DOR DE EMINESCU
Şi fiindcă e mijlocul lui ianuarie…dorul de Eminescu pune iar stăpânire pe inimile noastre. Şi
cum puteam mai bine a ni – l astâmpăra decât prin omagierea sa ?!...care s – a împlinit printr – un
moment artistic, organizat de catedra de limba şi literatura română a Liceului „Atanasie
Marienescu”Lipova, la Centrul de Documentare şi Informare, în data de 17.01.2017, începând cu ora
12.
În deschidere, eleva Butaci Roxana a realizat o incursiune prin „Viaţa şi opera lui Mihai
Eminescu”, slujindu – se de mijloacele moderne de prezentare, apoi elevii Vuculescu Maria, Cheşa
Bogdan, Vlad Daniel şi Jurjescu Tiziana ne – au amintit că vârsta cea mai fericită rămâne copilăria,
recitând poezia:”Copii eram noi amândoi”.Programul a continuat cu recitarea unor versuri eminesciene
de către elevii:Asimincesei Iasmina, Magheru Mihai, Cuzman Raluca, Bontea Anca, Pascu Radu,
Mătuşoiu Filip, Iorgonii Călin, Fărău Dragoş, Suciu Roberta, Milotin Larisa, Iancu Cristina, Şipoş
Maria, Petrean Giovana, Pop Denisa, Jichici Bianca, Lupuţan Beni şi Feneşan Luca. Poeziile recitate au
fost dintre cele mai diverse, valorificând toate temele creaţiei eminesciene – de la natură, folclor,
dragoste până la poezia de maturitate.

Programul a fost presărat cu câteva momente muzicale, dat fiind faptul că unele dintre creaţiile
eminesciene au fost interpretate muzical de către corul liceului coordonat de dna profesoară Matei

Cornelia.Astfel, aceştia ne – au încântat auzul cu melodii pe următoarele versuri: „La mijloc de codru”,
„Revedere” şi „De ce nu – mi vii?”.
Însă, „sarea şi piperul” programului l – a constituit momentul susţinut de către elevii Cotoc
Daniel, Gheorgheş Maricica, Buceac Ionuţ şi Eşnican Denis, care au interpretat câteva fragmente din
dialogurile celor doi mari prieteni ai literaturii române: Eminescu şi Creangă.

Cei care ne – au introdus în fascinanta lume a creaţiilor poetului „nepereche”au fost elevii
Ciobanu Maria şi Stancu Mihnea, iar noi, umilii epigoni, care ne – am adus contribuţia la realizarea
acestui moment omagial suntem profesorii Liceului „Atanasie Marienescu”: Guţiu Gianina, Ianculescu
Cristina, Opriş Ancuţa, Pocol Elena, Truţ Daniela, Uiegar Florentina, Matei Cornelia şi subsemnata,
Flueraş Lavinia.
În încheiere, mă întreb ce cuvinte ar putea îndrăzni să „egaleze” pe cele ale „Luceafărului”
poeziei româneşti în afară de cele aparţinând unui alt mare „cântăreţ” al literaturii noastre – Nichita
Stănescu – şi care reprezintă un omagiu adus premergătorului său:
„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.
Au mai existat şi nişte codri adânci
Şi un tânăr care vorbea cu ei,
Întrebându – i ce se tot leagănă fără vânt?

Au mai existat şi nişte tei,
Şi doi îndrăgostiţi
Care ştiau să le troienească toată floarea
Într – un sărut.
Şi nişte păsări ori nişte nouri
Care tot colindau pe deasupra lor...
Şi pentru că toate acestea
Trebuiau să poarte un nume,
Un singur nume,
Li s- a spus Eminescu.”
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