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 În ziua de 21 octombrie 2019, în sala mică din AGIR Bucureşti, locul consacrat întâlnirilor 

noastre literare, s-a ţinut şedinţa curentă a Cercului Scriitorilor Ingineri Literar ing. Domnul 

Nicolae VASILE, preşedintele Cercului, a menţionat că astăzi avem o seară literară uşoară, 

deoarece nu avem lansare de carte, aşa că vom face lectura celor mai recente creaţii ale membrilor. 

  

 
 

În introducere, domnul Nicolae VASILE a dorit să facă unele menţiuni în legătură cu marele 

nostru proiect literar dedicat împlinirii a 10 ani de activitate literară, prevăzut pentru anul 2023, şi 

anume, publicarea volumului SCRIITORI din GENERAŢIA 2000. Domnia sa a spus că a primit o 

serie de răspunsuri de participare atât ca persoane, cât şi ca asociaţii literare, din ţară şi din 

străinătate. O parte dintre aceste răspunsuri au fost deja postate pe site-ul proiectului deschis pe 

Wordpress, iar altele sunt în procesare. Dânsul propune ca fiecare profil literar să se termine cu o 

creaţie personală: o poezie sau o proză scurtă. 

Referitor la  Revista Cronica Timpului, în noua sa calitate de președinte al Filialei Uniunii 

Ziariștilor Profesioniști din România cu același nume, doreşte să întărească colaborarea cu membrii 

cenaclului nostru și caută colaboratori de marcă. Această acţiune se va desfăşura în colaborare cu 

manifestarea Serata Eminescu-Jurnalistul, care va avea două activităţi pe lună şi face apel la 

colegi pentru a veni cu propuneri de participare cu teme de interes. De principiu, se oferă domnii 

profesori Ion IONESCU și Corneliu NEAGU, iar domnul Ovidiu ŢUŢUIANU  propune o temă 

chiar pentru luna noiembrie curent. 

 

 
 



Primul care începe seara de lectură este domnul Mihai Valentin GHEORGHIU, un adevărat 

maestru al formelor fixe, cum îl numeşte profesorul I. C. ŞTEFAN, care citeşte două superbe 

rondeluri. 

A urmat domnul profesor Geo CĂLUGĂRU, care a citit un eseu despre teatrul radiofonic, una 

dintre preocupările dânsului din anii anteriori. Acest teatru radiofonic pentru suflet ne e tonic... prin 

el lumea ne cunoaşte, iar în final, descoperim  că-n amintiri învinge ...viaţa!.    

Colegul Nicu DOFTOREANU, un maestrul tangoului poetic, pornind de la niște versuri ale 

domnului Nicolae VASILE, din noua sa carte Începutul cercului: Stai iubita mea,/ nu te speria,/ n-

am înebunit,/ ci doar m-am trezit, prezintă un Tangou la malul mării, care s-a bucurat de un real 

succes, subliniat cu multe aplauze. 

Domnul profesor Ion IONESCU citeşte cu lacrimi în ochi poezii din tinereţe: Trec uitat prin 

amintiri şi La o fotografie, unde imploră fiinţa iubită: De ce nu vii iubire...pe aripile unui vals, 

pentru că, zice dânsul: tresar la o fotografie...unde eşti frumoasă fată... inima tresare la fel. 

Domnul Ovidiu ŢUŢUIANU recită două fabule: Calul şi porcul şi Sâmburi de minte, ambele pline 

de tâlc şi învăţături, apreciate de colegi prin aplauze.  

Domnul Corneliu NEAGU recită un poem de dragoste, cu parfum de Sahara, scris cu mulţi ani în 

urmă, intitulat: Acul de busolă, interesant prin subiect, dar şi prin tehnica versificării. 

 

 
 

Doamna Ioana STUPARU recită poezia Destin efemer, unde afirmă  că: mă biciuie gânduri noi, dar 

recunoaşte, peste vreme: Ce mult te-am iubit, amintindu-ne de ...Zaharia STANCU!    

Doamna Maria MUNTEAN, în stilu-i caracteristic, recită o poezie cu tematică actuală, cu iz 

patriotic, şi încheie astfel:  ...mă doare inima, pentru tine ţara mea. 

A urmat doamna Cornelia ATANASIU, cunoscătoare a culturii japoneze, recită un haiku, de unde 

rezultă că:  Parfumul florilor face ca micile viespi să nu mai plece, vers plin de semnificaţii. 

Domnul Eduard ENE citeşte două poezii: Aleile nostalgiei şi Timpul frânt (...am adormit pe un pat 

de frunze....cometa mea e aşa de departe...). Versurile surprind asistenţa, care aplaudă intens. 

Urmează domnul Corneliu CRISTESCU care recită doar o poezie, pe care, recunoaşte, a scris-o sub 

influenţa Poetului Naţional, dar cu trăirile proprii, intitulată:  Odă durerii mele. 

Domnul Ionel SIMA, din Ploieşti, surprinde prin originalitatea demersului său. După trei cugetări 

interesante şi frumoase (...atât de mult a citit despre siluetă, că a devenit şi el intelectual subţire...), 

A citit o poezie scurtă, intitulată: Alegerea mea, la fel de interesantă şi aplaudată. 

 



 
 

Doamna Antoaneta RĂDOI, redactor-şef la revista Convorbiri literar-artistice, citeşte poezia Ecoul 

vieţii, din ultimul volumul de poezii al domnului Nicolae VASILE, poezie intens aplaudată. 

A urmat domnul Octav LICU, care a citit poezia  Spre alte stele, cu un motto de Mircea Eliade. 

Doamna Aura DAN, redactor-şef adjunct la revista Convorbiri literar-artistice, citeşte poezia  

 Vise, din care am reţinut: ...Sunt cu capul în nori, cu mâinile printre cuvinte şi cu genunchii printre 

rugăciuni... Impresionantă autodescriere! 

Domnul Julian RADU citeşte o poezie de prin anii 1983-1984, iar apoi o epigramă. 

A urmat domnul Alexandru CIOCIOI, autor a multor volume de poezii, care a citit două poeme în 

proză: Femeia ( ...femeia încă aprinde candela...) şi  Alb (...aş vrea să mă îmbrac în alb, pentru că 

numai aşa vor veni îngerii să-mi pregătească luntrea....), pentru  marea trecere, probabil. 

Doamana Virginia STANCIU-BUDESCU, a citit o epigramă adresată criticului literar Victor 

ATANASIU, apoi, poezia Acasă (...locul în care eşti cu mine, nu suntem doi, ci UNUL!). 

La două zile după această întâlnire, distinsa reprezentantă a literaturii române 

contemporane a decedat. Lectura de mai sus a fost ultima!... Dumnezeu s-o ierte!  

 

 
 

Domnul Min DRĂGHICI, în stilul său, a venit cu Dor de mâini, dor de picioare, o zicere veselă. 

Domnul Corin BIANU, preocupat de marile probleme ale existenţei, pune în discuţie dacă poate fi 

cunoscut viitorul, desigur pe baze ştiinţifice, şi citeşte un fragment dintr-o carte, de unde reiese că 

prezentul poate fi receptat în acelaşi timp cu trecutul şi viitorul şi apare întrebarea: ce este timpul?  

Concluzia ar fi că timpul este ...energie, este a cincea formă a materiei şi se percepe prin vibraţii. 

Domnul profesor Corneliu NEAGU menţionează că există mai multe niveluri de materie: un nivel 

newtonian, un nivel cuantic (Einstein), altul subcuantic (tahioni) şi altul subsubcuantic. Universul 



întreg a devenit cum este astăzi in miliardimi de secundă! Se crede că timpul are o singură direcţie, 

dar, în prezenţa unei mase mari/uriaşe, se poate curba şi chiar se poate întoarce!!. 

 

 
 

Domnul Nicu DOFTOREANU a menţionat că, un articol pe o temă similară, a publicat în revista 

Independenţa Română. Independenţa prin cultură, de curând. 

Domnul Nicolae VASILE intervine arătănd că, după date ştiinţifice recente, chiar şi apa ar avea  

două forme de existenţă: de undă şi de particulă, deoarece moleculele de apă trec, în interiorul 

celulelor vii,  prin orifici mai mici decât dimensiunea acestora. 

Iată nivelul ştiinţific al multor scriitori şi poeţi din Cercul Scriitorilor Ingineri din AGIR, teme 

profunde care pot deveni şi genera, realmente, subiectele unor creaţii de referinţă, imposibil de 

abordat de filologi pur-sânge. 

Reluându-se şirul recitatorilor, domnul Daniel BARBU citeşte un poem frumos, de unde am reţinut 

că:  dacă soarta-mi lasă viaţa... fără tine n-aş putea trăi şi  alung secunda să stea timpul cu noi. 

Doamna Doina BÂRCĂ citeşte două poezii: Femeia (...Femeie ce eşti tu  ...Muză în creaţii...Icoană 

într-un altar de lume) şi Metamorfoză.    

 

 
 

Doamna Mihaela-Mariana CAZIMIROVICI recită o poezie scurtă, dar frumoasă, iar domnul Ioan 

GANEA-HRISTU vorbeşte cu umor despre o festivitate de premiere a unor invenţii. 

 



Domnul profesor Gheorghe ŢICLETE, care a participat la o manifestare culturală la Târgu Jiu  

citeşte o poezie de unde aflăm că: ...în ţară este sărăcie şi prostie / Şi singure se autoguvernează, 

iar apoi: Aşa pare, vom vedea/ Încă n-am sărit în şa!. Noroc că:  ...prin urmaşii noştri ... 

reinventăm VEŞNICIA! . 

În încheiere, domnul Nicolae VASILE citeşte trei poezii: Bucurie pesimistă (...Din păcate, sunt 

sănătos!), Tristeţe optimistă (...Din fericire, încă mai pot!), dar şi  Picătura de vis (De vrei ca 

esenţa din tine/ să iasă la iveală,/ trebuie să fierbi,/ să dai pe dinafară!), apreciate de cei prezenţă. 

 

În final, dânsul anunţă că în luna noiembrie va fi un program mai bogat, vom avea teatru, dar şi o 

oră de lectură şi urează celor prezenţi toate cele bune! 

 

A consemnat, 

 

Corneliu CRISTESCU 

  

    

 

 

              

             

      

 


