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Argument pentruArgument pentru…Argument pentru…Argument pentru

la un moment dat atras de eufo-
ria acestei false ideologii estetice, 
editând două cărţi de poezie „an-
gajată”, însă tot atunci a și tradus 
enorm din literatura universală 
clasică și a scris minunata Carte cu 
Apolodor, care cucerește și azi copiii Apolodor, care cucerește și azi copiii Apolodor
cu aventurile simpaticului pinguin 

călător. O pot citi cu plăcere și 
adulţii, cel puţin pentru a se delecta 
cu frumuseţea și bogăţia limbajului 
acestei cărţi de excepţie.

Gellu Naum nu s-a impus în 
literatură prin discursuri patriotice 
și prin cărţi luxoase, editate în 
mii de exemplare, asemenea unor 

poeţi-tribuni, dar el se face iubit 
anume prin tăcerea și misterul 
care l-au înconjurat, prin dra-
gostea eternă pe care a nutrit-o 
pentru soţia lui, Lygia, prin
„pohemele” sale inegalabile ca 
mesaj și ca stil. Un poet subtil al 
esenţelor tari. 
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Crusta
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