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   Referințe critice: 

       

Poeta GEORGETA RADU mi-a trimis toate cele patru volume: Altarul iubirii, Lumina 

din noi, Frânturi de suflet, La vie en rose. Titluri supra-sugestive. Primul pe care l-

am deschis a fost Lumina din noi. Am răsfoit volumul, însemnându-mi cu pixul, pe 

marginea cărții, ceea ce doream să recitesc şi chiar să reţin, -aşa cum fac de obicei 

(prost obicei, ar spune unii, bun obicei, spun eu!!) cu toate cărţile pe care le citesc. 

Am pus cartea deoparte, nădăjduind un timp mai prielnic extragerii și asimilării 

esenței. Aşa am procedat şi cu celelate două volume. Timpul…Timpul, duşmanul 

omului, sau omul duşmanul Timpului?? Niciodată nu voi şti… 

Georgeta Radu, instrumentist de profesie, mai exact percuţionist în cadrul 

Orchestrei Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” din București, m-a 

percuţionat, mi-a atins inima cu minunatele ei creaţii poetice, dar şi cu profunzimile 



 

 

înserărilor de proză scurtă din cărţile sale. Nu ştiu pe ce criteriu a ales să facă acest 

lucru. Unii zic că e de bine, alţii susţin că nu e deloc favorabil unui autor să 

amestece, în acelaşi volum, proza cu poezia. Ea însă a  decis şi eu nu am a 

comenta decizia autoarei. Personal, prefer proza -să fim înțeleși, nu mă refer acum 

la proza ei, ci, în general, dacă e să citesc ceva, citesc, cu prioriate, proză-, iar o 

proză bună, și pe deasupra și scurtă, ca a Georgetei Radu, sunt încântată să citesc 

oricând, îmi fac timp pentru asta, iar tot ceea ce am să spun acum, aici, este aceea 

că Georgeta Radu excelează atât în proză cât şi în poezie. Face totul cu rafinament, 

cu acurateţe, foarte probabil, aşa cum face şi cu instrumentul de percuţie, pe scena 

Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” din București. Spun probabil, 

fiindcă eu n-am auzit-o, dar am înformaţia că distinsa instrumentistă face bine ce 

face acolo, cu profesionalism şi cu multă dăruire, şi acest lucru l-am constatat eu în 

poezia şi în proza ei. Aşadar, pot spune despre autoare că îmbină excelent poezia 

cu proza, cu…muzica, şi, pe toate, le îmbibă cu…IUBIREA (cu majuscule), cu 

LUMINA din ea!! 

În toate volumele primite, citind, am descoperit o tematică diversă. Întreaga operă 

poate fi definită, în opinia mea: SPOVEDANIE. Toată creaţia ei este autobiografie. Ni 

se dezvăluie, relatând situaţii cheie din prezentul ei continuu –zic asta pentru că, de 

fapt, ce este trecutul pe care autoarea îl aduce-n prezent?? Sau ce este viitorul, 

frumosul viitor la care visează, dacă nu un prezent continuu??-, creându-ne stări 

emoţionale asemeni acelora trăite de ea, stări ce nu ne sunt deloc necunoscute 

înşine, căci şi noi, ca şi ea, le-am trăit ori le trăim, mai mult sau mai puţin. 

Chiar dacă undeva, în volum, precizează: “scriu pentru  oameni deştepţi”, în fapt, 

autoarea, scrie pentru toţi oamenii, scrie pentru ea şi pentru sufletul ei. Scrisul, pe 

lângă instrumentul de percuţie pe care-l utilizează în munca sa, la serviciu, 

instrumentul care-i asigură financiar cele necesare traiului zilnic, dar şi bucuria 

împlinirii sufleteşti care i-a fost hărăzită prin artă, îi asigură un supliment de hrană 

spirituală pentru fiecare clipă a vieţii, o oază de linişte şi de ...LUMINĂ! 

 

Din volumul Lumina din noi am să citez câteva stihuri din ADOLESCENTA, poezie 

dedicată fiicei ei, Sabrina: “Adolescentă, dulce, grăbită să iubească/ “Taxată”, 

judecată…Şi ea – o fiinţă aleasă! /Îşi poartă nonşalantă simţirea îngerească/ Şi 

izbucneşte-n lacrimi, de nimeni înţeleasă” (Pg.88). 

Tema predilectă în volumul amintit, -ca de altfel în toate volumele autoarei-, este 

IUBIREA. “Mi-am rupt răbdarea cu-n val de IUBIRE” […]//“Cred în IUBIREA ce mi-e 

analgezic /şi-mi răcoreşte fruntea ce mă doare, […] // Cârpim răbdarea cu mări de 

IUBIRE,/privind cum depărtarea,-ncet, dispare…” (Pg. 26); “IUBIRE pură născând 

FERICIRE”…/”Izvor cristalin…din adâncuri de OM!...” (ACROSTIH –dragului meu!, 

pg. 34); “Cum să nu mă doară a lor netrăire, […] / Când toate erau în culori de 

IUBIRE?!” (Crimă, pg. 101); “În dorul meu de tine, am strâns IUBIREA-n vers /Şi 

răstignind pustiul, altar i-am înălţat” (Dragului meu, pg. 172); “Lasă-mă să TE 



 

 

IUBESC, să te mângâi, să te-alint! /Lasă-mă să te cunosc, de Crăciun, să te colind!” 

(Rugăminţi imperative, pg. 49). 

Sunt multe, foarte multe poeziile în care este exprimată iubirea. Până şi durerea, şi 

chiar disperarea, întreaga ei suferinţă, Georgeta Radu o exprimă prin...IUBIRE!  

 

Volumul „Lumiana din noi” nu are ca tematică doar IUBIREA, acea iubire exprimată 

de autoare cu majuscule, ci am găsit, în mod surprinzător, plăcut, pamfletul în vers, 

de unde reies esențe de suflet din sufletul ei de copil spiritual. Hiperbolizând 

acțiunea, creionează niște stihuri de mare angajament în hâtroșenie tăioasă, care 

sunt precum sabia lui Zamolxe ridicată deasupra capului iubitului, căruia, la auzul 

vorbelor ce spintecă văzduhul, îi încetează până și răsuflarea, și care, știindu-se 

supravegheat ”atroce”, nici că i-ar mai da mâna să mai deschidă vreodată fereastra 

(Facebook-ului), ca să mai tragă cumva cu coada ochiului pe la ce mai postează 

vreo surată...blondă, dar nici blondinei, care vede comentariile Getei, să spere 

cumva la vreun compliment nevinovat din partea masculului peste care-i stăpână 

posesiva Geta: „Nu mai e niciun secret, m-am îndrăgostit atroce/ Şi mărturisesc 

aici, gelozia mea-i feroce./Doar ce văd că-i dă vreun like vreo Evă nevinovată, /Mă 

arunc la gâtul ei ca o bestie turbată  ... //Îl întreb de când o place şi sunt foarte 

bulbucată/Şi trântesc un comentariu ce-ngrozeşte lumea toată /Ştiu că e nevinovat 

şi nu-mi ascunde nimic, /Însă mintea-mi o ia razna, sufletu-mi devine 

mic.//Scenarite mă apucă, mă transform în inchiziţie /Şi pe pagina-i curată, fac 

urgent şi percheziţie. De-a răspuns la „provocarea” de „Somn bun!” sau „Noapte 

bună!”, //Mă prefac o săptămână că sunt bine...da-s nebună!/Creirul miroase-a ars 

de câte tot presupun/ Şi el...dragul?!/Tran-da-fir! „Sunt penibilă” –îi spun.//El se-

amuză, eu turbez, clocotesc şi dau în foc, /Damele se îngrozesc şi ne blochează, pe 

loc./Când îmi trece?! Clar, regret! Gelozia-i boală grea!/ Mă sărută şi zâmbeşte: 

„Geta mea, nu mai fi rea!...”. Metaforizând argoul, utilizându-l cu ușurința băieților 

de la BUG Mafia, ca și cum ar fi trăit printre băieții de cartier, autoarea dă ”savoare” 

compoziției stilistice în ”CÂNTECUL HACĂRULUI”: „Să moară mama, sunt 

dăştept!/și-mi scot şi inima din piept/ În vânătoarea dă distracţii, /Mi-s hacher şi 

stârnesc reacţii/Nu d-alta da, neavând ce face/M-arunc în virtual, vorace, /Și când 

dau dă un cont frumos,/ Îl violez, că-s inimos!.../Din ajutorul de şomaj,/ Îmi fac 

masaje cu gomaj.../Lumea crede că-s ca Bill Gates, /Zicând că: „hacher-u-i isteţ!” 

/Când colo, -am şutit un program dă la un informatician...” (Pg.42). Iar la polul 

opus, eleganța și delicatețea ce reies din proza 13, eleganța și rafinamentul femeii 

docile, care nu uită că...totuși, lumea fără bărbați ar fi anostă, și că au și ei (sau, 

mai ales ei!) meritul lor în mersul lumii. Iată, în  URARE DE ZIUA BĂRBATULUI (De 

cei 40 de mucenici), cu câtă candoare îi omagiază pe semenii noștri bărbații: „LA 

MULŢI ANI, bărbaţi, pentru „mucenicia” voastră îndurată în relaţia cu „florile” de 

măr ale primăverii-femeile, „călăi” indulgenţi care, măcar din când în când, vă 

odihnesc cu puterea şi parfumul IUBIRII lor, cu toată fiinţa lor, spre a vă face 

„martiriul” suportabil până la...”s-a sfârşit” (Pg. 196, proză). Excelentă compoziție!  



 

 

Bravo Georgeta! Bieții martiri!!!... Recunosc, personal, n-am avut niciodată așa 

sentimente mărețe și nu am așa o iubire desăvârșită, iar de compătimit, nici prin 

gândit nu mi-a trecut vreodată să-i compătimesc pe bărbați la așa cote, încât să pot 

compune așa o odă. Dar e bine că, totuși, s-a gândit cineva și...totuși, a făcut-o 

cineva! A făcut-o o femeie! Să nu mai spună bărbații că suntem niște insensibile!! 

Felicitări, Georgeta Radu!! Felicitări pentru măiestria întocmirii acestui distins elogiu 

adus bărbatului de lângă noi! Ai grăit pentru noi toate și în numele tuturor! Ne-ai 

scos...Îți mulțumim, cu recunoștință! 

 Poezia Georgetei Radu are tot ce-i trebuie, are rimă, ritm, măsură, autoarea 

utilizând cu uşurinţă toate formele stilistice trebuincioase curgerii lirice, muzicalităţii 

poetice. Metafora este la ea acasă, în toate creaţiile ei: „Am prins plânsu-n călimară 

/Şi am scris cu el o vară” (Catharsis, pg. 169)... Excelent!  

Strofele pot fi de tipuri diferite: distih, tristih, catren. Rima poate fi împerecheată 

sau nu, expusă într-o succesiune de imagini artistice, exprimată prin toate 

simţurile, auditive, vizuale, palpabile etc. Proza cursivă, concisă, bine structurată și 

bine dozată. Un scriitor complex. Încă o dată, felicitări Georgeta Radu! Mă-nclin! 

(Antoneta Rădoi, redactor șef Convorbiri literar-artistice, 2019). 

 

Cred în IUBIREA ce mi-e analgesic/ Şi-mi răcoreşte fruntea ce mă doare,” 

(Georgeta Radu – Lumina din noi) 

Există lumina solară, datorită căreia vedem lumea exterioară, obiectivă. Dar există 

şi o lumină interioară, datorită căreia vedem imagini din vise, în somn, sau trăim 

reveriile, cu ochii deschişi dar cu privirea întoarsă înăuntru. Această lumină este 

cauza poeziei şi constituie motivul volumului Lumina din noi (Ed. Izvorul 

Cuvântului, 2017) semnat de Georgeta Radu.  Dar ce zone sufleteşti strălucesc în 

această lumină a lanternei sufleteşti a poetei? Întâi de toate descoperim iubirea în 

vecinătatea trancendentului: „Aşa că, hai cu mine în lumile înalte,/ În care, cu 

Lumină ne-om îmbrăca zâmbind,/ Şi-n ceasuri de visare, cu sufletul iubind,/ Lăsa-

vom bucuria în inimi să tresalte.” (Lumea nouă) 

Iubirea curată, albă ca şi fulgii de nea, dă sens vieţii:  „Aş vrea să-ţi scriu, IUBIREA 

mea, cea mai gingaşă poezie,/ Cu alb de nea şi-argint de stea şi multă, vie 

fantezie./ În neprihana de zăpezi şi-a fulgilor desăvârşire,/ Să te fac să uiţi ani 

întregi de viaţă-n chin de Neiubire.” (Mărturisire) 

Iubirea pură nu poate exista fără credinţă: „Cred în florile din glastră chiar dacă nu-

mi pot vorbi,/ Cred în mântuirea noastră, dinainte de-a muri!//(...)// Cred IUBIRII, 

frământări şi le înţeleg şi rostul,/ Cred în bine şi frumos şi în Dumnezeul nostru!” 

(Crez aleatoriu). 

Iar iubirea cea mai înaltă/adevărată este pentru Iisus: „Acum ar fi aiurea regrete să 

mai am,/ NU are niciun rost o văicăreală-n plus!/ Am aflat ADEVĂRUL, în fiecare 

an,/ Şi VIAŢA,-n infinita IUBIRE-a LUI IISUS!” (Calea, adevărul şi viaţa). 

Viaţa trebuie trăită cu pasiunea dragostei, ca şi cum fiecare an ar fi ultimul: „Vreau 

să trăiesc de-azi înainte, de parc-ar fi ultimul an!/ Că-s muritor mi-aduc aminte şi-i 



 

 

dau săracului un ban!/ Topeşte-mi gheaţa din privire, cu mine IUBIREA împarte!/ 

IUBIREA naşte nemurire şi vom fi scrişi în a LUI Carte!...” (An Nou). 

Cosmosul întreg participă la împlinirea dragostei: „Adu-mi, Soare, raze blânde,/ nici 

prea tari, nici prea plăpânde,/ să fac aşternut din ele/ pentru dragul meu din 

stele!// Trimite-mi, Lună, visare,/ dă-mi IUBIRE, ia-mi uitare,/ strălucire-mi 

împrumută/ când vine şi mă sărută!// Stele, luminaţi-i drumul!/ Flori, dăruiţi-i 

parfumul/ şi tu, pasăre măiastră,/ vinʹ să cânţi la nunta noastră!” (De dor şi drag). 

Alteori, poeta suferă când vede orgoliile măcinând breasla scriitoricească (In 

progress, finit) şi când semenii se supără dacă le spui adevărul (Unde dai şi unde... 

capră -nu „crapă)). 

Pe lângă poezia de dragoste, dominantă în economia volumului, întâlnim şi 

probleme familiale emoţioante. Există în carte câteva poezii şi două proze scurte 

scrise de Sabina, fiica autoarei. Versurile, scrise la vârsta de 9 ani sunt naive şi 

drăgălaşe, aşa cum stă bine pentru o copilă. Textele în proză, scrise la adolescenţă, 

sunt incitante, misterioase, cu suspans. 

În textele de proză scurtă, adunate în finalul volumului, descoperim o proză 

emoţionantă şi dramatică, dedicată băiatului autoarei, Mihai Cosmin, răpus la vârsta 

de 14 ani şi 10 luni fără două zile, de o boală incurabilă. Dorul după el va dăinui 

veşnic. 

Între cele 21 de proze întâlnim câteva remarcabile. Ultimul spectacol relatează 

moartea unui cântăreţ cu voce excepţională. După un spectacol reuşit, întors la 

grijile zilnice stringente, moare în somn, după un infrct. În Gânduri în prag de Anul 

Nou autoarea se întreabă de ce ne bucurăm că a mai trecut un an. Ar trebui mai 

degrabă să ne întristăm. În final, poeta îşi aminteşte de condiţia muritoare a 

omului: „Din prea zgomotul lumii, toţi plecăm trişti şi muţi,/ Când vieţile se sting la 

fel ca şi o rază,/ Aşa cum pleacă-actorii, mai mari sau mai mărunţi,/ Cortina când s-

a tras... rolul nu mai contează...” (Mai contează?!). Şi totuşi există o mântuire, 

literatura: „Poezia e-o minune/ Ce te-nvaţă să-ndrăzneşti,/ Rupt de toţi, dar, tot în 

lume,/ Să trăieşti ca în poveşti.” (Apa-n piuă). 

Georgeta Radu vine spre noi cu sufletul în palmă. Sinceritatea o face să exclame: 

„Din Răsărit şi din Apus,/ Din Miazăzi şi Miazănoapte,/ Adun lumină, ascult şoapte/ 

Şi simt că am ceva de spus.” (Poezie). 

Lumina din noi constituie un elogiu adus luminii interioare care cheamă muzele. 

(Lucian Gruia, Membru USR, revista Convorbiri literar-artistice nr. 8, ian-febr 

2019). 

 

Cartea Georgetei Radu nu este o carte de versuri, este o partitură a inimii sale pe 

care o putem resimţi în fiecare vers.... Descoperiți, dincolo de ritmurile uzuale ale 

unei poezii clasice, acele ritmurii vii, ale unei iubiri arzânde, ce ne poartă de la 

plutirea unor armonii încântătoare, desprinse parcă din valsurile lui Strauss, în 

poezia Și totuși iubirea, la tempoul sacadat și efervescent al Boleroului de Ravel, în 

Crez aleatoriu, sau al unui pasional și fermecător tango argentinian în Libertango. 



 

 

..„inima ei bate româneşte...” iar versurile „portativele în care melodicitatea 

silabelor se transpune în cele mai suave armonii. 

(Căprar Florin, în prefaţa cărţi Lumina din noi).  

Poetă talentată, aparținând modernismului, prin stil și concepție…autoarea 

Georgeta Radu este o apariție surprinzătoare. Un amalgam de viziuni și stiluri, ce se 

pliază după starea ei sufletească…  

Tema iubirii apare în aproape toate cărțile ei, scrise cu o mare sensibilitate și 

naturalețe. 

Dincolo de apartenența la modernism, în scrierile sale, în vers alb, cu simbolistica 

bogată, remarcăm sporadic ermetismul. O poezie pentru inițiați, realizată prin stil 

înalt, solemn, cu multe neologisme și chiar cuvinte create de dânsa. 

Preferința pentru simboluri îi caracterizeaza stilul. Dintre multele existente în operă, 

reținem ca predilecte, cele pe care le scrie cu majusculă: Lume, Lumină, Suflet, 

Soare, Dorință etc. 

Teme preferate: IUBIREA, VIAȚA, sunt mereu evidențiate cu litere majuscule, ca 

fiind de importanță covârșitoare, în universal artistic. 

Trimiterile musicale sunt destul de multe și normale la o poetă care a trăit și 

continuă să viețuiască în lumea muzicii. 

Credința în divinitate îi caracterizează stilul numeroaselor poezii. De câte ori 

oamenii o dezamăgesc, poeta se retrage în astral, înălțându-se spre divinitate. 

Latura satirică a operei sale este direcționată spre sancționarea defectelor, general 

valabile ale contemporanilor. Minciuna, imposture, fățărnicia, sunt aspru criticate. 

Câteva poezii ale Georgetei Radu sunt scrise sub formă de legendă ori poveste, 

uneori cu tâlc, sau cu morală, ca o fabulă, din care să culegem învățăminte. 

Epicul se împletește cu liricul, în aceste creații, în care dominante rămân 

sentimentele exprimate: IUBIRE, ca o poveste a vântului ”printre mituri”, acesta 

apare ca un zburător, care este ispitit de noapte, culege flori ploii și ”le-ambalează-

n adiere”; Ciobul de gheață pare o amintire din Crăiasa zăpezii de H.C.Andersen. 

Este o poveste tristă de iubire, o EA, frumoasă, dar rece, un EL, îndrăgostitul timid 

[…]; Acordeonistul e o altă poveste tristă de iubire, a unui mizician, ce a 

îmbătrânit, cântându-și ”iubirea din astral”. […]. 

Concluzionând, aprecierile mele se îndreaptă spre poeta cu sufletul pur, având 

mereu ceva din inocența  copilăriei, dar și din pasiunea iubitei. Dornică de dragoste, 

aspirând spre ideal. 

(Angela Irina Ghințuială, prefață la Frânturi de suflet, volum de versuri, 2016, 

Ed. Liric Graph) 

  

 

                                     Profil literar realizat de Antoneta Rădoi 

                                     Redactor-șef la revista Convorbiri literar-artistice. 


