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În data de 25 mai, la Universitatea Umanistă din 

Ismail a avut loc ediția a 20-a a Festivalului de 

Poezie românească sud-basarabeană „Pavel Boțu”. 

Manifestarea culturală, tradițională deja, este 

consacrată memoriei regretatului poet basarabean 

Pavel Boțu (14 iulie 1933 – 17 februarie 1987), 

originar din satul Ceamașir (azi Prioziornoe, raionul 

Chilia). Primele ediții ale Festivalului, începând cu 

1996, au avut loc la Ceamașir, organizate de 

săptămânalul cernăuțean „Concordia”, ziar central 

al minorității etnice românești din Ucraina.  

Începând cu anul 2000, sărbătoarea poeziei 

românești sud-basarabene are loc la Universitatea 

Umanistă de Stat (fostul Institut Pedagogic) din 

Ismail, unde, la cursuri în limba română, își fac 

studiile tineri și tinere de etnie română din sudul 

Basarabiei. În ultimii ani, ce-i drept, numărul lor a 

scăzut simțitor. Omul nostru de încredere, în 

organizarea Ferstivalului la Universitate, a fost și este 

doamna Elena Golovanov, doctor în filologie, 

conferențiar universitar. Ediția din 25 mai a avut loc 

cu sprijinul Consulatului General al României la 

Odesa (consul general Emil Rapcea). A fost prezent 

consulul Mihai Constantinescu, care a înmânat 

diplome celor mai „vechi” participanți ai 

Festivalului. În posesia lor au intrat Eufrosinia 

Cojocaru și Ion Bâcu, poeți din satul Barta, raionul 

Reni, Maria Catanoi, fostă șefa a Inspectoratului 

Raional pentru Cultură Reni, Elena Golovanov, 

pomenită mai sus, Nicolae Moșu, președintele 

Asociației Național-Culturale „Valul lui Traian” a 

românilor din raionul Tatarbunar și Tudor 

Iordăchescu, pensionar din satul Hagi-Curda, 

raionul Ismail  

 
 

 

Cei prezenți și-au adus aminte de laureații din 

anii trecuți ai festivalului, care nu mai sunt printre 

noi: Victor Capsamun, din Satu Nou, raionul Reni, 

Anatol Manole, din Hagi-Curda, Ismail, Valeriu 

Cojocaru, din Satu Nou, Reni, Vladimir 

Caraciobanu, din aceeași localitate, Ilie Malachi, din 

Dumitrești, Chilia. Primii doi ne-au lăsat două 

culegeri de versuri – Neliniști și, respectiv, Grădina 

mamei, editate la Cernăuți și Iași. Au răsunat versuri 

ale participanților la manifestarea din 25 mai și ale 

laureaților edițiilor trecute, din culegerea colectivă 

Ieșire din Anonimat, apărută la Râmnicu Vâlcea în 

anul 2000. Au mai răsunat cântece și poezii despre 

neam și limba română în interpretarea elevelor din 

Satu Nou, raionul Sărata, sosite la Ismail împreună 

cu dna Galina Pelin, profesoară de limba și literatura 

română la școala de acolo.  

Atenției celor prezenți a fost propusă o expoziție 

de fotografii de la edițiile precedente ale Festivalului 

„Pavel Boțu” și cărțile laureaților din anii trecuți. Pe 

lângă culegerile de versuri ale autorilor pomeniți 

deja, au mai fost expuse cartea de debut a Nataliei 

Talmacec, din Satu Nou, Sărata – Întâmplare sau 

Căderea în lume din al nouălea cer – apărută la Blaj, 

în 2003 și culegerea colectivă Vagonul „Basarabia”, 

rătăcit în stepa sudică (Cluj, 2001).  

Cei prezenți au fost salutați de către Iaroslav 

Kiciuk, rectorul Universității Umaniste din Ismail. 

Dânsul și-a exprimat dorința de a găzdui, în instituția 

pe care o conduce, edițiile viitoare ale Festivalului 

de poezie românească sud-basarabeană.  

Coordonator al Festivalului, de la început și 

până în prezent: subsemnatul. 
 

 Vadim BACINSCHI 
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Pavel BOȚU 

 

 

VIAŢA HĂRŢILOR 
 

Hărţile îmbătrânesc cum sunt, 

Câte-s hărţile de pe pământ, 

Viaţa lor, de când purcede viaţa? 

A fost sară, ori spre dimineaţă – 

Răsucită-n jurul osiei, 

Îşi struni planeta roţile. 

Şi de ani-putere-n sus mânată 

Se trezi departe de „altă dată”. 

Îşi înflase îngroşate vine: 

Râuri peste hărţile-i divine 

Să se rupă de pe stei, în brânci, 

Înecând cotloanele adânci, 

De-şi făcea cu anii răscroială 

Ca să aibă-acum de porăială. 

Ca să-şi vadă faţă şi contur, 

A rămas să îmbie împrejur. 

Pe când noi cu harta-i subţioară 

Ne-am luat să i-o prefacem dară 

După chibzuinţă, cum ne-a place, 

Şi din greu muncim, muncim, muncim... 

 

Dar mai coborâm în noi, la adâncimi, 

Hărţile din suflet să ni le refacem. 
 

 

 

 

 

FESTIVALUL DE POEZIE 
„PAVEL BOȚU”, 

LA UNIVERSITATEA DIN ISMAIL 

 

UN FESTIVAL FOLCLORIC AL ROMÂNILOR 
DIN UCRAINA, CE N-A AVUT LOC 

 
Între 19 și 20 iunie, în raionul Ismail, urma să aibă loc prima ediție a Festivalului Folcloric 

al Românilor din Ucraina, organizat de Institutul Cultural Român (ICR) în parteneriat cu 
Asociația Național-Culturală „Basarabia” a Românilor din regiunea Odesa (președinte Anatol 
Popescu). Își anunțaseră participarea: Ansamblul de Dansuri „Mărțișor” și Orchestra de 
Muzică Populară „Trandafir” din satul Voloca, regiunea Cernăuți, Grupul Folcloric „Speranța”, 
din localitatea Slatina/Solotvino, regiunea Transcarpatica și Ansamblul Folcloric „Dor 
Basarabean”, din satul Erdec Burnu/Utconosovca, raionul Ismail. Erau așteptați invitați din 
Republica Moldova, interpreta Maria Iliuț, artistă a poporului din Republica Noldova, originară 
din Crasna, regiunea Cernăuți și Ansamblul Etro-Folcloric „Șrefan Vodă” din Căpriana 
(raionul Strășeni, Republica Moldova), condus de Tudor Ungureanu. 

Pe 19 iunie, festivalul urma să fie găzduit de Palatul Culturii din Ismail. Pe 20 iunie, seara, 
un concert de gală avea să aibă loc în satul Erdec Burnu. Ambele concerte erau anticipate 
de vernisajul unei expoziții fotografice despre comunitatea etnică românească din Ucraina și 
de parada portului național românesc. Din păcate, au intervenit împrejurări neprevăzute, 
despre care vom vorbi mai jos și mult-așteptatul festival n-a avut loc. Mult-așteptatul, pentru 
că o asemenea manifestare culturală – un festival folcloric românesc panucrainean – 
comunitatea românilor sud-basarabeni avea să găzduiască pentru prima oară în 25 de ani 
de independență a Ucrainei. Dar n-a fost să fie. Vrând-nevrând, îți vine în gând zicala „La cel 
sărac nici boii nu trag”. Ce s-a întâmplat, așadar, la Ismail?                         

  

Observator 
 

(continuare în pagina 4) 
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GUVERNATORUL  

MIHAIL SAAKAȘVILI  

ÎȘI MUTĂ OFICIUL  

SUB CORT, ÎN BUGEAC 
 

La începutul lunii iunie, guvernatorul regiunii Odesa, Mihail 
Saakașvili a inspectat desfășurarea lucrărilor de reabilitare a 
șoselei Odesa-Reni. Ele au demarat acum două luni și 
urmează să fie efectuate anul acesta pe 80 din cei 300 de 
kilometri care despart Odesa de orașul Reni. Prima porțiune, 
renovată, cu lungimea de 1 kilometru, a fost deja dată în 
exploatare, lângă localitatea Monasi, la răscrucea drumului ce 
duce de la Sărata spre Cetatea Albă. În prezent se lucrează 
dincolo de Tatarbunar, în vecinătatea satelor Bastanovka și 
Spaskoe, în direcția Ismailului.  

Saakașvili a rămas nemulțumit de ritmurile lucrărilor și de 
finanțarea lor. După recenta întâlnire avută la Kiev cu 
președintele P. Poroșenko, guvernatorul regiunii Odesa ia sub 
patronajul său personal lucrările de pe traseul Odesa-Reni. 
Problemele finanțării lor el urma să le discute în timpul unei 
întâlniri cu prim-ministrul V. Groisman. Până una-alta, 
Saakașvili a declarat că se mută de la Odesa într-un cort din 
zona lucrărilor de reabilitare a autostrăzii și că oficiul său, ca 
guvernator al regiunii Odesa, se va găsi acolo. Aceasta – 
pentru a controla non-stop desfășurarea lucrărilor.  

În cortul său, Saakașvili, pe 7 iunie, a avut prima întâlnire cu 
jurnaliștii, în cadrul careia a explicat motivul mutării sale din 
Odesa în inima Bugeacului. Iată despre ce este vorba. Una din 
sursele de acumulare a peste 1 miliard de grivne, necesare 
pentru reabilitarea șoselei Odesa-Reni, urma să fie o parte din 
banii adunați în buget din activitatea Direcției Vamale Odesa. În 
cadrul acestei Direcții, din inițiativa lui Saakașvili avuseră loc 
schimbări menite să pună capăt corupției ce luase proporții 
nemaipomenite. Înalții demnitari de la Kiev, între timp, au 
redirecționat fluxul de mărfuri importate, astfel ca ele să treacă 
prin alte vămi, nu prin cea din Odesa. Prin consecință, banii din 
sectorul vamal așteptați pentru reabilitarea autostrăzii s-au 
dovedit a nu mai veni. Toate aceste probleme Saakașvili avea 
să le discute cu conducerea de la Kiev.   

 

Corespondentul nostru 
  
    

   
 

 

    
   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

În perioada 17-21 mai, în orașul Odesa 
s-a aflat jurnalista bucureșteană Sabina 
Fati, de la periodicul „România liberă”, 
autoare a cărții Singură pe Drumul Mătăsii. 
Lucrarea a apărut acum câțiva ani la Editura 
Humanitas din București. Ea este rodul unei 
călătorii de 80 de zile, efectuată de către 
autoare pe legendarul Drum al Mătăsii – „cea 
mai veche rută comercială din lume”, precum 
citim pe coperta cărții. S-a deplasat singură, 
din China până în Turcia, traversând și 
fostele republici sovietice din Asia mijlocie. 
Sabina susține că lucrarea sa conține nu 
niște note de călătorie, ci, mai degrabă, niște 
consemnări cu abordare geopolitică.  

Cred că în același cadru, al geopoliticului, 
se înscrie și actuala ei călătorie, сe promite 
să dureze până în jumătatea a doua a verii și 
se va solda, pe semne, cu ceva consistent. 
Am bănui că din nou cu o carte. De astă-dată 
Sabina Fati și-a propus să parcurgă – tot 
singură – zonele riverane la Marea Neagră, 
asupra cărora s-ar răsfrânge (direct sau 
indirect) conflictul militar din estul Ucrainei și 
prezența rusească la Marea Neagră, după 
anexarea Crimeii de către Federația Rusă.     

A pornit-o din România, de la Năvodari. A 
trecut prin Constanța, Galați, a stat câteva 
zile la Cetatea Albă (Belgorod-Dnestrovsk), 
iar între 17 și 21 mai s-a aflat în Odesa. De 
aici, aveau să urmeze orașele Nikolaev, 
Herson, Mariupol, Harcov și, mai departe – în 
Federația Rusă, din câte mi-a spus. Adică, 
și-a propus să parcurgă de astă dată nu 
Drumul Mătăsii, de acum două milenii 
jumătate, ci cu totul alt drum. Unul legat de 
consecințele, reale și posibile, ale unui 
conflict militar din estul Europei. Am însoțit-o 
în Odesa două zile – pe 18 și 19 mai –, 
oferindu-i informații din trecutul istoric și din 
prezentul orașului. Centrul istoric al urbei a 
încântat-o. Mi-a zis că e mai frumos chiar 
decât Viena. Lucru care miră, oarecum, 
fiindcă, stând aici de aproape 30 de ani,  
m-am deprins, se vede, să nu văd în el 
nimic deosebit.   

 

Știind că în estul Ucrainei se duc lupte, 
Sabina aștepta să întâlnească în Odesa 
semnele războiului și mulțimi de refugiați. 
Mare îi fu mirarea, când nu văzu nimic din 
toate acestea. Ritmul vieții orașului era cel 
obișnuit. Am condus-o prin Moldovanca – cel 
mai vechi cartier al Odesei – și prin Arcadia – 
cea mai bogată zonă de litoral a orașului. Pe 
ambele adrese o așteptau surprize. Mă 
întrebase de moldovenii din Moldovanca și fu 
dezamăgită, așa mi-a părut, aflând că ei 
demult nu mai locuiesc acolo. În Arcadia fu 
frapată de blocurile cu zeci de etaje, plasate 
într-un mod cu totul inexplicabil în imediata 
vecinătate a mării.   

De la Odesa Sabina Fati plecă spre 
Nikolaev și Herson. 

 

Corespondentul nostru 

 

MARILE NEDUMERIRI ALE 
SABINEI FATI, LA ODESA   

 

CÂTE CEVA DESPRE NOUA CARTE A EUFROSINIEI COJOCARU 
 
Cu câteva luni în urmă, la Bolgrad, la centrul editorial SMIL, a văzut lumina tiparului o nouă carte 

de versuri a Eufrosiniei Cojocaru, învățătoare la clasele primare din satul Barta/Plavni, raionul Reni. 
Cartea are titlul Curcubeu. E a doua culegere de versuri și a patra carte a dumneaei (alte două sunt cu 
proză pentru copii). Culegerea recent apărută și lansată deja la vatra autoarei, a fost sponsorizată de 
către Iurii Demcioglo, adjunct al președintelui Consiliului Regional Odesa de deputați. Ea cuprinde 
poezii publicate în anii trecuți, cât și versuri noi, rămase, ca stil și abordare tematică, în albia veche, 
tradițională a autoarei.  

Atitudinea mea față de noua carte a E.Cojocaru e una cu totul deosebită. Și iată de ce. Cu o bucată 
de timp în urmă, dumneaei mi-a dat o mapă cu versurile sale în manuscris, rugându-mă să le 
orânduiesc, tematic, pentru o viitoare carte. Aveau titlul comun Curcubeu. Le-am pus în patru 
compartimente, păstrând neschimbate textele, adică fără a-mi asuma rolul de redactor de carte. Am 
scris o prefață în care mă refeream la creația autoarei și la celelalte cărți ale sale, apărute în limba 
română la Oradea, Cernăuți și Galați. Cu o ocazie, am transmis autoarei mapa cu manuscrisul și, 
sincer vorbind, n-am mai revenit cu gândul la ea.   

Am aflat mai târziu, din mediile de informare, că pomenita culegere de versuri a Eufrosiniei 
Cojocaru a văzut lumina tiparului, că a fost lansată la Barta. Pe la sfârșitul lunii mai a ajuns și la mine 
cartea cu pricina. Mare mi-a fost mirarea și umilința, citind că respectiva carte a apărut în „limba 
moldovenească” și că redactor de carte (așa scrie la pagina 112) îi sunt... chiar eu – Vadim Bacinschi. 
Prefața pe care o scrisesem nu mai este. Au înlocuit-o mai multe strofe cu versurile cam banale ale 
autoarei în limba rusă și o prezentare a sa, tot în rusește. Lipsesc și cele 4 compartimente în care  
aranjasem poeziile. Mă mir și mă revolt: cum de am ajuns eu redactor al unei cărți, la care, de fapt, nu 
am nicio atribuție și pe care n-aș fi acceptat-o niciodată editată în „limba moldovenească”. Cine a pus 
la cale năzdrăvăniile astea absolut aiuritoare și obraznice? 

Dacă cineva (nu știu cine) a pus numele meu, ca cel al redactorului unei cărți editate în „limba 
moldovenească”, ar fi trebuit, cel puțin, să-mi comunice faptul acesta. Ba, poate să mă și întrebe, dacă 
sunt și eu de acord. Nu puteam fi de acord. Prefața mea la manuscrisul Curcubeu o scrisesem în 
limba română. Cele două cărți ale Eufrosiniei Cojocaru (Exod și Fântână cu îngeraș), apărute cu 
concursul meu, în 2006 și 2005, la Oradea și Cernăuți, au apărut și ele în limba română.  

... La întrebările de mai sus nu aștept niciun răspuns. La urma urmei, e dreptul autorului să-și 
scoată creația de sub tipar așa cum găsește el de cuviință, oricare ar fi valoarea celor scrise. În ultimii 
ani apar cu duiumul tot felul de tipărituri scoase la lumina zilei după cum poftește inima celor care pun 
banul. Noi, cei cu scrisul, facem o mare greșeală când, de dragul încă a unei cărți, acceptăm tot ce ni 
se propune (ne propun cei cu banii) și mergem la cele mai neverosimile compromisuri. Să le zic 
neverosimile, deși ar merita alte calificative.     

  

Vadim BACINSCHI 
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Cu timpul, s-a stabilit în România. Mulți ani, în casa 

familiei Bondarenco a fost un spital, a mai fost bibliotecă, 

aici funcționând și câteva clase din cadrul școlii. După 

asta, mai mulți ani la rând, ea a rămas a nimănui, 

neîngrijită. În prezent, preotul Mihai Stegărescu, preot-

paroh al bisericii din sat, cu multă greutate, cu multe 

obstacole, se străduiește să facă aici un azil pentru bătrâni. 

Deja s-au efectuat unele lucrări de reparație. S-au schimbat 

toate ferestrele și ușa de la intrare. Au fost reparate 

podelele, sobele și acoperișul. 

... Acum, când în Ucraina sunt schimbate denumirile de 

străzi, piețe și localități, legate de ideologia comunistă, 

poate că e timpul ca și în satele unde locuiesc compact 

conaționalii noștri să avem nai multe strazi care să poarte 

numele bărbaților vrednici ai neamului nostru. Avem și noi 

cu ce ne mândri. Pentru aceasta trebuie, întâi de toate, să 

cunoaștem istoria localităților noastre, destinele foștilor 

noștri consăteni. O istorie plină de dramatism, chiar 

tragism, de care foarte mulți azi nici nu-și mai aduc aminte. 

Iată câteva momente legate de satul Ceamașir. Când a 

venit puterea sovietică, l-au arestat pe un tânăr jandarm. 

După ce-și satisfăcu serviciul militar, acela era polițist în 

sat. Numele lui, din păcate, nu-l știe nimeni. Fusese arestat 

atunci și notarul Dogaru, originar din Erdec Burnu/ 

Utconosovca, raionul Ismail. Pe ambii urma să-i ducă la 

Ismail. N-au mai ajuns acolo. În drum spre satul vecin 

Sichirlichitai, într-un loc numit Valea Adâncă, precum 

spun localnicii, ambii au fost împușcați și aruncați într-o 

fântână de pe-acolo. Peste mai mulți ani, când a fost 

curățată fântâna, sătenii au dat de osemintele celor doi. 

Ceamașirenii au avut de suferit și de pe urma 

deportărilor. Emilian Boțu (1898-1976) a fost deportat în 

Extremul Orient și pe insula Sahalin, pentru că avea 50 

desetine de pământ. Istoria vieții sale merită o atenție 

aparte. Voi reveni la ea în numerele următoare. 

Călin Bacal a fost deportat pentru că ținea o prăvălie în 

care vindea rechizite școlare. Casa-i era situată lângă 

școală și elevilor le era ușor să procure cele necesare. În 

casa sa, după ce i-au luat-o, s-a aflat cârmuirea kolhozului 

„Komsomolet”.   
 

Valeriu GHERBOVAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolae Iorga 

145 de ani de la naștere 
 

 
 
 

    

(urmare din nr. 5(46), mai 2016) 

 

IUSTIN BONDARENCO ȘI ALȚII 

                                                                                                                                                                                  

Iustin Bondarenco, despre care am povestit și în 

numărul trecut al almanahului nostru, s-a născut în anul 

1907. A fost nevoit să se refugieze în România, din cauza 

posibilei arestări a familiei sale de către puterea sovietică. 

După revenirea autorităților românești în Bugeac, familia 

Bondarenco s-a mutat din nou la Ceamașir. Iustin 

Bondarenco a avut funcția de director de școală. După 

terminarea războiului, el, împreună cu familia, pentru 

totdeauna a părăsit satul natal. 

Soția sa, Sofia, născută în Maramureșul istoric (azi 

regiunea Transcarpatica), a predat limba română în școală. 

Au avut doi copii. Valeriu, născut în anul 1935, și Elena, 

născută în anul 1941. Valeriu a lucrat mulți ani ca inginer 

într-un minister din București. Sora sa, Elena, a emigrat în 

S.U.A. A lucrat ca jurist. Valeriu nu a avut copii și statul 

român i-a dat despăgubiri pentru casa părintească din 

Ceamașir rudei lor, Gica Chiriac, originară din satul Hagi 

Curda, raionul Ismail. Ea multă vreme a lucrat ca medic la 

un spital din Chișinău.  

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

vetre strămoșești  
 

OAMENII ȘI CASELE SATULUI MEU   
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UN FESTIVAL FOLCLORIC AL 
ROMÂNILOR DIN UCRAINA, 

CE N-A AVUT LOC 

 
(urmare din pagina 1) 

 

De vineri, 17 iunie, în orașul Ismail au început să fie 

spitalizate persoane (în special, copii) cu dereglări gastro-

intestinale. Din câte comunicau mediile de informare de la 

Kiev, duminică, 19 iunie, numărul celor internați în spitale 

era de aproape 300. Autoritățile locale, apoi și guvernatorul 

Mihail Saakașvili, au declarat că nu e vorba de o epidemie și 

că starea celor spitalizați nu e gravă. Se estima că după ploile 

abundente din Ismail, a fost afectat sistemul de canalizare și 

a avut de suferit calitatea apei potabile. Aceasta avea să fie 

supusă unei dezinfectări masive și, pentru o perioadă de 

timp, să nu fie folosită de consumatori, urmând ca mai apoi 

lucrurile să revină la normal.  

Anatol Popescu, președintele Asociației „Basarabia”, 

într-o postare pe Facebook, consemna: „Într-un format 

restrâns, se va desfășura o parte a concertului (prevăzut 

pentru 19 iunie, la Ismail – n.n.) în Casa de Cultură din 

Erdec-Burnu/ Utconosovca, cu participarea ansamblurilor 

folclorice „Speranța” din Maramureșul istoric (regiunea 

Transcarpatica) și „Dor Basarabean”, în cadrul Festivalului 

tradițional cultural-sportiv de Rusalii (Duminica Mare)”.  

Dincolo de orice împrejurări, preconizatul Festival 

Folcloric al românilor din Ucraina, în raionul Ismail, ar 

putea fi apreciat ca o dovadă a faptului că autoritățile 

ucrainene din sudul Basarabiei încearcă să-și revizuiască 

pozițiile de până nu demult față de comunitatea românească 

de aici. Până acum ele negau existența aici a unei comunități 

etnice românești, afirmând că conaționalii noștri din sudul 

Basarabiei sunt moldoveni și nu români, dând, astfel, undă 

verde pentru toate activitățile inițiate de Asociația 

Moldovenilor din Ucraina.       
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Apariția acestui almanah se datorează susținerii 

financiare și logistice a următoarelor persoane: prof. 
Ioan BÂSCĂ, ec. Radu NEAG, prof. Ioan PLEȘA, dr. 
Gheorghe ANGHEL, ec. Melania FOROSIGAN, ec. Ioan 
STRĂJAN, prof. Areta MOȘU, prof. Ana FILIP, prof. 
Rodica FERCANA, prof. Romulus BERCENI, prof. 
Valerica BERCENI, ec. Floarea PLEȘ, ing. Șerban 
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Ion BARBU 

 

 

UMANIZARE 
 
Castelul tău de gheață l-am cunoscut, Gândire; 

Sub tristele-i arcade mult timp am rătăcit,  

De noi rasfrângeri dornic, dar nici o oglindire 

În stinsele-i cristale ce-ascunzi nu mi-a vorbit; 

Am părăsit în urmă grandoarea ta polară 

Și-am mers, și-am mers spre caldul pamânt  

de miazăzi,  

Și sub un pâlc de arbori stufoși, în fapt de seară,  

Cărarea mea, surprinsă de umbră, se opri. 

 

Sub acel pâlc de arbori sălbateci, în amurg 

Mi-ai apărut – sub chipuri necunoscute mie,  

Cum nu erai acolo, în frigurosul burg,  

Tu, muzică a formei în zbor, Euritmie! 

 

Sub înfloriții arbori, sub ochiul meu uimit,  

Te-ai resorbit în sunet, în linie, culoare,  

Te-ai revărsat în lucruri, cum în eternul mit 

Se revărsa divinul în luturi pieritoare. 

O, cum întregul suflet al meu ar fi voit 

Cu cercul undei tale prelungi să se dilate,  

Să spintece vazduhul și – larg și înmiit – 

Să simtă că vibrează în lumi nenumărate… 

 

Și-n acel fapt de seară, uitându-mă spre Nord,  

În ceasul când penumbra la orizon descrește,  

Iar seara întârzie un somnolent acord,  

Mi s-a părut că domul de gheață se topește. 

o istorie a Basarabiei în imagini 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

o imagine a Basarabiei în istorie 

 
 

 

 

 

 

Vasile VOICULESCU 

 

 

AMINTIREA 
 

Cum s-a trecut, plăpândă, amintirea 

Iubirii noastre, tocmai ca o floare 

Ce-ntr-un pahar îşi plânge strălucirea 

Uitată-n colţul mesei, unde moare. 

 

Nu-i nimeni în odaia tânjitoare. 

Oglinda-n podini şi-a holbat privirea. 

Perdelele lungi ţin calea către soare ... 

Păianjenii şi-au întrerupt urzirea. 

 

Privindu-se în cupă ofilite, 

Din miezul veşted foile mâhnite 

Se rup, treptat, cu-o mută iroseală 

 

Picând domol în umbra liniştită ... 

Şi floarea amintirii, părăsită, 

Se scutură petală cu petală 

 

În apa vremii veche şi clocită. 
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