
– Ştiţi doar cu toţi că Cotnarul e viţă de Tokai. Cei câţiva butuci de Hârlău au fost 

trimişi în dar lui Ştefan cel Mare şi Sfânt de craiul unguresc. Şi dacă a căpătat el mirosul 

pe care-l ştim, şi dacă a prins el gust amăriu de coajă de nucă, şi dacă s-o prifăcut el aşa, 

că nici nu mai aduce a Tokai şi-l şi întrece, dovadă e că pământul Hârlăului fostu-a lui 

cald prietin şi că razele soarelui din faşă încă mai cu iubire l-au alintat. Şi la franţuji 

le-am dat Cotnar de-a Roznovanului şi, în auzul tuturor, însuşi vestitul general Bisson1 a 

spus că aşa vin n-a pomenit. Mulţi, drept, nu-l pot bea, fiind Cotnarul din cale-afară 

parfumat. Dar dacă vinul acesta, ca toate vinurile bune de altfel, nu poate fi pe placul 

tuturor (vierii din Campagne, Bordeaux şi Bourgogne n-au depus nici astăzi armele şi 

duşmănia lor seculară n-a cruţat nici lăcaşul de ştiinţă a Sorbonei, a căreia facultate de 

medicină era cel mai obişnuit câmp de luptă între aceste înverşunate tabere), nimeni nu 

poate zice că ne face Moldova de râs. După mine unul, boieri, chiar de n-o fi Cotnarul cel 

mai bun şi gustos dintre vinuri, e, fără îndoială, cel mai nobil, cel mai sincer, cel mai 

puternic. 

E un fel de Rege-Soare al vinurilor! 

De cum îl duci la gură îţi spune: „Ia seama ci faci, cu' mine nu şugui, că eu îndată 

te dau jos, să ştii!” nu ca acele vinuri viclene care, după ce le ţii cum se cuvine şi le porţi 

grija, te lovesc în cap deodată şi când nu te-aştepţi, ca sluga cea haină şi necredincioasă, 

doborând stăpânul pe la spate. Ş-apoi, boieri, fiecare vin are vârsta lui. Cotnarul n-are 

vârstă. Dacă n-aşi face păcat, Doamne iartă-mă, aşi zice că e ca Atotputernicul, fără de 

început şi fără de sfârşit. Poţi să-l uiţi în bute cu zecile de ani şi nu-i pasă. Şi-i singurul 

vin din lume care îmbătrâneşte mereu, desăvârşindu-se pe an ce merge, „in infinitum”. 

 

 

1 Prietin al lui Brillat-Savarin, care îl citează în a sa Physiologie du gout. Maurice des Ombiaux îl citează 

de-asemeni, arătând că la fiecare dejun bea opt sticle de Bourgogne (Le Gotha des Vins de France, Payot, 

Paris, 1925) (n. aut.). 
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