
Eminescu n-a existat.

A existat numai o ţară frumoasă
La o margine de mare
Unde valurile fac noduri albe,
Ca o barbă nepieptănată de crai
Şi nişte ape ca nişte copaci curgători
În care luna îşi avea cuibar rotit.

Şi, mai ales, au existat nişte oameni 
simpli
Pe care-i chema: Mircea cel Bătrân, 
Ştefan cel Mare,
Sau mai simplu: ciobani şi plugari,
Cărora le plăcea să spună,
Seara, în jurul focului poezii –
„Mioriţa” şi „Luceafărul” şi 
„Scrisoarea III”.

Dar fiindcă auzeau mereu
Lătrând la stâna lor câinii,
Plecau să se bată cu tătarii
Şi cu avarii şi cu hunii şi cu leşii
Şi cu turcii.

În timpul care le rămânea liber
Între două primejdii,
Aceşti oameni făceau din fluierele lor
Jgheaburi

Trebuiau să poarte un nume
Pentru lacrimile pietrelor înduioşate,
De curgeau doinele la vale
Pe toţi munţii Moldovei şi ai Munteniei
Şi ai Ţării Bârsei şi ai Ţării Vrancei
Şi ai altor ţări româneşti.

Au mai existat şi nişte codri adânci
Şi un tânăr care vorbea cu ei,
Întrebându-i ce se tot leagănă fără vânt?

Acest tânăr cu ochi mari,
Cât istoria noastră,
Trecea bătut de gânduri
Din cartea cirilică în cartea vieţii,
Tot numărând plopii luminii, ai 
dreptăţii, ai iubirii,
Care îi ieşeau mereu fără soţ.

Au mai existat şi nişte tei,
Şi cei doi îndrăgostiţi
Care ştiau să le troienească toată floarea
Într-un sărut.

Şi nişte păsări ori nişte nouri
Care tot colindau pe deasupra lor
Ca lungi şi mişcătoare şesuri.
Şi pentru că toate acestea
Trebuiau să poarte un nume,
Un singur nume,
Li s-a spus Eminescu.

                          

                         Marin Sorescu



Program:Invitație
C ea dintâi manifestare cultural-educativă din noul an o așezăm 

sub semnul marelui nostru poet național, Mihai Eminescu. 

Facem acest lucru în semn de recunoștință și prețuire față de 

cel care ne-a lăsat un tezaur poetic, literar, jurnalistic de neprețuit pe care nu 

încetăm să-l descoperim și să-l îndrăgim pe măsură ce timpul trece. 

La bucurie sau la tristețe, slova eminesciană a însoțit generații întregi 

de înaintași și sperăm că această tradiție va continua și în anii ce vor veni. 

Nevoia de Eminescu a fost, este și va fi permanentă. 

Vă invităm să ne amintim de Eminescu și în acest început de an, să 

marcăm Ziua Culturii Naționale – 15 ianuarie, ziua de naștere a poetului – 

printr-o suită de momente în care versul eminescian va fi la loc de cinste. 

Manifestările din acest an, menite să-l omagieze pe Mihai Eminescu, 

sunt așezate sub semnul cuvintelor „Eminescu, mândria noastră...”, cuvinte 

pline de profunde înțelesuri, cu care criticul și istoricul literar Zoe Dumitrescu-

Bușulenga își încheia monografia dedicată Poetului. Avem toate motivele să ne 

mândrim cu Eminescu, să ne mândrim că pe acest pământ românesc a trăit și a 

creat, a iubit și a suferit cel care strălucește ca un astru pe firmamentul culturii 

române.   

Cu deosebită prețuire,

Manager,

Ioan Sebastian BARA

00Ora 10  – Parcul Municipal „Cetate” Deva:

- Evocarea poetului național;

- Recital muzical susținut de Alexandrina, Iuliana și 

Florian Chelu Madeva, membri ai Fundației Rock 

Filarmonica Oradea, care va consta în interpretări 

originale pe versurile poetului Mihai Eminescu – 

sonete, poezii și romanțe;

- Recital Mariana Anghel – „Eminescu, patriot și iubitor 

de folclor”;

- Depunere de flori la statuia poetului.

00Ora 12  – Deva Mall, etajul 3, Salle dʼOr:

- „Eminescu – Muntele fără poteci”, concurs între elevii 

de la colegiile și liceele din Deva pe subiecte legate de 

viața și creația marelui nostru poet.

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara - 

Deva, Sala de Lectură:

- Expoziție de carte din opera lui Mihai Eminescu, 

cărțile prezentate făcând parte din patrimoniul 

Bibliotecii Județene.


