
1 

De ce oare? 
 

O.I. (Opincarul Ionică) – Cum a mai trecut timpul, parc  a fost ieri! 
 

        De ce oare? 
  

Zile, nopţi trec parcă nu-s 
Toate parcă-s la apus 
Viaţă noastră e pe dus 
Parcă a fost, dar vreau recurs. 
De ce oare? 

  
Zile multe se adună 
Şi-nc’o lună şi-nc’o lună 
Anii vin se înmulţesc, 
Dar nu vreau să-mbătrînesc. 
De ce oare? 

  
Totu-i parcă alergare 
Mergem pe viaţă călare 
Vrem să fim mereu în frunte 
Pentru visuri, dar mărunte. 
De ce oare? 

  
Viaţa parcă este-un chin 
Şi e plină de venin. 
Viaţa este un izvor 
De apă şi cu mult dor.  
De ce oare? 
  
Vine o-vreme, vine o-vreme 
Pentru care a mă teme 
E firesc, pare normal, 
Dar şi-mi pare anormal. 
De ce oare? 
                           O.I. (Opincarul Ionică) - 27.11.2013   
Oare, ce va fi mîine? 
                           O.I. (Opincarul Ionică) - 04.02.2015 

  
T.D. (Tainicul Dinu) – Acest „De ce oare?” a mai ap rut în lirica ta, ca s  zic aşa.  
M  aşteptam ca aproape de final s  g seşti r spunsul la acest„De ce oare?”.  
Pentru poet este aproape o obsesie.  
Valoarea poeziei ar creşte dac  este un r spuns la „De ce oare?”. 
Altfel este o învîrteal  în jurul cozii de toat  frumuse ea.  
Se poate crede c  poetul a dat în altele.  
O.I. (Opincarul Ionică) – Vai! Vai de mine, cît efort fizic ai f cut, dar şi cît efort intelectual s  

gîndeşti aşa de mult şi acestea numai pentru mine. 
– Ai făcut tu asta pentru noi?  
– Ai făcut tu asta pentru noi?  
Aşa repeta cei doi copii într-o reclam  la televizor. 
(În reclam  este vorba despre doi copii care fac un dar mamei lor, lucrat de mîna lor, iar mama lor le 

face şi ea un dar, îns  darul ei este cump rat. Şi din aceast  cauz  copiii tot repet :  
– Ai făcut tu asta pentru noi?  
– Ai făcut tu asta pentru noi?) 
Aşa şi eu, repet: 
– Ai f cut tu asta pentru mine?  
– Ai f cut tu asta pentru mine?  
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Dar s  l s m reclama şi s  trecem la subiect (Referitor la subiect, tot la televizor sînt unii invita i 

pentru care a devenit un laitmotiv exprimarea „Domnule, a zis cu subiect şi predicat”, adic  propozi ia lor 
este o propozi ie simpl , deoarece dac  ar fi o propozi ie dezvoltat  ar fi folosit în plus şi atributul, şi 
complementul sau poate nu ştiu c  exist  şi aceste p r i de propozi ie. Am g sit pe unul care a scris un articol 
şi a vrut s  completeze aceste p r i de propozi ie, dar a zis  cu subiect, predicat, adjectiv şi complement, dar 
adjectivul nu este parte de propozi ie, ci este parte de vorbire, dar în sfîrşit fiecare dup  puteri, neicuşorule.) 
şi s  le lu m pe puncte sau pe rînd sau într-o anumit  ordine (Nu punctual aşa cum tot unii la televizor spun, 
c  trebuie s  le ia punctual. Mai bine ar veni la timp la emisiune şi nu ar mai întîrzia, fiindc  asta înseamn  
punctual.). 

Aşadar,  
Tu afirmi c  ar trebui s  g sesc un r spuns la „De ce oare?”, altfel este o învîrteal  în jurul cozii de 

toat  frumuse ea. 
Dar poezia aceasta nu este o fabul  cu care o confuzi tu, ci este o poezie filozofic , adic  este o 

specie a genului liric în versuri în care e descris un fenomen, o tr ire.  
Fabula este o scurt  povestire alegoric , şi care apar ine genului epic, de obicei în versuri, în care 

autorul, personificînd animalele, plantele, fenomenele naturii şi lucrurile; satirizeaz  anumite n ravuri, 
deprinderi, mentalit i sau greşeli cu scopul de a le îndrepta. Ea are urm toarea structur : povestirea propriu-
zis  şi morală, adică un răspuns pe care îl doreşti tu. 

Dar „C'est la vie”(Asta-i viaţa) aşa cum zice chinezul, ba nu japonezul, ba nu francezul, c  greu mai 
nimeresc. S  auzim numai de bine.   

T.D. (Tainicul Dinu) – Prea mult  vorb rie pentru NIMIC=0.  
PO I S  VERIFICI ÎN DEX DAC  NIMIC=0  
O.I. (Opincarul Ionică) – Ce este interesant c  aveam un r spuns mai de demult, dar de care nu 

ştiam şi din întîmplare am dat peste el şi m-am gr bit s  i-l trimit. 
Chiar dac  are alt  tem , este un r spuns. 
Sper s - i fie pe plac. 

De ce? 
  
                                                           De ce, atunci cînd Soarele pe cer 
                                                           Puternic lumineaz  şi cerul e senin 
                                                           În inim  p trunde o mare bucurie 
                                                           Şi sufletul e bun şi fa a e curat ? 
                                   
                                                           De ce, atunci cînd copiii ne înconjoar  
                                                           Cu farmecul şi ging şia lor 
                                                           În inim  p trunde o mare bucurie 
                                                           Şi sufletul e bun şi fa a e curat ? 
  
                                                           De ce, atunci cînd, tu, omule oferi 
                                                           O floare, o narcis  sau un buchet de flori 
                                                           Celor din jur 
                                                           În inim  p trunde o mare bucurie 
                                                           Şi sufletul e bun şi fa a e curat ? 
  
                                                           De ce? E greu – şi totuşi eu încerc: 
                                                           Soarele pe cer – lumina lumini. 
                                                           Copiii din jur – lumina sufleteasc  
                                                           Şi florile – lumina de frumos. 
                                                           Şi toate la un loc e fericirea, 
                                                           Ce-n inim  p trunde şi sufletul e bun 
                                                           Şi fa a e curat . 
                                                                                                     O.I. (Opincarul Ionică) - 04.04.1978 
 

T.D. (Tainicul Dinu) – Credeam c  ai g sit r spunsul la „De ce oare?” 

O.I. (Opincarul Ionică) –  Sper s - i plac  acum. 
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Cred c  un posibil r spuns la întrebarea De ce oare? a poeziei cu acelaşi nume ar putea fi, pentru a te 

mul umi şi pe tine, mereu nemul umit, ultimul vers din poezia care se numeşte „Medita ie”, titlu dat de mine, 
deoarece nu are pe cruce titlu, iar acest ultim vers este: (pentru c ) Viaţa n-a fost decît vis. 

Iar poezie a fost culeas  de mine în data de 01.07.1978 din cimitirul Ungureni la intrarea din str. 
Pinului şi continuînd pe alee spre Parcul Romanescu (fost Parcul Poporului din Craiova) pe dreapta. 

T.D. (Tainicul Dinu) – Despre locul unde se afl  poezia nu am nici o obiec ie, este cunoscut de 
mul i craioveni.  

Am de obiectat asupra termenului ,,culeas  de mine”, mai corect este ,,copiat  de mine”. 
P cat c  nu ai aflat autorul.  
O.I. (Opincarul Ionică) –  Bine, fie ca tine copiat , deoarece ai un fix cu copy-paste (adic , tradus 

copiaz  - lipeşte, însereaz ). 
Nu v d totuşi ce te deranjeaz , deoarece cuvîntul culeasă nu înseamn  creat  de mine, dar m  rog. 
Îns  v d c  nu ai nici o obiec ie la locul unde se afla poezia, dar r spunsul meu era la „De ce oare?” 

şi care a fost ultimul vers din poezia de mai jos: (pentru c ) Viaţa n-a fost decît vis, iar referitor la loc era 
ceva tangen ial. 

S  cred c  am g sit r spunsul corect la „De ce oare?”, dac  nu zici nimic? 
Referitor la autorul poeziei am c utat s  nu crezi c  nu, dar nu prea cred în ce am g sit. 
Adic , unii spun c  poezia s-ar numi „Omule” şi ar fi scris  de Lucian Blaga, dar eu nu cred deoarece 

în poezie apare scris la ce cu sensul de ce (vezi în poezia de mai jos versurile).   
Şi aceast  exprimare, aceast  folosire la ce nu se foloseşte în Ardeal, ci la noi în zon . 
Mai degrab  ar putea fi scris  de Tudor Arghezi, el fiind din p r ile locului. 
Eu cred îns  c  este scris  de un poet anonim de-al locului. 
  

„Medita ie” 
 

                                           Culeasă în data de 01.07.1978 din cimitirul 
                                                  Ungureni la intrarea din str. Pinului şi continuînd 

                                                pe alee spre Parcul Romanescu (fost Parcul 
                            Poporului din Craiova) pe dreapta. 

 
                 I 
Cine eşti? De unde vii? 
Omule po i tu s  ştii?  
Unde mergi? Ce soart  ai? 
Po i tu seama ca s - i dai? 
                II 
În ce scop te-ai z mislit? 
Pe p mînt la ce-ai venit? 
Şi tr ind, la ce tr ieşti? 
Ce solie împlineşti? 
                III 
Tu eşti mare, tu eşti mic, 
Tu eşti tot, tu eşti nimic. 
Tu eşti r u, dar eşti şi bun 
Tu-n elept şi tu nebun. 

              IV 
Via a întreag  o petreci 
Obosind în lupte seci, 
În necazuri în sudori 
Ca s  aduni, s - i faci comori. 
                V 
Iar în urm  cazi zdrobit 
Pleci s rac cum ai venit, 
Pleci din lume-ncredin at 
C  destinul, i-ne schimbat. 
                 VI 
Din nefiin  pe p mînt 
De la leag n la mormînt 
Şi d-aici?! Mister! Abis! 
Viaţa n-a fost decît vis. 

 


