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Anul acesta a început cu întârziere 
din cauze politice, mai bine zis din 

chiar din titulatura ministerului de resort. 

la crearea contextului cultural. Iar aceste 
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E mult dor în urma lor.
E mult dor în zborul lor.

Un zâmbet

Ai doi sâni.

Doarme în hoteluri luxoase

Te conduce la autobuz
Te urci.

Ai plecat pe mare.
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„Ils sont fous ces Roumains!”
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de normalitate.
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teatral, un text cu accente dramatice 

transmisiunea, plusând cu un moment 

, dar unite de un spirit critic. 
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extrem de periculos. Un alt bun exemplu 
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