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Pentru început, domnul Nicolae VASILE face câteva menţiuni privitoare la proiectul literar 

al Cenaclului, editarea volumului SCRIITORI DIN GENERAȚIA 2000, propus a fi gata în 

anul 2023, la împlinirea a 10 ani de activitate ai grupării noastre literare. Proiectul este 

reconfigurat, având următoarele cerinţe pentru cei care doresc să fie incluşi în volum: autorii 

să aibă minim 3 volume publicate şi un profil literar realizat de un scriitor cunoscut.  

Grupările / asociaţiile literare vor fi prezentate de şeful / preşedintele acestora, prezentarea 

putând cuprinde atât texte, cât şi fotografii, în total circa 10-15 pagini. 

 

Apoi, domnul Nicolae VASILE aminteşte că şedinţa de azi cuprinde: lansarea volumului 

„POEMELE UNIRII-Antologie de poezie contemporană”, editat de domnul Dumitru BUŢOI de la 

Asociaţia Cultural-Umanitară „LUCEAFĂRUL DE VEST” din Timişoara şi lansarea volumului 

de epigrame „POFTĂ DE RÂS”, al domnului Ovidiu ŢUŢUIANU, urmate de lecturi libere.   

I. Lansarea volumului POEMELE UNIRII. Antologie de poezie contemporană 
Pentru desfăşurarea evenimentului, s-a format un prezidiu din domnii: Nicolae VASILE, Dumitru 

BUŢOI, Geo CĂLUGĂRUU şi George TERZIU, care au lecturat volumul şi l-au prezentat. 

 

 
 

Mai întâi, domnul Nicolae VASILE a făcut o scurtă prezentare a domnului Dumitru BUŢOI, 

arătând că dânsul, deşi este inginer, are o activitate îndelungată în domeniul literar, mai precis din 

anul 1983, când a înfiinţat LUCEAFĂRUL DE VEST.  

Domnul Dumitru BUŢOI a menţiona că acest volum este o sinteză de poezie patriotică, o carte 

de suflet şi iubire, la care şi-au adus contribuţia 100 de poeţi contemporani, în anul în care s-au 

împlinit 100 de ani de la Marea UNIRE, cu speranţa că vom învăţa din jertfa pe altarul unirii a 

strămoşilor noştri şi că cei ce ne vor urma, vor promova spiritul naţional românesc. 

 

 
 



Deoarece poezia ne uneşte pe toţi, volumul cuprinde poeţi din ţară, din BASARABIA şi 

BUCOVINA, dar şi din diaspora românească, care nu şi-au uitat rădăcinile şi apartenenţa la spiritul 

românesc. Apoi, mulţumeşte celor care l-au ajutat, au colaborat şi au organizat evenimentul de azi. 

Domnul George TERZIU consideră că, în ziua de azi, cei care scriu se supun unei atitudini 

publice imprevizibile. Cartea este diversă, cuprizând o mulţime de forme de poezie patriotică. Când 

scriem, ne bucurăm că suntem oameni, că suntem români. Domnul BUŢOI a făcut un lucru 

extraordinar, un volum reuşit. Poezia vorbeşte despre mîndria de a fi român.  

Domnul Geo CĂLUGĂRU a afirmat că domnul BUŢOI ne-a adus o carte valoaroasă, necesară în 

aceste vremuri, evenimentul de azi fiind unul deosebit. şi citeşte o poezie din creaţia lui Nicolae 

DABIJA. Doamna Ecaterina CHIFU l-a felicitat pe domnul BUŢOI pentru ce a făcut şi se teme 

că va fi acuzat de naţionalism, iar doamna Doina BÂRCĂ a adus un salut din partea publicaţiei 

Independenţa Română. Independena prin cultură, la care este secretar literar, şi îl felicită pe 

domnul BUŢOI pentru antologie. Domnul Ionel SIMA apreciază antologia şi afirmă că, noi, ca 

scriitori, nu avem voie să fim modeşti când este vorba de sentimentele faţă de ţară, faţă de unirea 

românilor, iar în final, citeşte o poezie proprie. 

II. Lansarea volumului umoristic POFTĂ DE RÂS 
În această parte a doua, la masa prezidiului au luat loc domnii: Nicolae VASILE, Viorel MARTIN, 

George CORBU, Nicuşor CONSTANTINESCU, Geo CĂLUGĂRU şi, bineînţeles, domnul Ovidiu 

ŢUŢUIANU, autorul volumului. Pentru început, a luat cuvântul domnul Nicolae VASILE, care a 

apreciat faptul că autorul are umor, cu toate că este cunoscut ca poet, prozator şi compozitor.  

 

 
 

Domnul George CORBU, cunoscut epigramist de nivel naţional, si-a exprimat admiraţia faţă de 

un inginer umanist, talentat, autor a unui volum de umor. Volumul conţine epigrame şi cuplete 

savuroase, legate de diferite evenimente, întâlniri colegiale, cu profesorii etc. Epigramele spulberă 

ideea că inginerii ar fi nişte subitelectuali şi încheie spunând că însuşirile autorului îl recomandă ca 

pe un umorist profesionist, îl felicită şi îi urează să fie sănătos, să mai realizeze asemenea cărţi. 

Domnul Viorel MARTIN, care este şi autorul prefeţei, menţionează că ne aflăm în faţa unui autor 

complex: inginer, poet, prozator, dar şi pianist şi compozitor. Cartea conţine 17 capitole cu tot felul 

de epigrame, de la madrigaluri până la epitafuri, având ca ţinte diferite persoane din viaţa 

dumnealui: colegi, profesori, pensionari, politicieni, femei, copii, unele păcate biblice, ba chiar şi 

pictori şi picturi celebre. Epigramele au poantă şi prozodie bună. Autorul ne propune câteva poezii 

umoristice şi câteva schiţe pe teme diverse. Proza umoristică este scrisă cu vervă, cu dinamism. 

Autorul are vână de prozator şi umorist. În final, urează celor prezenţi: Poftă bună la ... râs!  

Domnul Nicuşor Constantinescu a început prin a spune că domnul Ovidiu ŢUŢUIANU confirmă 

că nu numai cei de formaţie filologică pot să creeze epigrame şi poezii umoristice. Epigramele au 

poante, sunt originale prin temele şi subiectele alese. Autorul are, în mod evident, un grad de 

cultură ridicat, având o frumoasă expresie artistică şi stârneşe pofta de ...RÂS. 

Domnul Geo CĂLUGĂRU menţionează că, la români, leacul pentru a învinge este UMORUL. 

Ovidiu ŢUŢUIANU, inginerul, are vocaţie, pentru că: „dacă te prinzi în joc, Dumnezeu te ajută!”. 

În final, citeşte un catren semnificativ. Doamna Marilena CARAGHIAUR citeşte căteva poezii 

umoristice şi primeşte aplauze binemeritate pentru dânsa, dar mai ales pentru autor. 



În finalul manifestării, ia cuvântul domnul Ovidiu ŢUŢUIANU, care mulţumeşte colegilor pentru 

cuvintele frumoase care s-au spus despre cartea dânsului, pe care le consideră a fi la un nivel 

laudativ foarte înalt şi le urează tuturor POFTĂ DE ...RÂS!. 

 

        

 

III. Acordarea unor Diplome de Excelnţă 

 
În final, domnul Dumitru BUŢOI a acordat DIPLOME DE EXCELENŢĂ din partea Asociaţiei 

Cultural-Umanitare „LUCEAFĂRUL DE VEST” din Timişoara. Printre cei premiaţi, s-a  numărat 

şi doamna Antoneta RĂDOI, redactor-şef al revistei CONVORBIRI LITERAR-ARTISTICE. 

 

A consemnat, 

Dr. ing. Corneliu CRISTESCU 


