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La sediul Bibliotecii Judetene ”Nicolae Milescu Spatarul” din Vaslui a avut loc comemorarea
poetului Ion Iancu Lefter, de la a carui tragica, nedreapta si brusca trecere in nefiinta se
implinesc, iata, trei decenii. Cu acest prilej a avut loc prezentarea volumului de versuri
”Odihna-n Nadir”, una dintre lucrarile regretatului poet vasluian. Cartea a fost prezentata de
Laurentiu Chiriac, Valeriu Lupu si Ioan Macnea. Prezent pe afisul manifestarii prof. Dan
Ravaru nu a putut fi prezent din motive mai mult decat obiective. Deschiderea a fost facuta,
ca mai de fiecare data, de prof. Gelu Voicu Bichinet, director al institutiei de cultura gazda a
actiunii: ”Bine ati revenit in institutia noastra. Deja au trecut 8 ani de cand, in aceasta
perioada, gazduim repere ale peisajului cultural vasluian. Acum 30 de ani Ion Iancu Lefter
pleca brusc dintre noi. De regula ne place sa cinstim semenii nostri cand sunt inca in viata,
pentru ca trebuie sa le spui cat si cum ii pretuiesti. Asta nu inseamna ca nu trebuie sa-i
comemoram si pe cei care nu mai sunt printre noi si ma refer aici, printre altii, la Ion Iancu
Lefter, Ioan Mancas sau Ion Enache, ca sa enumar doar cativa. Pentru memoria acestora va
rog sa pastram un moment de reculegere”, a spus Gelu Bichinet. Acesta a adaugat ca judetul
Vaslui este un loc unde se nasc OAMENI, oameni de cultura adevarati iar la finalul
discursului sau a tinut sa multumeasca celor prezenti pentru ca au venit langa Ion Iancu
Lefter, langa familia acestuia, langa Centrul Judetean pentru Conservarea si Cultivarea
Culturii Traditionale Vaslui si nu in ultimul rand langa institutia pe care, cu onoare, o
reprezinta. La randul sau Laurentiu Chiriac a mentionat: ”Cei de la Biblioteca Judeteana dar
si oameni de cultura si suflet vor incerca sa creioneze personalitatea celui care a fost poetul
Ion Iancu Lefter. Ne mandrim cu oamenii de cultura ai cetatii noastre. Inainte de orice dati-mi
voie sa-l rog pe Dan Ailincai sa citeasca cateva versuri din poeziile celui pentru care ne-am
adunat astazi aici, dupa care solistul de muzica populara Constantin Lernicu Tanase a
interpretat o romanta scrisa pe versurile lui Ion Iancu Lefter. A urmat la cuvant Valeriu Lupu,
care, printre altele, a mentionat: ”Astazi comemoram o personalitate a culturii locale dar si
nationale. Cel pentru care suntem acum aici a lasat o urma luminoasa in cultura noastra. L-am
cunoscut, i-am citit multe dintre poezii si ma bucur pentru acest fapt. Ion Iancu Lefter a fost,
fara indoiala, un rapsod al acestor locuri binecuvantate de Dumnezeu”. Sotia lui Valeriu
Lupu, Valentina, a transmis cateva cuvinte din partea primarului Vasile Paval, care, desi
invitat, nu a putut participa la manifestare din motive obiective. Am retinut din spusele
acesteia faptul ca edilul Vasluiului a promis ca in cursul acestui an va fi dezvelit un bust al
celui care a fost poetul Ion Iancu Lefter. La final amintim ca la actiune au fost prezenti si

poetii Daniel Grosu, Dan Barbu si Leonard Ciureanu, pictorii Paul Olaru si George Liteanu
dar si caricaturistul Nicolae Viziteu, cu totii cunoscuti ai poetului.
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