
Cenaclul LITERAR ING, Bucureşti, România 
Cronica evenimentului din 19 august 2019 

 

În ziua de 19 august 2019, în sala mică din AGIR Bucureşti, locul consacrat întâlnirilor noastre 

literare, s-a ţinut şedinţa curentă a Cercului Scriitorilor Ingineri „LITERAR ING”.  

Mai întâi, domnul Nicolae VASILE face câteva referiri la volumul SCRIITORI DIN 

GENERAȚIA 2000, proiectul literar al Cenaclului preconizat pentru anul 2023, când se vor 

împlini 10 ani de activitate. Dânsul menţionează că au început, deja,  să vină profile literare 

din partea autorilor interesaţi, dar că unele au fost returnate pentru completări sau refaceri. 

Prezentarea activităţii din cenaclul LITERAR ING, în cadrul volumului, va fi sintetizată şi 

elaborată de către domnii Ovidiu ŢUŢUIANU şi Corneliu CRISTESCU.  

S-a trecut apoi la lecturi. 

 

 
 

Primul care a deschis serata, a fost domnul Ioan GANEA-CHRISTU, care a citit un eseu foarte 

interesant intitulat “Ce mare este puntul mic”, un studiu care, pornind de la denumirea latină de 

punctum, a prezentat o serie de expresii uzuale, care au devenit obişnuite în exprimare: punct 

critic, punct termic, punct cardinal, punct de informare, punte tari şi puncte slabe, punct forte, punct 

de sprijin (cartea domnului Nicolae VASILE) etc. Denumirea de punct este asemănătoare în multe 

limbi. Concluzia o trage chiar autorul care exclamă: Ce mare este punctul mic! 

 

 
 

Domnul Nicolae VASILE menţionează că Societatea de Matematică şi Industrie, în care sunt 

foarte mulţi membri ingineri, dar nu numai, va avea o conferinţă la Târgovişte în ziua de 23 

septembrie 2019, unde va fi o Masă rotundă la care ar fi bine să participăm şi noi.. 

Domnul Constantin GAVRILESCU dă citire la trei poezii. Prima, care prezintă un eveniment tragic 

din viaţa sa, se încheie dureros, astfel: „Odată cu Athena, a fost îngropată şi copilăria mea”. Dânsul 

a mai citit: „Sufletul vreau să-l împac”‚ şi  „Odă frunzelor de vie”,  apreciate de cei prezenţi. 



 
 

A urmat domnul Ovidiu ŢUŢUIANU care a citit o poezie despre compozitorul şi pianistul polonez   

Frederic Francois CHOPIN,  foarte reuşită de altfel, ce urmează să fie publicată în revista 

CONVORBIRI LITERAR-ARTISTICE, condusă de doamna Antoneta RĂDOI, colega noastră..   

Domnul Geo CĂLUGĂRU face două mărturisiri şi citeşte două poezii: „Dor” (Mi-e dor de tine ca 

de un concediu...) şi „Dilemă” (Să râd sau să plâng.../ Nu ai nevoie, Doamne, de un ajutor../ Noi, 

oamenii, suntem un izvor de apă vie...), versuri care s-au bucurat de aplauzele celor prezenţi. 

A urmat domnul Mihai Valentin GHEORGHIU, cunocut autor de rondeluri, care a anunţat că în 

ziua de 19 septembrie va avea loc lansarea celui de al unsprezecilea volum de rondeluri, la Centrul 

Cultural Mihai Eminescu din Bucureşti şi a prezentat patru rondeluri.   

Domnul Ionel SIMA prezintă un motto creat de dânsul, precum şi o definiţie a poeziei, care este: 

„arta contemplării şi a intuiţiei în dansul cuvintelor...etc. ” , şi citeşte poezia  „Apusuri răsar”. 

  

 
 

Domnul Ioan RAŢIU, conducător de cenaclu, cunoscut pentru calitatea versurilor sale, citeşte 

câteva poezii scurte: „Undeva rămân dureri”, „Când zâmbeşti, te doare ceva””, „Am îmbătrânit 

lacrima..../ Am îmbătrânit zâmbetul”, iar în final un „Cîntec”. 

Domnul Alexandru CIOCIOIU, autor a nu mai puţin de 12 volume de versuri, Citeşte poeziile.  

„Străzile”, „Lângă ştejar” şi „Pe urme de brad”,  toate apreciate cu aplauze. 

Domnul Corneliu CRISTESCU a recitat poezia „Eu simt că-i un copil în mine”, care a fost urmărită 

cu interes de cei prezenţi şi aplaudată de ei, pentru că, fiecare s-a regăsit, într-o măsură sau alta . 

În final, domnul Nicolae VASILE a recitat poezia „Artistul” (Cel ce păcătuieşte cu gândul...), 

poezie apreciată de cei prezenţi cu puternice aplauze. 

Domnul Ovidiu ŢUŢUIANU a recomandat colegilor să citească cu atenţie poeziile lui Cezar 

IVĂNESCU, unde vor descoperi un om deosebit şi prin faptul că el îşi cânta poeziile. Pornind de 

aici, aminteşte că şi geto-dacii obişnuiau acest lucru, iar seara s-a terminat cu o dezbatere pe teme 



de istorie veche, despre civilizaţiile antice de pe aceste meleaguri, care au stat la baza civilizaţiilor 

greacă şi latină, de mai târziu. 

Domnul Nicolae VASILE declară şedinţa închisă. 

 

A consemnat, 

Dr. ing. Corneliu CRISTESCU 

 


