprinsă a culturii noastre 
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românești. Le-am spus să dea bunul 
Dumnezeu să poată duce această lumină din 
lumină, ca să ajungă până în adâncile 
unghere ale spațiului nostru românesc, 
pentru că mintea unui neam trebuie să 
ajungă, să crească chiar și în cel mai 
îndepărtat sat sau ungher sau casă din spațiul 
nostru românesc. Din nefericire trăim, în 
momentul acesta, o serie de mâhniri, de 
tristeți. Astfel, în anumite segmente de țară 
și de populație, nu se mai știe ce este limba 
română. Vedeți că acum nu se mai spune 
„Abecedar”, ci „Manual de comunicare”.  

Într-adevăr, Dumnezeu a binecuvântat 
graiul nostru românesc și noi comunicăm azi 
cu Dumnezeu în limba română, de aceea și 
cele scrise de părintele Ioan nu sunt decât 
rostiri în șoaptă cu Dumnezeu. A avut și el, 
din când în când, o clipă de răgaz și când L-
a văzut pe Dumnezeu puțin mai liber, 
preumblându-se prin Rai, I-a șoptit ceva lui 
Dumnezeu. În cartea părintelui Ioan, sunt 
câteva șoapte care au ajuns la Dumnezeu 
în limba română.   

L.C.: Am aflat, Înaltpreasfințite 
Părinte, că ați participat la vernisajul 
expoziției artistului timişorean Ştefan Popa 
Popa’s, laureat al mai multor premii 
internaționale și recunoscut drept cel mai 
rapid caricaturist din lume, răspătit cu titlul 
de Cetățean de Onoare al județului Timiș, 
eveniment ce a avut loc în Sala Barocă a 
Muzeului de Artă din Timișoara. Ce părere 
aveți despre lucrările acestui valoros și 
foarte cunoscut artist? 

Î.P.S. Ioan: Mâna i-a fost 
____________________________________ 

 

 

 
____________________________________ 
binecuvântată de Dumnezeu. Am văzut 
expoziţia cu lucrările artistului Ştefan Popa 
Popa’s şi mi-am dat seama că în momentul 
când vii la o expoziţie priveşti picturi sau 
lucrări de sculptură, însă eu am văzut pe 
pereţi atârnate cărţi – fiecare lucrare a 
fratelui Ştefan este o carte. Fiecare 
imagine pe care o reprezintă nu este un 
desen doar în formă plană sau spaţială, ci 
acea carte înveşniceşte o stare de spirit a 
unui om. Mă bucur că în preaplinul inimii şi 
al bucuriei domniei sale a înveşnicit mii şi 
mii de inimi şi de oameni pe care i-a 
cunoscut pe toată planeta. 

 L-aş întreba pe fratele Ştefan câte case 
are dânsul pe pământ, pentru că eu cred că 
nu există meridian şi paralelă de pe planetă 
unde dânsul să nu fie într-o casă a unui om 
căruia i-a furat un zâmbet şi l-a înveşnicit. 
Dacă astăzi consiliul judeţean i-a acordat 
titlul de cetăţean de onoare al judeţului, 
lucru meritoriu, eu aş zice că dânsul este 
deja cetăţean al minunatei noastre planete 
albastre. Şi pentru că Maica Domnului i-a 
îngăduit să creioneze şi faţa ei şi a pruncului 
Iisus, eu cred că Dumnezeu îi va pregăti şi îi 
va da într-o zi, cât mai îndelung, cât mai de 
departe, şi cetăţenia de om, de cetăţean al 
cerului. Dumnezeu să îl ajute în această 
viaţă să fure cât mai multe zâmbete 
oamenilor şi să dea bunul Dumnezeu ca într-
o zi să-l vedem pictând, desenând chipuri de 
îngeri în rai. 

L.C.: Vă mulțumesc și vă sărut 
dreapta, Înaltpreasfințite Părinte Mitropolit. 
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Inscripții 

 

 
 

Literatura epistolară a 
prozatorului, romancierului și 
dramaturgului Romulus Cioflec 
(1882–1955) este deosebit de 
prețioasă pentru informațiile, 
notele și precizările de istorie 
literară, istorie culturală și isto-
rie politică pe care le comunică 
unora dintre confrații săi. 

Romulus Cioflec, oriunde se 
afla, la Araci, Câmpulung Mus-
cel, Chișinău, Iași, Timișoara, 
București, precum și pe melea-
guri străine, manifesta dorința 
de a scrie și a trimite lungi și 
interesante epistole. 

Se cunosc, până acum, 
epistolele trimise lui Ion Bianu, 
Nicolae Iorga, Panait Istrati, 
Liviu Rebreanu, Henri Blazian, 
Ion Ciocârlan, A.C. Cuza, G. 
Ibrăileanu, Mihail Sadoveanu, 
Octavian Goga, Vasile Goldiș, 
Pamfil Șeicaru, Pan Halippa și 
Nichifor Crainic. 

Desigur, mai sunt și alți 
confrați, care au primit epistole 
de la excelentul narator și mar-
tor al atâtor momente și întâm-
plări ce se cuvin a fi cunoscute 
și comentate cu probitate. 

Revelatoare este și epistola 
necunoscută, până acum, trimi-
să prozatorului, publicistului și 
memorialistului Mihail Sevas-
tos (1892–1967) privitoare la 
unele neînțelegeri apărute în 
relațiile lui Panait Istrati cu cei 
doi membri din conducerea zia-
rului Adevărul, precum și ai re-
vistei Adevărul literar și 
artistic. 

Prozatorul Romulus Cioflec, 
unul dintre cei mai apropiați 

prieteni ai lui Panait Istrati, nu 
poate să înțeleagă atitudinea 

 
Romulus Cioflec, profesor 

_________________________
inclementă a publiciștilor Emil 
Socor1 și Constantin Graur2 
față de autorul cărții Ciulinii 
Bărăganului. 

Intervenția sa pe lângă Mi-
hail Sevastos a rămas fără nici 
un ecou, așa cum menționează 
autorul Amintirilor de la 
„Viața Românească“ într-o 
notă care se publică aici. 

* 
Timișoara, 26 sept[embrie] 

1932 
Str[ada] General Foch, nr. 44 
 
Iubite domnule Sevastos, 
 
Te rog nu mă uita, mai cu 

seamă în aceste vremuri grele 
cu banii ce mi s-ar cuveni 
pentru Banii1 mei din V[iața] 
Rom[ânească]. 

Apoi, Istrati îmi scrie că ți-a 
scris o scrisoare referitor la 
raporturile lui cu Adevărurile 
toate de pe str[ada] Sărindar și 
acesta provocat de demersul 
meu către d[omnul] Socor spre 
a stabili alte raporturi. 

Nu știu de am făcut bine 
scriindu-i câte ceva la 
mănăstire despre cele vorbite 
cu d[omnul] Socor, din 
inițiativa mea, căci îmi pare rău 
pentru sănătatea lui ca și pentru 
nedreptatea care i se face. 

Nu știu ce cuprinde 
scrisoarea lui. Te rog, însă, 
dacă nu speri să poți contribui 
la pacificarea lucrurilor, mai 
bine nu le lăsa să se turbure. 

Pe d[omnul] Socor l-am 
găsit așa de pornit împotriva 
lui, încât m-am convins că nici 
un argument al meu nu ajută. 

Nu poate să admită că Istrati 
din pură prietenie să se fi dat 
odată trup și suflet pentru 
Rosenthal.  

Acum să scrie la Curentul 
pe care-l detesta și căruia i-a 
refuzat paralele pentru 
articolele despre Neamț, deși 
foarte strâmtorat! 

Eu m-am oferit lui Istrati, și 
ți-o comunic, deoarece fiind în 
București s-ar putea să vie 
ceasul să-i faci un trist serviciu 
ultim, m-am oferit să mă adre-
sez lui Mihalache, fost coleg de 
bancă, pentru un mic ajutor de 
la guvern, ca bolnavul să-și 
poată face iarna în Elveția. 
Istrati m-a împiedicat hotărât. 

M-a rugat, totuși, să nu-l las, 
dacă moare la Neamț sau în 
străinătate, să fie înmormântat 
acolo. Vrea să fie adus la Brăila 
lângă mama lui. 

Dacă ceasul i-o veni la 
Neamț, eu sunt departe și aflu 
târziu. Un asemenea „ajutor“ 
de la guvern ar primi. 

Alăturat un articol pentru 
Adevărul trimis prin 
d[umnea]ta pentru economie de 
mărci! 

Te salut, 
R[omulus] Cioflec 

P.S. 
Istrati mă sfătuia să te rog 

să-mi trimiți o copie, la mașină, 
a scrisorii lui către d[umnea]ta. 
Văd că ține mult la aceasta. Aș 
fi dispus să plătesc pe 
„mașinistă“ și aș vrea să-i pot 
scrie că am copia, care mă → 

NICOLAE SCURTU 
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ADRIAN LESENCIUC 
 
"Ecou sunt, și uitare, și nimic." 
(Borges) 
                                        *** 
N-am îndrăznit nicicând să zic 
că sunt infinitivul lung 
ci doar să mă acopăr, cu motiv 
cu faldul nopții mărginit de 
nașteri 
ordonate-n  
infinit tiv 
lung 
cât omenirea. 
Din mine naște-s-a ecoul,  
amăgirea unor armonice 
mai pale, mai firave-n 
portativ.  
 
 
"Urăsc amintirile." (Borges) 
                                               
                                        *** 
Țâșnesc ca-ntr-un havuz toate 
diminețile mele. 
  
Printre stropii grei întrezăresc 
muntele.  
  
Niciodată n-am știut dacă e 
deformată ori nu,  
din cauza stropilor,  

imaginea tufei de măceș. 
Realitatea mea, pipăibilă cu 
necredincioasa-mi retină 
e cea din fiecare dimineață, 
aceeași. 
  
Cui îi va păsa, vreodată,  
de (acest) fapt? 
 
 
 
IONEL SIMOTA 
 
Caligrafia iubirii 
 
Iau în mâini pleoapele luminii, 
Ți le așez în dreptul sufletului, 
Le respir în trupul cuvintelor, 
Apoi le cuibăresc în sărut. 
 
Țin de mână surâsul, 
Îl îmbrac în alb, 
Îl așez cu fața spre Dumnezeu, 
Apoi întind în el o pasăre 
Și o rog să adoarmă... 
 
Îi spun povești despre iarnă... 
 
Tu o să porți pe umeri iubire, 
Voalul poemelor se va naște în 
tine, 
Eu voi fi lumina subțire, 

De fericire vei fi lacrimi pline... 
 
Apoi se va face dreptate, 
Eu voi avea o privire de foc, 
Sufletul meu, în alt suflet va 
bate, 
Eu, doar în tine am loc... 
 
Mereu în tine mă-ntorc... 
 
 
Ochii ploii 
 
Eu, toamna, ochii ploii am să-i 
leg 
Cu florile iubirii să nu-i doară, 
Cu sărutări de rouă și de seară 
Și le voi da cel mai frumos 
întreg. 
 
Am să-i descânt cu altfel de 
cuvinte 
Ce n-au mai fost rostite pe 
pământ, 
Îi voi ascunde-n poala unui 
vânt 
Ce doar cu șoapte poate să-i 
alinte. 
 
Îi voi feri din calea celor răi 
Căci știu că ochii ploii-s ochii 
tăi. 

_______________________________________________________________________________  
 
ÎNCĂ O EPISTOLĂ... 
 
→ interesează. Dacă poți 

atât pe cât ești de bun. 
Cioflec 

 
Scrisoarea lui Romulus Cioflec 

despre Panait Istrati  
Ultimele lui dorinți 

 
În urma scrisorii lui Panait 

Istrati am făcut încercări de 
apropiere între el și Adevărul. 
N-am reușit. Emil Socor și 
Const. Graur au fost contra. 

Mi-a fost greu să-i dau 
răspunsul lor și tot am amânat 

ziua trimiterii răspunsului, până 
ce Panait Istrati a murit. 

Cum eu am redactat Viața 
Românească în anii 1930, 1931 
și 1932, i-am cerut lui Panait 
Istrati colaborarea despre care 
este vorba în scrisoare. 

 
6 sept[embrie] 1957 

 
Mihail Sevastos 

 
Note 
 Originalul acestei epistole, 

inedite, se află la Biblioteca 

Academiei Române. Cota 
29 . CDL

 

1. Emil Socor (1881-1951), 
gazetar, memorialist şi membru 
în consiliul de administraţie al 
ziarului Adevărul. 

2. Constantin Graur (1880-
1940), jurnalist, polemist, 
autorul unor portrete de 
gazetari şi director al ziarului 
Adevărul. 

3. Romulus Cioflec – Banii 
în Viața Românească, 24, nr. 7-
8, iulie-august 1932, p. 229-
234. 
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Romulus Cioflec (1882-1955) a trăit 

aproape zece ani (1917-1926) în Basarabia, la 
Chișinău, identificându-se cu lupta și 
aspirațiile prietenilor săi basarabeni. După 
plecarea din Chișinău, la Timișoara, apoi la 
București, scriitorul a continuat să păstreze 
legături strânse cu oamenii de cultură din mult 
încercata provincie românească. Este suficient 
să exemplificăm prin volumul său Pe urmele 
Basarabiei... note şi impresii din revoluţia 
rusească (1) sau prin prezența scriitorului și a 
operei sale în paginile revistei Viața 
Basarabiei (1932-1944), editată de Asociația 
Culturală „Cuvânt moldovenesc” din 
Chișinău, director Pantelimon Halippa (1883-
1979).  

O adevărată surpriză a fost pentru noi 
descoperirea (2) la Arhivele Naționale Istorice 
Centrale (3), a unui document existent în 
arhiva Comitetului Central al P.C.R. semnat de 
Romulus Cioflec, referitor, în întregime, la 
Basarabia. Docu-mentul conține 36 de pagini, 
dactilografiate. Cunoscând alte texte ale 
autorului, dactilogra-fierea s-a realizat la 
mașina personală a familiei Cioflec. Pe fiecare 
pagină se află corecturi manuscrise ale lui 
Romulus Cioflec, cu scrisu-i binecunos-cut. La 
final, semnătura cunos-cută. Textul a fost 
fotografiat după un microfim venit din URSS. 
Pe coperta dosarului e scris: Institutul Maxism-
Leni-nismului din Cadrul Comitetu-lui Central 
al Uniunii Sovietice URSS, Arhiva Centrală de 
Par-tid, Rola nr. I - Din microfilmul venit din 
URSS, cutia nr. 1, Arhiva Institutului 556.  
Textul are titlul Căutând îndărăt și căutând 
înainte. Nu este datat. Având în vedere 
conținutul, am realizat unele corelații 
(explicațiile nu-și au locul aici), datând textul 
în ju-rul anului 1942. Pe lângă faptul că textul 
cuprinde trăsături ale stilului scriitorului 
Romulus Cioflec, precum prezența arha-
ismelor lexicale, ironia, sublini-em ideile ce le 
conține. Autorul dovedește că are solide cunoș- 

 
_____________________________________ 
 
tințe referitoare la istoria Basa-rabiei și la 
istoria României. Unele pagini au caracter 
auto-biografic, prezentând experien-ța 
scriitorului din Chișinăul anilor 1917-1926.  

Ultima parte are în vedere istoria recentă, 
dar ce ni se pare semnificativ este 
extraordinara încredere a autorului în forța 
poporului român, în misiunea lui față de 
Europa: „noi ne vom putea începe și misiunea 
noastră de civilizație creștină” sau mai departe 
„vom birui ori vom pieri cu ei, ca paznici ai 
civilizației europene, paznici ai ființei noastre 
naționale și ai civilizației europene și 
creștine.” Textul este foarte greu descifrabil, 
mai ales ultimele pagini, ce cuprind și rânduri 
tăiate cu o linie – de autor ori de altcineva 
(evidențiate de noi prin subliniere). Este 
evident că Romulus Cioflec are în vedere, 
înainte de 1945, traseul european al poporului 
român. Că a fost un scriitor european am 
dovedit-o în alte studii ale noastre (4).  

Reproducem, în continuare, ultimele 
pagini ale textului:  → 

LUMINIȚA CORNEA 
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„Prin anarhia rusească s-au produs şi 
fenomene sufleteşti ca cele pomenite, dar şi 
putinţa de a avea un Sfat al Ţării. Şi vom scăpa 
de ruşi, şi în ceasul de faţă, numai după ce va 
intra virusul disoluţiei în hoardele mânate de 
noul Ghingis-han roşu. Dar, de astă-dată, prin 
jertfa noastră şi prin rezultatele ei, ne vom 
aşeza şi în respectul Europei şi în hotarele 
noastre fireşti, şi cu alt temei decât până acum, 
ca paznici ai civilizaţiei creştine a 
Continentului. 

Se cade însă să nu uităm că, şi acum un 
sfert de veac, revoluţia rusească - cu disoluţia 
drept corolar – a fost provocată tot de armele 
germane, cari ele ne feriseră atunci de o 
„întregire” în buzunarele Moscovei ... Căci, 
vai, deşi „pravoslavnicii” din Răsărit ne-au dat, 
veacuri întregi, dovezi prisositoare de zorimea 
lor, totuşi eram treziţi, în 1939, cumsecade.  

Greu şi târziu ne-am trezit! 
Credinţa noastră în omenia şi buna 

vecinătate rusească a început de mult, a ţinut 
mereu şi s-a plătit mereu. A fost trădat Ştefan 
al Moldovei, prin înţelegerea moscoviţilor 
chiar cu acela împotriva căruia se legase 
alianţă, turcul. I-a fost apoi închisă şi ucisă în 
închisoare fiica, la Moscova, împreună cu fiul 
ei îndreptăţit la moştenirea tronului moscovit. 
Şirul pândelor şi trădărilor şi desmier(dăr)ilor 
s-a tot înnădit, de atunci, peste patru veacuri. 

Şiretenia, brutalitatea şi cinismul 
primitivului! Nu mai târziu decât la 28 de ani 
de la legământul aşa de tare al lui Petru cel 
Mare faţă de Cantemir, un general rus, intrând 
în Iaşi, proclamă pe ţarina Ana ca Doamnă a 
Moldovei. În trei lungi războaie cu turicii 
(1768-1774; 1787-1792 şi 1806-1812) ei ocupă 
şi jăcmănesc Principatele, isbutind, în ultimul, 
să înjumătăţească Moldova ca „eliberatori”. 
Mai invadează principatele de câte ori pot duce 
mai departe programul lor de ieşire la drumul 
mare - la drumul mare al Dunării şi al 
strâmtorilor – şi la sugrumarea noastră şi a 
Europei centrale, adică la 1829, când rămânem 
iarăşi ocupaţi şase ani, pierzând de astă-dată 
numai gurile Dunării; la 1853, când ne 
salvează Apusul la Sevastopol şi putem face 
porneala Unirii – căci începând de la Petru cel 
Mare, orice pas al nostru coincide cu o 
înfrângere militară a vecinului din Răsărit; la 
1877, când îi salvăm și ne pradă; la 1916, când 
ne „aliem”, se instalează în Moldova ca la ei 

acasă, și pun la cale împărțirea noastră între ei 
și austro-ungari, inamici comuni, și, în sfârșit, 
la 1940, când Europa, fiind toată încleștată în 
Apus și în miază-zi, primim ordinul de 
evacuare a Basarabiei și Bucovinei de Nord, 
din senin și în patru zile. Ba ne mai ia și, peste 
ultimat, nordul județului Dorohoi. Un mizilic! 

Azi, frați basarabeni, pentru prima dată 
ne răfuim fățiș cu voi, pentru voi și pentru 
Românism, pentru trecut și pentru viitor. 
Dumnezeu, care ne-a păstrat peste toate 
trădările rusești de până acum, nu se poate să 
nu ne ajute împotriva falșei pravoslavii, chiar 
în ceasul când ea calcă în cismă crucea. Mereu 
cu credință față de ei și mereu trădați, dacă 
Dumnezeu ne-a așezat la paza drumurilor de 
viață ale Europei, nu se poate să ne încovoaie! 
Ne-a ajutat în fața puhoiului turcesc, iar când 
apele s-au retras definitiv din sud, ne-a ajutat 
să ne întregim și spre Apus. Și prin minunea 
Lui, trecându-ne întâi prin foc, alături de acelaș 
„aliat” căruia i-a luat la vreme frânele din 
mână. După ceasul acela greu, poate că trebuia 
să începem a căuta spre Apus un aliat firesc 
pentru ziua de azi. Ne-a găsit din nefericire el, 
și azi luptăm alături, după lichidarea 
imperialismului turcesc, iar apoi ca o 
consecință firească, a Austro-Ungariei care ne-
a adus o întregire  provizorie germanismul și 
românismul ... ca singuri ... firești în fața 
țarismelor slave lichidarea despoției răsăritene,  
pentru a ne aduce nouă întregirea definitivă ..., 
iar pentru toată Europa, siguranța viitorului 
fără granițe și intrigă engleză. În ce măsură 
vom înțelege acest lucru și noi, românii, și 
germanii? Dacă unii, din fostele bisericuțe 
politice, nu pot să înțeleagă, oamenii de stat 
responsabili trebuie să înțeleagă. Înțeleg, căci 
orice va fi de Europa, noi de-acum nu vom mai 
avea de făcut decât paza Răsăritului alături de 
germani. Vom birui ori vom pieri cu ei, ca 
paznici ai civilizației europene, paznici ai 
ființei noastre naționale și ai civilizației 
europene și creștine. Asta au înțeles-o și 
Friederik cel Mare și Ștefan, au înțeles-o 
Bismark și Brăteanu, și au înțeles-o azi Hitler 
și mareșalul Antonescu. 

Un gânditor politic basarabean scria 
odinioară că drumul (s)pre Ardeal trece peste 
Prut, și așa a fost; așa se va dovedi și azi. Ba 
azi vedem că el a trebuit să poartă armele 
noastre departe peste Nistru; ca să isprăvim → 
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VALENTIN MARICA 
 
Ceasornic de lut 
(variantă) 
 
Câtă pătrundere a dimineţii 
în rariştea cuvântului 
când aprinzi ramul, 
când rotunjeşti pământ de sub cruce, 
când linia de orizont 
este dunga mâinii tale prinse în cer, 
când mă aplec în unda miezului 
și fiecare  
strigă numele fructului, 
când buzele mele 
murmură deasupra ierbii 
stingerea valului. 
 
 
Sotto-voce 
(variantă) 
 
Ninsoarea îţi va închide, mai întâi, ochiul. 
Apoi, tremurul mirtului. 
Vei întinde pânza cea albă 

peste oul păsării de smarald, 
peste păcatul celor ce aşteaptă 
să semene cu chipul tău. 
Ziua va fi plaur. 
Răscrucile 
unde ne măsurăm surâsul îndoielii  
se vor leapădă de iarbă. 
Cuvântul 
va fi o picătură de sânge 
în colţul gurii.  
 
 
Îndurarea amiezii 
 
Cânt poruncile tale! 
Le învelesc în schitul numelui meu. 
Ziua întinde umbrele mântuirii, 
pe când 
arborele amiezii e crucea curgătoare 
pe care o duc în braţe; 
pe când cea mai albă frunte,  
în bătaia soarelui, 
e mormântul, 
vaierul... 
 

__________________________________________________________________________  
 
 
→ definitiv cu învinuirile pentru 

lichidarea definitivă a amenințării din Răsărit  
 Când Rusia imperialistă va fi lichidată, 

posibilitățile de imperialism răsăritean, sub 
orice formă, vor fi lichidate și ele – și anume 
printr-o nouă alcătuire ieșită din diferența 
etnică, din conștiința raselor de acolo, și prin 
tăierea unora din capetele balaurului, care, 
stăpân azi în două continente, caută drum la 
toate apele lor, pentru toate sugrumările. 

Și dacă răsboiul acesta, prin îndurările și 
învățăturile lui (poate) duce și un alt nivel de 
moralitate internațională, pentru diferențiere în 
alcătuirea politică a Răsăritului noi ne vom 
putea începe și misiunea noastră de 
civilizație creștină. 

De doi ani plătim tribut pentru existența 
în hotarele noastre etnice și pentru a păstra 
bunurile unei civilizații creștine (două rânduri 
indescifrabile) Cruțată de celălalt răsboiu, 
Basarabia a trecut acum și ea pe sub tăvălugul 

bătăliilor, iar fiii ei cei mai buni au fost ridicați 
și răpuși ...  poate pentru ca sufletele lor să se 
încălzească și mai mult și fără rezerve, la 
crezul unui viitor comun, iar noi să-i înțelegem 
și mai bine pe ei.”  

     _______ 
  

Note: 
           1. Romulus Cioflec, Pe urmele 

Basarabiei... note şi impresii din revoluţia 
rusească, Institutul de editură şi arte 
grafice Cultura românească, Bucureşti, 
1927 

2. Mulțumiri domnului Ioan Lăcătușu și 
domnului Alin Spânu pentru semnalarea 
acestui document. 

3. Arhivele Naționale Istorice Centrale 
(ANIC), Fond CCPCR, colecția 60, dosar 426 

 4. Luminița Cornea, Călătoriile prin 
Europa ale scriitorului Romulus Cioflec 
(1882-1955), în volumul Studii și articole 
literare, Editura Pastel, Brașov, 2014, p. 73-8 
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Inscripții 

 
 
Bibliografia poetului, nuvelistului, 

romancierului și dramaturgului Romulus Cioflec 
(1882–1955) nu este, încă, cercetată cu o anume 
consecvență de un institut de cercetări literare 
întrucât opera naratorului transilvănean nu a fost 
restituită integral, nu a fost citită sau recitită și, 
finalmente, nu se cunoaște nici de către 
specialiști. 

O încercare meritorie1 de a aduna și 
sistematiza tot ceea ce a scris și ce s-a scris 
despre opera și biografia lui Romulus Cioflec a 
întreprins Luminița Cornea, cu ani în urmă, fără 
să modifice opiniile privitoare la cercetarea în 
profunzime a unei creații și a unui destin ce se 
cer imperios investigate. 

Contribuțiile de istorie literară ale doamnei 
Luminița Cornea, excelent cercetător al istoriei 
culturale și literare din spațiul transilvan, au 
relevat în cazul lui Romulus Cioflec câteva 
aspecte noi, unele extrem de interesante și 
valoroase, cum sunt teatrul acestuia, 
publicistica și literatura picarescă. 

O sursă, mereu surprinzătoare, pentru 
crearea profilului uman și scriitoricesc, o 
constituie literatura epistolară, atât cât există și 
care se cuvine a fi identificată, adnotată și 
publicată. 

În întâmpinarea acestui deziderat, public, 
acum, două epistole, inedite, ale lui Romulus 
Cioflec trimise lui H. Blazian (1902–1961), 
publicist și cronicar de artă plastică la unele 
ziare și reviste din București. 

Lectura acestor epistole, deloc convenționale, 
ne evocă modul cum i se receptau unele dintre 
cărțile sale în presa literară şi nonliterară a 
Capitalei. 

 
* 

Timișoara, I, 11 sept[embrie] 1929 
Vila Parc 

 
Iubite domnule Blazian, 

 
Nu-ți scriu fiindcă mi-aș fi pierdut nădejdea 

că ai să-mi recenzezi odată cartea în Dreptatea. 
Îți scriu mai întâi pentru a-ți pune la dispoziție,  

 
Romulus Cioflec, Câmpulung, 1900 

_______________________________________
gata, un anunț, alăturat, al lucrării mele, Pe 
urmele Basarabiei2. 

Toate gazetele, afară de Dreptatea și 
Viitorul, au publicat anunțul după ce li s-a trimis 
volumul. La Viitorul cred că a fost intenție, dar 
la Dreptatea nu pot să cred. 

Al doilea, Goga este încolțit binișor de 
Curentul pentru atacul infam din Ț[ara] N[ouă] 
împotriva d[omnu]lui Maniu. 

Acum ar fi momentul cel mai potrivit pentru 
recenzarea lucrării mele și dibuirea pușlamalelor 
„politice“ de la Ciucea. Dumneata faci și... că 
întârzii să faci. 

Dacă, apoi, ești așa de bun pune-te în 
legătură cu cineva de la ziarul Lupta, care se 
interesează de aproape de Goga. 

Dă-le volumul sau măcar arată-le pasagiile 
unde se vorbește de Goga (sunt arătați și 
martori!) și anume la începutul marelui capitol 
Din carnet (un fel de calendar al 
evenimentelor), o dată pe la 2 aprilie, dacă nu 
mă înșel și altă dată la sfârșitul acestui capitol, 
unde vorbesc de vizita mea la Ilie Cătărău. → 

NICOLAE SCURTU 
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În Adevărul literar recenzia3 a relevat părțile 
care privesc pe Goga, dar poetul n-a crâcnit, se 
vede că se știe vinovat. 

În nădejdea că nu te dai bun și nu mă dai 
uitării. 

Te salut, 
R[omulus] Cioflec 

 
* 

Timișoara, II, 22 febr[uarie] 1930 
Str[ada] Dacilor, nr. 18 

 
Iubite domnule Blazian, 

 
Ți-am trimis un rezumat din conținutul cărții 

mele Sub soarele polar4. Să nu-l fi primit, nu 
cred, căci a fost recomandat. 

Poate că până acum n-ai avut răgaz să te 
ocupi de această carte, și-i mai bine mai târziu 
decât niciodată. 

Trebuie, însă, constatat cu amărăciune că la 
publicațiile amice: Adevărul literar, Dimineața, 
Adevărul, greu răzbate o recenzie despre o carte 
a mea, dar răzbate în Viitorul, Ordinea, 
Dreptatea și Epoca. 

Că această din urmă carte a mea, care a 
plăcut și recenzenților și cititorilor obișnuiți, 
este bună sau rea, eu nu mă pot pronunța. 

Dacă aș ști, însă, că și la Dimineața și 
Adevărul și Adevărul literar cartea a fost citită 
de cel în drept și n-a plăcut, n-aș avea nimic de 
spus. Teamă mi-e, însă, că n-a fost citită. 

Poate te miri că-ți scriu despre atâtea care nu 
te privesc. 

O fac și eu ca să mă descarc către cineva de 
acolo, și te rog să mă ierți. 

Al d[umi]tale, 
Romulus Cioflec 

 
P.S. 
D[omnu]lui Philippide care s-a declarat 

dispus să scrie ceva despre Sub soarele polar în 
Adevărul, i-am lăsat la plecare o scrisoare prin 
care-l asiguram că e stins conflictul dintre 
Ciornei și Administrația Adevărul și că se poate 
scrie și despre lucrări apărute la „Naționala“. 
Vorbisem cu cei în drept. Să fi rămas la dânsul 
acea îndoială? 

R.C.  
Domniei sale domnului H. Blazian la 

„Adevărul literar și artistic“, Strada Constantin 
 

 
Romulus Cioflec, Iarna 

_______________________________________
[ Mille, nr. 7, București; Trimite: Romulus 
Cioflec, Timișoara, II, Strada Dacilor, nr. 18]. 

 
 
Note: 
 Originalele acestor două epistole, 

necunoscute, se află la Biblioteca Academiei 

Române. Cota 34(1 2)
DCCCXL


 . 

1. Romulus Cioflec – un ardelean pe 
drumurile lumii. Ediție îngrijită de Luminița 
Cornea. [Sfântul Gheorghe], Editura Arcuș, 
2007, 85 pagini + 15 pagini cu iconografie. 
(Ministerul Culturii și Cultelor. Centrul de 
cultură Arcuș. Muzeul Național al Carpaților 
Răsăriteni). 

2. Romulus Cioflec – Pe urmele Basarabiei. 
Note şi impresii din revoluţia 
rusească. Bucureşti, Editura Cultura 
Românească, 1927. 

3. S.R. – Romulus Cioflec – Pe urmele 
Basarabiei în Adevărul literar și artistic, 9, nr. 
392, 10 iunie 1928, p. 7, col. 2-3. 

4. Romulus Cioflec – Sub soarele polar. 
Impresii și peripeții din voiajul unor salvați de 
la naufragiu de spărgătorul Krasin. Cu 
ilustrații. București, Naționala S. Ciornei, 
[1929], 179 pagini. 
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Romanul lui Romulus 

Cioflec „Vârtejul” (1937), 
premiat de Academia Română în 
1938 (1), la propunerea lui 
Mihail Sadoveanu (2), a fost 
tradus în limba maghiară de 
universitarul clujean Dávid 
Gyula, critic și istoric literar. 

Dávid Gyula, consătean al 
scriitorului Romulus Cioflec, s-a 
născut la Araci, în anul 1928, ca 
fiu al preotului reformat din 
localitate. În Postfața la romanul 
tradus (3), intitulată „Két világ 
határán” („La granița dintre 
două lumi”), Dávid Gyula 
realizează o fină analiză a 
romanului, numindu-l pe autor 
„o stea mai mică, vizibilă totuși 
pe bolta cerească a literaturii 
române.” 

În anul 2011, am luat 
legătura pe internet cu domnul 
Dávid Gyula, ajuns la o 
respectabilă vârstă. Domnia sa 
mi-a răspuns la scrisoare, 
dezvăluind-ne informații 
interesante despre felul cum a 
ajuns să traducă romanul și 
despre bucuria de a-l traduce. 
 
24 oct. 2011 
Stimate domnule Dávid Gyula,  
Am găsit pe internet adresa dvs. 
Vă rog să mă iertați pentru 
îndrăzneală. 
  Sunt o profesoară din Sf. 
Gheorghe care a studiat viața și 
activitatea scriitorului Romulus 
Cioflec, lucrez la monografia 
scriitorului. Am contribuit la 
realizarea documentației pentru 
Casa memorială „Romulus 
Cioflec” din Araci.  
   Știu că ați fost consăteni, că ați 
tradus romanul „Vârtejul”.  
   L-ați cunoscut pe Romulus 
Cioflec? Aveți amintiri despre 
acest scriitor, despre această 

„stea strălucitoare” cum l-ați 
numit în Postfața la romanul pe 
care l-ați tradus? 
    Nădăjduiesc în primirea unui 
răspuns de la d-voastră. 
         Vă doresc sănătate și  
putere de muncă, 
       Cu aleasă considerație,  

Luminița Cornea 
 

25 oct. 2911 
Stimată Doamnă, 
Am primit scrisoarea Dvs, şi Vă 
răspund cu bucurie, deşi nu Vă 
pot spune nimic pozitiv în 
privinţa "cunoştinţei mele" cu 
Romulus Cioflec. M-am născut 
în anul 1928, şi am trăit 10 ani la 
Araci, unde tatăl meu a fost 
preot reformat, apoi el a fost ales 
la Odorheiu Secuiesc şi de atunci 
am fost doar în vizită la Araci. 
Cu Romulus Cioflec "am intrat 
_________________________  

 

 
 

 Romulus Cioflec la 
Turtucaia, în 1913 

(Foto inedită, faţă şi verso) 

în legătură" doar la începutul 
anilor 70, când în judeţul 
Covasna au fost înfiinţate - în 
euforia creării judeţului - un 
întreg şir de societăţi literare, 
între care şi cea de la Araci. În 
calitate de "concetăţean" am fost 
invitat la festivităţile legate de 
înfiinţarea Societății 
„Cioflec”, apoi am mai fost la 
câteva acţiuni de mai tîrziu. Mă 
bucur, că Societatea există şi azi, 
în ciuda faptului, că această 
comună dragă mie s-a schimbat 
mult în ultimele decenii. 
Un rezultat al contacului meu cu 
Societatea a fost şi traducerea 
romanului, care m-a interesat, 
întrucît descrie lumea din 
această zonă, dinainte de primul 
război mondial. Câteva tipuri 
descrise de autor trăiau încă în 
vremea copilăriei mele, şi din 
acest roman am aflat şi am 
înţeles mult despre această lume. 
Deşi am tradus relativ mult din 
literatura română - începând cu 
B. St. Delavrancea, Slavici, Titu 
Maiorescu şi până la Ştefan 
Bănulescu - romanul lui Cioflec 
îmi este drag, şi l-am tălmăcit cu 
bucurie. 
Dacă finalizaţi cartea la care 
lucraţi, v-aş fi recusoscător dacă 
mi-aţi trimite un exemplar şi 
mie. 

Cu stimă,  
Iuliu Dávid   

 _______ 
 Note: 
 1.Romulus Cioflec, Vârtejul, 
roman, Editura Adevărul, 
București, 1937 

2. Nicolae Scurtu, 
Inscripții: Romulus Cioflec și 
Academia Română, în „Caietele 
de la Araci”, publicație de 
literatură a Muzeului Național al 
Carpaților  Răsăriteni, anul II, 
nr.1(2), decembrie 2014, p. 3-4 

3. Romulus Cioflec, 
Örvényben (Vîrtejul), traducere în 
limba maghiară de Dávid Gyula, 
Bucureşti, Kriterion, 1983 

LUMINIȚA CORNEA 
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Ca să vadă ce-am învăţat la 

şcoala de miliţieni, inspectorul 
ne-a cerut să ticluim un  proces 
verbal cu fapte inventate de noi. 
Eu am scris aşa:  

„Azi am arestat un infractor. 
Un tip dat în urmărire de două 
luni. Infractor minor. Era în 
gară. Dădea târcoale. L-am 
mirosit imediat, şi când i-am 
văzut figura l-am recunoscut. 
Era el. Un pişicher: Pişicher, 
adică un şmecheraş simpatic. I-
am zis: 

– Tu, măi băiete, ia dă-te-
ncoace un picuţ să vorbim ceva. 
S-a uitat lung la mine, apoi mi-a 
tras un şut zdravăn în fluierul 
piciorului şi a tulit-o iepureşte. 
Eu mă ţineam de piciorul care 
mă durea al dracului de tare şi 
am strigat în jur: prindeţi hoţul, 
prindeţi hoţul! Un acar tocmai se 
îndrepta spre locul lui de muncă. 
I-a pus o piedică, şi fugarul a 
căzut. Când să se ridice şi s-o ia 
din nou la fugă, eu eram acolo şi 
i-am înfipt o mână în ceafă: 

– Stai, puişorule, că te-am 
prins. Şi l-am adus la secţie. Ca 
să-nchei proces verbal, a trebuit 
să-i iau un interogatoriu, dar 
puşlamaua n-avea chef de vorbă. 
I-am zis: 

– Bă, derbedeule, tu să nu-
mi faci mie figuri, că îţi ard o 
scatoalcă de vezi stele verzi. 
Chem imediat gardianul să te 
adune cu mătura şi făraşul, bă, 
ştii tu unde eşti? Eşti la miliţie, 
infractorule, şi dacă nu răspunzi 
corect la întrebări, dai de dracu 
şi-l vezi şi pe tac’su, auzi? 

El a dat din cap în semn că 
da, aude. 

Domnul comisar era lângă 
mine, să vadă cum interoghez. 

– Cum te cheamă? Cum te 
cheamă, bă, n-ai limbă? 

– Am. Ion mă cheamă. 
– Aşa, foarte bine. Şi mai 

cum? 
– Apetri. 

– Bun. Apetri. Tu ai operat 
mai multe furturi, e adevărat? 

– E adevărat. 
– Frumos. Te-ai dat pe 

brazdă. Începi să ciripeşti. Ia 
spune-mi tu mie, ce ai furat? 

– Mâncare. 
– Ce fel de mâncare? 
– Nişte mere. Şi nişte cireşe. 
– De unde? 
– Din grădină. 
– Din grădina lu’ ta’c’tu? 
– Nu. De la o vecină. 
– Aşa deci, ai furat fructe din 

grădina vecinului. Ai intrat pe 
poartă?  

– Nu. Am sărit gardul. 
– Deci prin efracţie. Te-ai 

introdus prin efracţie în 
proprietatea particulară a 
vecinului. Buuuun! Şi ce-ai mai 
furat? 

– O pasăre. 
– O găină? 
– Nu, nene, altă pasăre. 
- O barză? 
- Nu, nene, o pupăză. 
– Şi de la cine ai furat tu 

pupăza, măi băiete? 
– Din tei. 
Domnul comisar a izbucnit 

în râs: 
– Dă-i drumul, Vasile, nu 

vezi ce-ai făcut? 
– Ce-am făcut domn’ 

comisar? 
– L-ai arestat pe Ion 

Creangă, nătărăule. De unde eşti, 
măi băiete? 

– Din Humuleşti, să trăiţi, 
domn’ comisar. 

– Şi ce cauţi tu tocmai la 
Braşov, măi Ionică? 

– E foamete rea pe la noi, 
domn’ comisar, că a fost seceta 
mare şi nu s-a făcut nimic, 
nimic. 

– Bine, măi Ionică, adică nu 
e bine. Ţine ici zece lei şi du-te 
de-ţi cumpără o pâine. 

Şi Nică lui Ion Apetri a 
plecat, dându-mi cu tifla. Nu 
înţeleg de ce mi-a dat cu tifla” 

DANIEL DRĂGAN  
 

 
 
A explodat din muguri poezia  
   
A explodat din muguri poezia  
Cu rime-mbrățișate pe clavire  
Și-a luminat în versuri galaxia  
Petalelor de fragedă iubire.  
   
Mi-ai sidefat ingenuu simțirea  
Rostogolind cuvinte pe o harpă,  
Reinventat-ai pentru noi 
murirea,  
Ca-n nicio primăvară să nu-
ncapă.  
  
În trupul meu viorile se-nchină,  
Iar din privirea-ți floare de 
narcisă  
Se naște simfonia cristalină  
De-atâta vreme pentru mine 
scrisă. 
  
 
Tăcerea înfloririi 
 
Tăcerea înfloririi îmi arde 
primăvara,  
Îmi spintecă izvoru-n ape reci,  
Din călătoare umbre mă varsă 
călimara  
În dimineți ploioase pe poteci. 
 
Mergând pe verticală cu roiuri 
de lumină,  
Copacii se înmoaie ceruiți,  
În răzvrătirea crudă pământul 
se dezbină  
Și arborează doi îndrăgostiți. 
 
Iscoditoare flăcări prin lemne 
neaprinse  
Strecoară tulburatele porniri,  
Din bulbi de curcubeie răsară 
neatinse  
Culorile preaplinelor iubiri. 

 
TATIANA SCURTU-

MUNTEANU 
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stare 
 
de fiecare dată când termin 
de scris un poem 
îmi pare că n-am făcut 
altceva  
decât să tulbur unda unui 
ochi de apă 
din marele ocean 
 
îndepărtarea ei mă face să 
simt 
limbile ceasului mai ușoare 
în zidurile care strâng copilul 
la piept 
 
oftez și chem 
alte păsări să-și facă scară 
spre cer 
 
cu sufletul suflecat 
 
săptămâna s-a înhămat 
carul plin cu zile albe a pornit 
prin sat agale 
vântul adulmecă știuleții 
pregătiți să plesnească aurul 
din dinți 
fântâni cu gâturi lungi ca 
niște berze solitare 
se dăruiesc luminii 
prin livezi stoluri de mierle și 
de potârnichi și-alină zborul 
casele par șir albastru de 
mătănii atârnat la gâtul țarinei 
lungi ulițe șerpuinde 
care în deal 
care la vale 
încărcate cu răbdare 
înghit praful 
mersul 
somnul 
dezghiocat de umbră timpul  
pare un biet cârlan obligat în 
ajunul crucii 
să îngrașe un ciolan 
 
cât necaz câtă zădărnicie 
poartă-n umeri biata glie 
treierată 
de picioare și de sapă 
doar țăranul azi mai știe 

în sânul satului 
 
săteni cu diminețile pe frunte  
și sudoarea în sân 
mărșăluiesc  
țarina sfântă-i cheamă în 
fiecare zi  
ca un clopot la liturghie 
în care își împărtășesc 
mâinile cu trudă 
fiecare durere- 
așchie înfiptă temeinic în 
suflet 
lasă uitarea să treacă 
urme de șine rămân 
și un oftat prelung le stă pe 
umăr  
ca o bufnița rătăcită pe stâlp 
 
noaptea treieră mărăcini  
pentru macii câmpului  
dau drumul la răni  
cum ar da drumul la câini 
 
a doua zi fac retur din poartă  
până-n câmpiile descărnate 
de umblet 
zbaterea lor-  
rodie necoaptă încă 
timpul-  
tăietor mult prea grăbit 
și roadele se lasă așteptate 
 
zădărnicia nu mai roade 
supurează din toți ulucii 
se rostogolește înapoi pe 
prispa casei  
 
bucata de lut osândit 
oftează cu piatra tocită în 
dinți 
se frânge tainic precum  
spicul de grâu pentru pâine 
prin lumina ghimpată 
umbra vineție sărută 
crucifixul  
ca ultimă rugă 
 
și Dumnezeu iartă... 

 
MIHAELA AIONESEI  

 

 
Tabletă 
 

 
 

Dorim să-i cinstim pe 
înaintașii noștri sufletești, 
care fac onoare neamului, 
printre care se numără 
Romulus Cioflec. 

Cum să concretizăm 
această dorință? Răspunsul ce 
mi se pare ca potrivit este: să 
îndeplinim faptele pe care 
acești înaintași le-ar fi făcut 
dacă s-ar fi aflat în locul 
nostru! 

Desigur, condițile actuale 
sunt diferite; rămâne însă un 
criteriu de apreciere, tocmai 
cel care îi călăuzea pe 
înaintași: ceea ce fac eu 
acum, servește oare nu numai 
interesele mele dar și pe cele 
ale nației, și mai ales, așa 
cum judeca Romulus Cioflec, 
pe cele ale celor ... năpăstuiți. 

Pare complicat dar nu 
este. Fiecare dintre noi știe 
bine „ce este bine și ce este 
rău”. 

Putem să greșim uneori, 
credeam că e bine și iată că 
rezultatul este negativ... 

Dar cu trecerea anilor, cu 
experiența care se aduna, 
vedem care sunt consecințele 
directe și indirecte ale 
faptelor noastre. 

Căci dacă roadele sunt 
bune, înseamnă că arborele 
este bun, cum spunea Sfântul 
Ioan Botezatorul! 
 

ȘERBAN TECULESCU 
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 NADIA CELLA POP  
poeme HAIKU şi TANKA 
 
Spartanii aspri 
nu cunoşteau clemenţa, 
doar disciplina. 
 
Discul lui Newton 
învârtind culorile 
creează doar alb. 
 
Teiul freamătă 
a tristeţe în Copou 
pentru cel ce-i dus. 
 
Plutesc fumigei 
ca într-un dans ireal 
cu forme de flori. 
 
Cu cerneală scriu 
epistole, depeşe, 
versuri în catren. 
Ea dă parfum, culoare 
şi plusuri de simţire. 
 
Ideograme 
reprezentând cuvinte, 
hieroglife, 
desene cu simboluri. 
Sunt strămoşii scrisului. 
 
L-ai încondeiat 
pe amicul slab şi chior. 
Dar nu-i ou de Paşti. 
E doar timid şi retras 
din vânzoleala vieţii.  
 
Din volumul „Tainiţa cu busole - 
500 de poeme HAIKU şi 
TANKA”, Ed. Aldus, Braşov, 
2014. Acesta este cel de-al 
şaptelea volum semnat de poeta 
Nadia-Cella Pop, dintre care două 
sunt multilingve (14-16+rune) cu 
titlurile „Senioria cuvântului” şi 
„Naufragii amânate”, iar cel de-al 
şaselea, „Punţi spre lumină”, Ed. 
Aldus, Braşov, 2013 cuprinde de 
asemenea 500 de poeme HAIKU 
şi TANKA.. 
 

 

ADRIAN MUNTEANU    
     

Nimic nu fac  
  
Înviorat, slobod a nopţii trenă, 
Mă spăl cu spaima zorilor 
devreme; 
Să fiu păzit, mă ung cu vagi 
dileme 
Şi-arunc anoste vorbe în arenă. 
 
Ştiute obiceiuri şi sisteme 
Devin actori pe o trufașă scenă  
Şi cad în valul devenit sirenă 
Ce peste ţărmuri toropite geme. 
 
Nimic nu fac s-alung din jur 
arestul 
Plăcerilor strivite de pervaz. 
Aceluia ce sunt, surpându-i 
lestul, 
 
I le-aş zvârli pe toate în obraz, 
Ca să-mi sfinţesc în gest şi-n 
trup protestul, 
Dac-aş putea o clipă să fiu treaz.  
           
Mi-e trupul casă pentru zile 
grele 
 
Mi-e trupul casă pentru zile 
grele, 
Cu porţi de fier şi uşi întunecate, 
Clădit din ură, silă şi păcate, 
Ţinut prea des în sfori şi în 
atele.  
 
Dar hainele mă strâng şi sunt 
uzate, 
În glastre zac doar fade imortele. 
Privesc afară numai prin zăbrele 
La văile cu flori însângerate. 
 
Nu mi-am văzut vecinii 
niciodată, 
Dar ştiu că sunt în lumea de 
mister 
În care vreau să mă trezesc 
odată. 
 
Mă lupt să evadez şi să nu pier! 
În casa ce pe viaţă îmi e dată, 
Să nu rămân de-a pururi 
prizonier. 

 

Eu cel flămând 
  
Eu cel flămând rânjesc fără 
speranţă, 
Eu cel năvalnic calc pe 
oseminte; 
Visează rime eul cel cuminte; 
Eu cel lasciv mă-nvălui în 
romanţă. 
 
Eu cel brutal străpung un gând 
fierbinte, 
Eu cel ce scriu primesc pe vis 
chitanţă, 
Eu cel decis înfrunt orice uzanţă, 
Eu cel mârşav scot dinte pentru 
dinte. 
 
Care sunt eu din toate, nu se ştie. 
Nu izbutesc pe mine să m-ating 
Şi dintre toţi cui să-i trimit solie 
 
Când toţi se năpustesc urlând pe 
ring? 
Ca să cobor adânc, spre temelie, 
Atâtea Euri trebuie să-nving.  
 
Ştiu unde sunt? 
 
Ştiu unde sunt, în ce ungher mi-e 
gândul? 
Am înţeles că rostul lui mă-
nvinge? 
Că semăn cu mânia ce m-atinge 
Şi cu trufia pieptul meu arzându-
l? 
 
Am sufocat desfrâul ce respinge 
Şi împăcarea nopţi şi nopţi la 
rândul? 
M-am depărtat de drum, apoi 
urmându-l 
Şi de-nvrăjbirea care mă 
încinge? 
 
Ce am făcut ca visul să nu treacă 
Şi mulţumit de mine să nu fiu, 
Să nu-mi mai scot invidia din 
teacă? 
 
Şi mă întreb, cât încă mai sunt 
viu: 
Eu am învins febrila zi ce pleacă 
Sau ziua m-a învins fără să ştiu?  
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Teatru 

  
Dramă în 3 acte şi un 

epilog 
Actul II - fragment  
 

(continuare din numărul 
trecut) 

 
Bălcescu: Frate Iancule, şi-

n pieptul meu e foc mare, dar 
cât va fi să trăim, nu putem să 
abandonăm lupta, numai că 
trebuie s-o gândim altfel, cum a 
zis mai adineaori fratele 
Axente, şi toţi ceilalţi. Fratele 
Laurian porneşte spre 
Bucureşti, Ion (e vorba de Ion 
Maiorescu) şi Andrei (e vorba 
de Şaguna) şi-ncă alţi câţiva, 
pornesc din nou spre Viena, să 
depună mereu petiţiuni acolo şi 
să conlucreze pentru unitate, iar 
eu mă îndrept tot spre Paris, 
unde să strâng toată românimea 
într-o partidă naţională de care 
să se ştie acolo tot mai mult şi 
să ne facem sprijinitori pentru 
unirea Principatelor de dincolo 
de munţi. Întâi asta ne trebuie, 
apoi, cu ochii pe acele istoriei, 
cum zise înţeleptul Bărnuţ, 
vom acţiona pentru Ardeal. 
Pentru că ne trebuie Ardealul, 
ca şi Basarabia şi Bucovina, şi 
tot ce a fost al nostru din 
strămoşi şi ni l-or răpit străinii. 
Dar toate acestea le putem 
înfăptui numai printr-un corp 
politic comun şi căutându-ne 
prieteni adevăraţi, nu făţarnici 
ca cel de la Viena. Puterile 
imperiale nu ne vor da 
niciodată libertatea şi toate 
drepturile ce se cuvin unei 
naţiuni. Trebuie întâi doborâte 
ele şi-acest lucru, ştiţi prea 
bine, nu e simplu. Trebuie să se 
coacă doborârea aceea şi să ne 

găsească pregătiţi, cu o armată 
regulată şi puternică, cum am 
făcut noi la Bucureşti cu fratele 
Magheru. Ştiţi. Pe mine şi pe 
fraţii mei munteni, ca şi pe 
fraţii moldoveni, puteţi conta. 
Suntem cu voi. (Se apropie de 
Iancu) Avem nevoie de tine, 
frate Iancule, mare nevoie. Du-
te întâi în munţi, acolo la ai tăi, 
să prinzi puteri, ca Anteu. Aşa 
eşti tu: trebuie să te atingi de 
locul de-acolo, să te faci din 
nou una cu munţii tăi. 
(Bălcescu îi îmbrăţişează pe 
toţi şi iese însoţit de Golescu 
Arăpilă şi de Bălăşescu, în 
timp ce Iancu murmură:) 
Munţii noştri aur poartă,/ Noi 
cerşim din poartă-n poartă..., 
iar tu, Austrie, mărită-te, lasă 
pe alţii să facă războaie, tu, 
fericită, Austrie, mărită-te!... 

(Se face o cortină de 
întuneric apoi, la luminarea 
scenei, decorul e acelaşi: 
interiorul locuinţei lui Ilie 
Măcelariu din Sibiu. Acesta 
tocmai apare, îmbrăcat de 
drum. E foarte voios şi tocmai 
îl strigă pe Iancu.) 

Ilie Măcelariu: No, 
Crăiuţule, gata-mi eşti? 
Trăsurile-s jos, gata de drum, 
ne aşteaptă. Merem la Blaj, 
frăţioare, să-l instalăm pe 
Şuluţ. E un moment important, 
ne adunăm toţi. Toţi care 
pornirăm atunci. Vin mulţi, şi 
din Muntenia, şi cei din 
Moldova, cu care vine şi 
bădicu’ Bărnuţ, că ştii c-o 
devenit profesoriu de drept 
public acolo la Academia 
Mihăileană. Abia aştept să-l 
revăd, să ne-arate calea. Ca şi 
atunci, în ’48, la Blaj, de unde 
pornirăm. Hai, capu’ sus, ne 
adunăm iarăşi. Poate chiar cu 
acest prilej, adunându-ne cei 
mai mulţi, ne înfiinţăm partidul 
nostru naţional, adică acel corp 

politic luptător, de care vorbea, 
cum ai auzit Nicu Bălcescu. 
Numa’ că el nu mai e cu noi. 
Sărmanu’, o murit sângur şi 
sărac acolo prin străini. L-o 
răpus tuberculoza în Sicilia, 
unde s-o dus s-o trateze. Da’ l-
o învins. Nu l-o adus nime’ să-l 
îngroape în pământu’ d-acasă. 
Da’ va veni vremea, ce şi el a 
văzut-o. (Apare dintr-o altă 
cameră Iancu, îmbrăcat 
frumos, în costum de orăşan, 
bărbierit şi aranjat în ţinută şi 
frizură, doar cu mustăţile ceva 
mai lungi, trase în părţi, cum 
apare în portretul pictorului 
Mişu Popp. La brâu i se vede, 
totuşi, nelipsitu-i fluier, unde se 
vede şi lanţul ceasului de 
buzunar. Zâmbeşte totuşi 
abătut, privind îngăduitor spre 
tovarăşul său, după care zice:) 

Iancu: No, ne întoarcem 
iarăşi în locurile alea mari şi 
mă bucură entuziasmul tău. Te 
văd întru totul ieşit din 
pasivismul ce l-ai susţinut. Şi 
orice veţi gândi bine şi veţi 
iniţia pentru neamul nostru, din 
toate puterile mele voi sprijini, 
da’ vremea mea, după cum v-
am spus, şi tu bine o ştii, o 
trecut. Merg, sigur că merg, mă 
întorc acolo la ai mei, ş-acolo 
rămân, nu mai plec niciodată. 
Mă-ntorc acasă, acolo la Vidra 
sau la Baia de Criş, că oameni 
buni ca-n Ţara Zărandului, nu 
afli cât ai umbla. Şi poate mă-
ngrop lângă Măria mea pă care 
mi-o omorâră răii. 

I. Măcelariu: Lasă, o să 
vezi că-ţi va reveni şi ţie 
optimismul. Dar laşi glaja, mai 
încet cu ea, c-avem multe de 
înfăptuit, şi tu trebuie să fii din 
nou în frunte. Mă, frate, ce 
mândru erai acolo pe calul ăla 
sus, când ai strigat:  → 

ION POPESCU-
TOPOLOG 
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„Moţilooor!” şi-or răspuns într-
un glas: „Craiu-leeee!” de s-o 
zguduit pământul şi s-o luminat 
ceriul. Acolo la Blaj s-o 
întâmplat asta. Şi noi, acu’, 
acolo merem, de unde am 
pornit. Haidem! (se opreşte în 
prag) Apropo, când am coborât 
în stradă să văd dacă-s gata 
trăsurile, o venit o doamnă 
foarte tânără la mine şi m-o 
întrebat: „Vine şi Crăiuţu’ 
Iancu la Blajiu?” „De bună 
samă – i-am răspuns. De altfel, 
trebuie să coboare. Adică merg 
eu să-l aduc. Vreţi să mă 
însoţiţi sau îl aşteptaţi aici?” 
„Nu, nu, o să-l caut la Blajiu, 
într-acolo o pornesc şi eu. 
Sântu cu încă două persoane şi-
o să merem tot cu trăsura cu 
care am venit de la Abrud.” 
No, parc-o ştiu şi parcă, totuşi, 
n-am mai văzut-o. Deci, spre 
Blaj, Iancule Avram, Craiule al 
munţilor! I-auzi cum sună 
buciumele! Ne cheamă, frate, 
ne cheamă iar!...  
 

(Se-nchide cortina şi se 
deschide pe acelaşi sunet 
îndepărtat al buciumelor şi pe 
tropotit de cai tot mai intens şi 
pe măsură ce lumina creşte, 
deşi e seară, se vede Blajul cu 
bisericile lui. Trăsurile se 
opresc şi-n scenă apar cei doi: 
Ilie Măcelariu şi Iancu.) 

 
I. Măcelariu: Deci nu vii 

întâi să ne cazăm la protopopul 
Brote? 

           Iancu: Nu, vin mai 
târziu, aranjează tu. Te rog să 
nu te superi, merg întâi acolo, 
în Câmp, să mă rog, să zâc 
rugăciunea cea mare pentru 
morţii mei, că n-am pace şi 
cumplit mă arde aici. (arată la 
piept) 

 
 
 

Anthonia Amatti 
 
Lecția II 
 
Singura lirică mai durabilă, 
                     mai constantă 
E cea a copacilor 
Relația lor profundă cu  
         țărâna în care ne 
naștem 
         îi face mai puțin 
vulnerabili. 
Dacă ne-am întoarce 
printre ei, 
Dacă am învăța de la ei 
Am fi mai aproape de 
icoana 
         care ar trebui să ne 
înfățișeze 
 
Cai verzi pe pereți 
  (Titul inspirat din poezia 
dlui N. Băciuț) 
 
Mă legănam alene pe-un 
căluț de lemn, 
Mă delecta aiuritor 
mișcarea 
O simplă bucurie, ca un 
semn 
C-un joc naiv ne poate fi 
salvarea. 
 
Fetița știrbă-a coborât 
râzând, 
Și-a desenat pe albul de 
perete 
Cu rujul mamei, un căluț 
mic, blând, 
Ce-o fericise cu puteri 
secrete. 
 
Era un prim desen 
stângaci, rupestru 
E calul roz, rămas ca o 
dovadă 
Statuie plată, făr* călăreț 
ecvestru 
Doar ești cuceritor și fără 
spadă 
 
A doua zi Frunză, cal de 
șaretă 

Când am ieșit să-l văd, a 
nechezat 
Doar pentru el pusesem (ce 
cochetă!) 
Rochița mea cu guleraș 
brodat. 
 
Am râs timid, 
îmbrățișându-i crupa 
Și lângă calul roz am 
desenat 
Un ponei mic – îl poți 
vedea cu lupa! 
(Cu un dermatograf mult 
căutat) 
 
Mult mai târziu, când am 
simțit fiorul, 
Așteptam prințul – (va veni 
călare?) 
Să mă răpească pe-un 
tărâm cu dorul 
De-a deveni femeia din 
visare. 
 
În camera cu caii desenați 
Am mai lipit (secret) un 
poster decupat 
Un armăsar cu mușchii 
dezvoltați 
Se-alătură căluțului pictat 
 
Veni zugravul și spoi cu 
var 
Peretele cu roz, maro, 
roșcat. 
Dar răzbăteau culori de pe 
mortar 
Păreau toți caii verzi sub 
strat mascat! 
 
Dispăruse rozul copilăriei 
Roșul tinereții. 
Rămăseseră „caii verzi pe 
pereți”! 
______ 
 Din volumul „Grafitti”, 
coperta și ilustrațiile de 
Ioan Horvath Bugnariu, 
Editura Eurocarpatica, 
Sfântu Gheorghe, 2015 
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Printre părţile de vorbire care 
ridică probleme de scriere 
corectă se numără şi adjectivele 
compuse. Acestea pot fi for-
mate prin contopirea termenilor 
sau prin alăturarea acestora. 

Dintre adjectivele compuse 
prin contopire amintim câteva: 
atoateştiutor, atotputernic, bi-
necuvântat, binefăcător, bine-
meritat, binevoitor, clarvăză-
tor, dacoromân, nemaiîntâlnit, 
nemaipomenit, pursânge. Cu 
excepţia ultimului adjectiv 
(pursânge), care este invariabil, 
celelalte adjective îşi schimbă 
forma după gen şi număr (de 

ex. clarvăzător, clarvăzătoare, 
clarvăzători; nemaiîntâlnit, 
nemaiîntâlnită, nemaiîntâlniţi, 
nemaiîntâlnite).   

Adjectivele compuse prin 
alăturare au diferite tipuri de 
flexiune: 
 adjective cu flexiune la am-

bii termeni: albastru-azuriu, 
dulce-amărui, dulce-acrişor 
(de ex. albastru-azuriu, albas-
tră-azurie, albaştri-azurii, al-
bastre-azurii;  dulce-acrişor/ a-
crişoară,  dulci-acrişori/ acri-
şoare). 
 adjective cu flexiune numai 

la primul termen: albastru-
deschis (albastru-deschis, 
albastră-deschis, albaştri-
deschis, albastre-deschis) 

 adjective cu flexiune numai 
la ultimul termen: alb-argintiu, 
instructiv-educativ, bun-platnic 
/ rău-platnic, drept-credincios, 
liber-cugetător, liber-profesio-
nist, nou-născut, propriu-zis, 
sus-numit (de ex. instructiv-
educativ, instructiv-educativă, 
instructiv-educativi, instructiv-
educative; bun-platnic, bun-
platnică, bun-platnici, bun-
platnice; nou-născut, nou-năs-
cută, nou-născuţi, nou-născute) 
 invariabile: alb-negru (tele-

vizor alb-negru, televizoare 
alb-negru) 

Prof. MARINELA 
BREZEANU- UJVÁROSI 

_____________________________________________________________________________
 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 

 
Orizontal: 
1. Radu Urmuzache; Oraşul în 
care scriitorul Romulus Cioflec 
a obținut o bursă de studii; 
2. Grădină zoologică; Pom 
fructifer cu semințe comestibile 
și lemn folosit pentru mobilă; 
3. Apt pentru muncă, sănătos; 
A treia notă muzicală; 
4. Ana Trifan; pron. pers., 
pers.3 pl; Ambarcație mare cu 
vele; 

5. Satul în care s-a născut 
scriitorul Romulus Cioflec; Ion 
Felea; 
6. Interdicție cu caracter 
religios; Fir subțire folosit la 
cusut; 
7. Elena Baciu; Liceul la care 
a predat Romulus Cioflec se 
numea „Gheorghe...” 
8. Activitate distractivă; Mică 
ustensilă ce servește la cusut; 
9. Uimire; Abreviere Neamț; 
10. Lia Ion; Prenumele 
scriitorului născut la Araci; 
Vertical: 
1. Numele romanului premiat 
de Academia Română în 1938 
2. Degradat; A anula în mod 
legal o lege, o hotărâre 
3. Ovidiu Lipa; Abreviere 
Alba; Prepoziție ce indică 
asocierea 
4. Numele romanului apărut la 
Editura Dacia, din Cluj-
Napoca; Ilie Radu 
5. Prescurtare de la Diana; 
Element de compunere 
însemnând agricol 

6. Abreviere România; 
Circumstanţă; Emilia Manea 
7. Inscripție funerară în 
versuri sau în proză 
8. Plantă erbacee textilă;  
Unitate de măsură; Nicu Lican 
9. Indică restricția sau 
exclusivitatea; Element ce 
oferă un avantaj 
10.  Numele scriitorului care a 
scris romanul „Boierul” 
 
________  
 
Rezolvare: Orizontal: 1. RU; 
Berlin; 2. Zoo; Nuc; 3.Valid; 
Mi; 4.AT; Ei; Prao; 5. Araci; 

IF; 6. Tabu; Ață; 7. EB; Lazăr; 
8. Joc; Ac; 9. Uluire; NT; 10. 

LI; Romulus; Vertical: 1. 
Vârtejul; 2. Uzat; Aboli; 3. OL; 
AB; Cu; 4. Boierul; IR; 5. Dia; 

Agro; 6. RO; Caz; EM; 7. 
Epitaf; 8. In;  Ar; NL; 9. 
Numai; Atu; 10.  Cioflec 

Prof. Mona Petho 
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Laurențiu-Ciprian Tudor  
 
Poemul  
poemul este o realitate paralelă 
o proiecție 
iar sângele poetului se mișcă după principiul vaselor 
comunicante 
între azi și rai; 
 
poemul este o fereastră în zid 
este tăierea unui capac în betonul zilei; 
 
poemul este camera de liniște 
fără de care poetul înnebunește 
își vopsește părul în verde și  
înjură toamnele!  
 
Orașul acesta 
I. 
să plec din orașul acesta 
unde fiecare pas e-o amintire 
să plec din orașul acesta 
unde pe fiecare stradă am trecut cu mai multe iubite 
(fiecare oraș cu iubita lui, îmi spun) 
să plec din orașul acesta 
ca el să redevină acasă 
să primesc cristal din privirea străinului; 
orice frumuseţe e condamnată 
când nu-i mai vezi marginile 
când nu o mai poţi pune dintr-un loc în altul 
eu când nu mă mai pot privi 
îmi devin un destin implacabil 
să plec din orașul acesta 
a fi posibil e verbul fiului risipitor 
care arde gândul ca un fier înroșit 
și în fierăria poemelor 
se bat potcoave. 
II. 
ești asemeni poemului acesta 
și la fel capricioasă 
te nasc și preiei conducerea 
mă închizi în globul de sticlă 
și pui grădinilor garduri 
o, vântule 
mătură frunzele din orașul acesta 
pletele mele par alge 
tu ai glas 
și cânţi melodia fluxului 
până la urmă trebuie evadat din orice poem 
și din orice iubire 
mai ales dacă faci ocol și te-ntorci înapoi cu valurile 
o, vântule 
mătură frunzele din orașul acesta 
tu ai glas 
dar nu-i spune 
că-n loc de vene 
am drumuri. 

 
 

 
 

Muzeul îşi aşteaptă vizitatorii 
 

 
 

Muzeu, interior, camera din faţă 
 

 
 

Curiozitatea copiilor în muzeu 
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Popas cultural la Araci 
_____________________________________________________________________________________________

Încă un pas... 
(Urmare din p. 1) 
scriitorului Romulus Cioflec, fapt demonstrat 
prin prezentarea unor documente inedite în chiar 
numărul de față. Apreciem rezultatele 
extraordinare ale istoricului literar Nicolae 
Scurtu care a dezvăluit o bogată corespondență 
necunoscută a scriitorului născut la Araci. 
Informațiile din scrisorile publicate de Nicolae 
Scurtu în diverse reviste de specialitate 
constituie adevărate surprize pentru cercetătorii 
literari în domeniu.  
 Cu bucurie, mulțumim autorilor care au 
răspuns invitației noastre de a ne trimite 
materiale. Fără a fi o restricție categorică, ne 

orientăm ca între colaboratorii noștri să se afle 
cei care au trecut pragul Casei Memoriale 
„Romulus Cioflec”, implicându-se în 
evenimentele literare desfășurate aici, de-a 
lungul anilor.  
 Nu negăm faptul că în solicitările noastre am 
fost probabil subiectivi, însă ne-am străduit să 
avem colaboratori la care primul criteriu să fie 
valoarea. Suntem mulțumiți că întregul conținut 
al revistei „Caietele de la Araci” se 
caracterizează prin varietate tematică și prin 
prezența unor discursuri lirice diverse, ceea ce 
înseamnă reprezentarea în sinteză a evoluției 
literaturii române actuale, cu referire specială la 
poezie. 

_______________________________________________________________________________________________ 
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