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– Dorul de acasă –  
 
 

De cîte  ori mă apucă dorul de acasă mă urc în tren sau, în ultimul timp, în maşină şi plec spre 
locurile natale. 

Drumul meu spre acasă a presupus, aproape de fiecare dată, un popas în oraşul tinereŃii mele, 
Craiova. 

Deplasările mele n-aveau scopuri turistice. 
Eu doar treceam prin municipiul de pe stînga rîului Jiu, vechea reşedinŃă a banilor Olteniei. 
Eu trebuia să ajung în altă parte.  
Trebuia să ajung acasă. 
Fie că veneam cu trenul prin Bucureşti, fie că veneam cu maşina prin Tîrgovişte opream în urbea 

primei mele desprinderi de satul meu Lişteava. 
De fiecare dată îmi amintesc anii de la Liceul „FraŃii Buzeşti”, de fiecare dată retrăiesc anii petrecuŃi 

de la Facultatea de mecanică. 
Popasul craiovean, repetat cu regularitate de-a lungul anilor, mi-a permis să fiu martor la permanenta 

lui reîntinerire.  
 Mă opresc la Universitate, trag cu ochiul la Teatrul NaŃional, fundat, după cîte ştiu, în anul 1850, 
rătăcesc un pic prin Parcul Poporului, acum se numeşte Nicolae Romanescu (fostul Parc Bibescu), revăd, 
chiar şi în fugă, parcul Sf. Dumitru − construcŃie veche de prin secolul al XVI-lea, mă uit la Casa Băniei, 
Muzeul de Etnografie, Muzeul de Artă şi cîte altele. 
 Evident, nu toate deodată. 
 În ultima vreme n-a lipsit clipa de odihnă din centrul oraşului, mîndră afirmare a geniului constructiv 
al poporului nostru. 
 Dar eu cum am spus, doar străbăteam Craiova, altul era Ńelul călătoriilor mele. 

Dorul de acasă. 
 Drumul naŃional 55 se întinde de la Craiova la Bechet, iar pînă în satul meu, Lişteava, în capul satului 
sînt fix 60 de kilometri, atît arată borna kilometrică, unde spre stînga îşi continuă drumul spre Bechet, iar 
înainte drumul spre acasă. 
 Prima comună mai importantă este Malu Mare, şi, undeva, nu departe Teasc apoi printre altele vin: 
Bratovoeşti, Rojişte, Tîmbureşti, Murta, Sadova, Piscu Sadovei şi în sfîrşit Li şteava. 
 Asta-i tot! 
 De la Craiova, cu maşina, într-o oră, sînt acasă. 
 Nu o dată m-am confruntat cu această noŃiune. 
 Acasă a însemnat şi Craiova, ani mulŃi. 
 Acasă a însemnat şi Tg.-Jiu, o bună bucată de vreme. 
 Acasă înseamnă, de atîta timp, Bacău. 
 Şi totuşi, ideea reală de acasă, resimŃită ca atare în toate momentele vieŃii mele, căpăta şi capătă corp, 
concreteŃe şi deplină semnificaŃie atunci cînd mă refer la Lişteava.  
 Pentru mulŃi dintre cei care mă cunosc, chiar şi pentru mine, a fost o surpriză cînd am înŃeles cu ce 
semnificaŃie s-a încercat, în timp, în conştiinŃa mea, vechea aşezare olteană. 
 Încă de la desprinderea mea şcolară şi, ulterior, prin studii şi întreaga mea activitate, am fost legat de 
lumea oraşului. 

Drumurile spre satul natal au fost iniŃial expresia dorului, trebuinŃa de a-mi revedea părinŃii, fratele, 
bunicii, prietenii, chemarea locurilor cunoscute. 

Treptat, datele s-au modificat. 
MulŃi dintre cei dragi şi apropiaŃi nu mai erau. 
Locurile şi-au schimbat înfăŃişarea. 
Casa părintească a fost vîndută de rudele mele pentru un pumn de bani, bani care pentru unii au fost 

sau sînt mai importanŃi decît legănul copilăriei. 
Cel mai bine, acest mod de gîndire este redat mai jos în poezia lui Grigore Vieru: 
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Casa Părintească 

 
AscultaŃi-mă, surori, pe mine,  
Şi voi, fraŃii mei, ce vă sfădiŃi: 
E păcat, nu-i drept şi nu e bine 
Să vinzi casa care te-a-ncălzit. 

 
Bani ne-ar trebui la fiecare,  
ToŃi avem copii şi vremea-i grea. 
Însă cum să vinzi fereastra oare,  
Cea la care maica te-aşteptă?! 
 
Casa părintească nu se vinde,  
Nu se vinde tot ce este sfînt. 
Din atîtea lucruri dragi şi sfinte 
Ochii mamei încă ne privesc. 

 
O vom da şi vor schimba lăcată 
Şi vor pune şi ferestre noi. 
Şi trecînd pe lîngă ea vreodată,  
Va privi ca la străini la noi.  
 
Casa părintească nu se vinde,  
Nu se vinde tot ce este sfînt. 
Din atîtea lucruri dragi şi sfinte 
Ochii mamei încă ne privesc. 
 
Vom pleca şi noi cîndva din viaŃă 
Şi părinŃii sus ne-or întreba 
Ce mai face casa lor cea dragă,  
Cine are grijă azi de ea.    

Dar asta a fost ... 
Dorul a devenit datorie, iar datoria şi-a impus legile ei, transformîndu-se într-o nevoie a sufletului şi a 

minŃii. 
Lişteava, satul meu drag, a început să însemne mai mult decît un spaŃiu încărcat cu amintiri. 
Parte dintr-un ritual de esenŃă, mă porneam spre acasă ducînd cu mine şi mari bucurii, satisfacŃia 

unor biruinŃe, şi apăsarea unor tristeŃi sau frămîntarea gravă a unor nefericiri. 
Acolo, acasă, bucuria devenea bucurie şi durerea se trăia cu durere. 
Acolo, acasă, totul devenea treptat, pas nou. 
Retrăiam în felul meu şi la dimensiunile concrete ale existenŃei mele în acelaşi timp şi bucuria şi 

tristeŃea vieŃii mele. 
Acest pămînt al Liştevenilor mi-a dat, de-a lungul vieŃii, forŃa şi echilibru, verticalitate şi perspectivă. 
Acest lucru l-am înŃeles cu încetul, în anii maturităŃii, ca pe un adevăr definitiv. 
Acest dor către acasă a dat sens dinamicii neostenite şi neliniştite a vieŃii şi muncii mele. 
Imaginile au mai pălit sau, poate, s-au mai modificat. 
Contururile au devenit tot mai vagi, culorile şi-au pierdut din strălucire. 
Şi, tot ce este posibil, trădez şi dimensiunea corectă a unor realităŃi. 
Ieri, curtea casei mi se părea imensă, astăzi o văd micuŃă. 
Odăile mi se păreau înalte, uliŃele se desenau lungi şi încărcate de mister şi importanŃă. 
Ieri. Astăzi ... Unde este adevărul? Unde se află greşeala? 
Aşadar, anii aceia au fost dominaŃi de cîteva imagini şi de cîteva evenimente 
łine de normalitate ca în sufletul copiilor personalităŃile părinŃilor să capete proporŃii neobişnuite. 
Care copil nu crede că tatăl lui este cel mai puternic şi mama lui cea mai bună şi cea mai frumoasă? 
Care copil nu este convins că părinŃii lui pot răspunde la toate întrebările şi pot rezolva toate 

situaŃiile? 
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Pe urmă, o dată cu trecerea anilor, raporturile reale se impun, dar fondul problemei nu se schimbă în 

esenŃa lui. 
Nu vreau să greşesc. 
Imaginea părinŃilor mei îmi apare astfel. 
El, tatăl, se iveşte puternic, energic, gălăgios. 
Mama îmi apare firavă, interiorizată, tăcută. 
Dar de cîte ori viaŃa nu întrece imaginaŃia artistică? 
Şi totuşi aveau multe puncte comune. 
Şi asta de la început, nu cele de-a lungul vieŃii. 
Mama, fragilă şi temătoare, s-a lăsat furată de el, bărbatul tare şi pătimaş. 
Învingînd reŃinerea familiei, ei şi-au ridicat casa lor. 
Şi cu asta am mai amintit un dat comun părinŃilor mei: cultul muncii şi dăruirea pentru împlinirea 

fiecărui copil, oricît de greu a fost, oricît de grele au fost timpurile. 
Apoi, şi tata, şi fratele, şi mama m-au părăsit. 
La fel de discreŃi, la fel de liniştiŃi-echilibraŃi, aşa cum au trăit. 
A fost singura clipă de odihnă pe care şi-au permis-o şi aceasta s-a dovedit definitivă. 
Dar această reîntoarcere mereu acasă nu reprezintă o încercare de a regăsi nişte amintiri sau datoria 

de a depune o floare şi o lacrimă la un mormînt. 
Îmi pot imagina părinŃii, chiar din crîmpeie şi stînd în camera mea şi pot convorbi cu ei, numai că ei 

sînt adevăraŃi doar acolo, iar eu de acolo am purces.  
Şi întîlnirile noastre nu se pot împlini decît acasă.  
Şi cîmpul, şi pădurea, şi iarba, şi răsăritul soarelui, şi cîntecul păsărilor, şi mirosul pămîntului, şi 

vocea tatei, şi privirea mamei totul însemna Lişteava.  
Totul însemna acasă. 
Despre jucării nu-mi prea amintesc multe, dar, precis, ele au existat, ni le făceam noi, le primeam, nu 

mai ştiu. 
Dar de jucat ne jucam normal, sănătos, ca toŃi copiii de pe lume. 
Treptat, lumea cea mare pătrundea în universul nostru, cum şi noi păşeam în întîmpinarea ei. 
Am văzut cum se vinde şi cum se cumpără, am priceput că oamenii plîng la înmormîntare şi cîntă la 

nunŃi, că moartea este un fel de despărŃire pentru totdeauna, ceea ce este foarte dureros. 
Că nunta este o unire, tot pentru totdeauna, ceea ce produce bucurie.  
Şi cîte cele din lumea cea mare nu m-au întîmpinat cu bogăŃia lor de sensuri. 
În acelaşi timp, îmi făceam şi eu micile mele cuceriri. 
Am luat repede în stăpînire casa, curtea, apoi uliŃele din vecinătate, drumul spre şcoală, cîmpul, 

pădurea. 
Nu aveam de unde să ştiu că în următorii ani voi pleca pentru totdeauna din satul meu şi voi reveni 

doar în vizită, dar mereu acasă. 
În acest acasă, inconfundabil, irepetabil şi, ca atare, de neînlocuit, îşi găsesc sursele cîteva dintre 

adevărurile şi convingerile morale fundamentale care mi-au guvernat întreaga viaŃă. 
În primul rînd, spiritul activist, cultul muncii. 
Dintr-o asemenea perspectivă, călătoria spre acasă a însemnat întotdeauna drumul spre mine însumi, 

gest de profundă recunoaştere şi de purificare. 
Căpătînd aceste dimensiuni, acasă a însemnat mereu regăsire, revigorare, reîncărcare întru 

îndeplinirea datoriei.  
Cînd am realizat integral această realitate e greu de spus, căci ea s-a constituit în timp, dar, odată 

înŃeleasă, m-am simŃit obligat să vorbesc despre ea, ori de cîte ori am fost pus în situaŃia de a vorbi despre 
mine. 

Spre acolo, spre Lişteava copilăriei mele, spre locul unde a început totul, am călătorit, mai tînăr sau 
mai vîrstnic, venind cu trenul sau cu maşina. 

Au fost şi pauze multe şi destul de îndelungate, au fost şi momente în care drumul era doar în gînd, 
proiect supus amînării. DorinŃă.  

Dorul de acasă. 
          Eu - 23.05.2015 
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Adaos:  
– Nostalgia anilor de altă dată ... – 

   
Mi-e atît de drag să-mi amintesc de bunici, de părinŃi, chiar dacă ei s-au prăpădit de mai mult timp. 
Rememorez cu maximă încîntare anii copilăriei pe care i-am petrecut în odaia de la drum a bunicilor 

sau în odaia de la drum a părinŃilor, citind basme populare la lumina lămpii de gaz sau privind seara, la 
culcare, dansul luminilor care invadau încăperea prin portiŃa sobei.  

Tînjesc după gustul neasemuit al turtelor coapte pe plită, al gogoşilor cu zahăr preserate sau al 
sarmalelor fierte în oală ori după mirosul de seară al uliŃelor scăldate de ploile scurte de vară.  

Acum, în lipsa lor, a bunicilor sau a părinŃilor, la Ńară parcă nici fumul nu mai iese aşa de maiestuos 
din coşul casei, iar corcoduşul sau dudul sub care ne adăposteam de furia furtunilor de vară parcă nu mai 
face corcoduşe sau dude aşa de gustoase.  

Pe cîmp în afara satului, via parcă plînge cu dor după stăpînii de demult ai locurilor, coasa nu s-a 
mişcat de o veşnicie şi ceva din păierul părăsit şi el, iar sapa rînjeste ştirbă din şopron.  

Sînt imagini pe care cred că fiecare dintre noi le regăseşte azi, ori de cîte ori paşii îi mai poartă în 
drumurile făcute prin părŃile de baştină ale părinŃilor.  

Aceasta este, din păcate, realitatea de peste tot a satelor româneşti.  
Bunicii şi părinŃii ni s-au dus cu toŃii, iar vlăstarele lor au ales, obligate fiind de greutăŃile vieŃii, să-si 

caute norocul prin alte zări, unde pîinea nu mai are aroma de demult, nici rîsetele nepoŃilor parcă nu mai au 
ecoul acelei copilării f ără seamăn a anilor de mult uitaŃi. 

Pe ei, bunici şi părinŃi, nimic nu-i mai poate aduce în vieŃile noastre, nici măcar internetul, tehnologia 
cea mai evoluată la acest moment sau comunicarea wireless, evoluŃie la care nici nu gîndeam cu puŃin timp 
în urmă.  

Rămîn doar amintirile reci, fără suflet, ale celor dragi, dar mai ales înŃelepciunea născută la sate, căci, 
nu-i aşa?, într-un final, trei lucruri intră într-o casă fără să fie anunŃate: datoriile, batrîneŃea şi…moartea. 

Eu - 24.04.2015 
Îmi place acasă primăvara ... 

 
Iubesc toate anotimpurile, dar primăvara are ceva specific, unde revenirea la viaŃă a naturii este o 

chemare şi pentru om la o veşnică retrăire.   
Ador soarele care te îmbie la plimbări şi petreceri în aerul proaspăt al dimineŃilor.  
Mă încîntă verdele ce explodează de peste tot din pomi ori din pămînt.  
Florile de primăvară.  
Cerul albastru.  
Pomii în floare.  
Gîzele zumzăind.  
Albinele ieşite la cules de nectar. 
Iubesc păsările cîntătoare.  
Sînt pur şi simplu fermecat de fluieratul mierlei sau de trilurile privighetoarei.  
Mi-s dragi rîndunicile revenite la cuibul de la straşina casei şi chemarea lor.  
Cucii, pupezele, berzele ... 
Îmi place să privesc cerul, ziua sau noaptea, n-are-a face.  
Îmi sînt dragi norii, ale căror forme mă inspiră.  
Pămîntul reavăn.  
Culturile ce se iŃesc din brazde.  
Oamenii harnici şi cumsecade, ieşiŃi la muncile cîmpului.  
Liniştea şi măreŃia naturii. 
Mă simt minunat la Ńară.  
E bine.  
E firesc.  
E linişte.  
E acasă! 

 Adică vorba cîntecului „Iarba verde de acasă”   nu-mi dă pace. 
Cu alte cuvinte spus: să mă rătăcesc prin lume nu mă lasă.  

 P.S. Ascultă melodia Iarba verde de acasă de Mircea Rusu Band aici: 
https://www.youtube.com/watch?v=6IJz2-Vm4Oc  

Eu - 23.03.2015 

https://www.youtube.com/watch?v=6IJz2-Vm4Oc

