
 
 

Constantin MIRONESCU 

 
S-a născut pe data de 20.08.1941, în comuna Dragosloveni (Dumbrăveni), județul  

Vrancea. Părintii, Nicolae (1909–1988) și Claudia, născută Cojocaru, (1919–2001), 

sunt basarabeni din Cimișlia, județul Tighina, Regatul României. 

Este absolvent al Facultăţii de Economie Generală, Secţia Statistică, din cadrul 

A.S.E. Bucureşti, în anul 1964, şi al mai multor cursuri postuniversitare şi de 

perfecţionare a pregătirii profesionale, obținând profesia de bază economist.  

A deținut poziții importante precum, contabil șef de centrală industrială, director 

Sucursala București a Băncii Transilvania. Din anul 2004, este pensionar.  

 

Debutul literar: 

 

Poezia l-a pasionat încă din liceu, a scris și în anii studenţiei (1959-1964) şi vreo 

zece ani după aceea, ceea ce s-a dovedit a fi în cele din urmă literatură de sertar. 

Constantin Mironescu a scris pentru el însuși, așa cum a simțit, fără să aibă modele 

sau vreun anumit crez poetic. Poezia a fost hrana lui spirituală.  

După pensionare, a reluat preocupările literare, începând cu publicarea poeziilor 

scrise în tinerețe, debutând editorial în anul 2008 cu un volum antologic, intitulat 

Aproape de stele, începând, din anul 2009, să participle și la activitatea unor 

cenacluri literare, dintre care unele cu o vechime de zeci de ani. 

 

Volume personale: 

  

-  Aproape de stele, Editura The Bible League, Bucureşti, 2008, 254 de pagini;  

-  Gând fără zăbrele, Editura Terra Nostra, Iaşi, 2009, 305 pagini;  

-  Hoţul de curcubeie, Editura LIDER, Bucureşti, 2010, 192 pagini;  

-  La ceas de seară, în lumină, Editura Amurg sentimental, Bucureşti, 2011;  

-  Hoinar prin Ţara Gândului Bun, Editura Destine, Bucureşti, 2011, 96 pagini;  

-  Captiv în ghiocul iubiri, Editura Amurg sentimental, Bucureşti, 2011, 234 pagini;  

-  Poeme în clarobscur, Editura PACO, Bucureşti, 2012, 108 pagini;  



-  Fanta de lumină, Editura Singur, Târgovişte, 2012, 66 pagini, volum de sonete, 

   rondeluri şi alte poezii, apărut în cadrul proiectului Întoarcerea poetului risipitor;  

-  Melancolia dinspre asfinţit, Editura Amurg sentimental, Bucureşti, 2013;  

-  Tăiere de aripi, Editura Amurg sentimental, Bucureşti, 2013, 112 pagini;  

-  Poeme pentru „trestia gânditoare”, Editura Societăţii Scriitorilor Români, 

   Bucureşti, 2014, 112 pagini; 

-  Euterpe, te salut!, Editura Amurg Sentimental, Bucuresti, 2016, 100 pagini;  

-  Inscripţii pe ziduri, Editura Amanda Edit, Bucureşti, 2017, 188 pagini; 

-  Euterpe, mon amour, Editura Amanda Edit, Bucuresti, 2018, 176 pagini;  

-  Mireasmă de triolete, Editura Amanda Edit, București, 2018, 239 pagini;  

-  Euterpe, mon amour, ediția II revăzută și adăugită, Editura Amanda Edit,  

   București, 230 pagini. 

 

Antologii: 

  

- antologii publicate la Editura „Amurg sentimental”, director Ion MACHIDON: 

„Împreună prin cuvinte” –2010, „Şcoala de rondel de la Amurg sentimental” – 

2010, „Poezie, proză ... ” – 2011, „Din freamătul muzelor” – 2011, „Chemare-ntre 

noi” -2011, „Pentru vremuri mai bune” – 2011, „Vara visurilor mele” – 2011, „Cu 

gândul la lumina din cuvânt” – 2012, „La îndemâna oricui” – 2012, „Metafora de la 

oglinzi” – 2012 , „Dor de cuvinte” – 2013, „Clipe de bucurie”- 2014, „Din oglinda 

visului etern” – 2014, „Neaua din ferestre” – 2015, „Cu gândul la Macedonski” – 

2015, „20 de poeţi – 20 de ani de Amurg sentimental” – 2015, „Unsprezece poeţi 

cu dragoste de pământ românesc” – 2015, „Eminescu prin glasul poeţilor de acum” 

– 2016, „Verde crud” – 2016, Un drum lung, 2017, Cu inima sub tricolor, 2018, 

Suntem ceea ce suntem și Veșnicul Mihai Eminescu (ambele în 2019), Un vis 

împlinit, 2020; 

- antologiile de poezie şi proză „Boema`33”, vol.4-8, 2010-2011, redactor Rodian 

DRĂGOI (vol.4), Lucian GRUIA (vol. 5-8), realizate ca Supliment literar al revistei 

„Climate literare” din Târgovişte; antologiile KATHARSIS II, III, IV, V 2010 – 2014 

ale Salonului literar – muzical KATHARSIS, coordonator prof. Eugen COJOCARU, Ed. 

DESTINE şi Ed. AREFEANA; antologia cenaclului Perpessicius – Crihană, „Pentru cine 

creşte iarba”, ed. Perpessicius, Bucureşti – 2011, antologie prefaţată de prof. univ. 

dr. Marcel CRIHANĂ.  

- „Itinerarii lirice”, editura Inspirescu - Satu Mare, 2013; „Antologiile revistei 

Singur: POEZIE”, selecţie realizată de Grigore TIMOCEANU, Eugen EVU şi Ştefan 

Doru DĂNCUŞ, ed. Singur – Târgovişte, 2014; „Poeţi români contemporani din 

întreaga lume” / ”Anthologie zeitgenossischen rumänischen Dichter auf der ganzen 

Welt”, coordonator Trandafir SÂMPETRU, ediţie bilingvă română – germană, 

Editgraph – Buzău, 2014; „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”, 

coordinator prof. Petru Demetru POPESCU, editura PACO- Bucureşti, 2014; 

Antologia Limba noastră cea română –2014, 2015, 2016 Starpress Rm. Vâlcea - 



Ligya DIACONESCU; Anotimpuri româneşti - „Vara” , „Toamna” şi “Primăvara”, 

Editura Singur – Târgovişte, 2014 - 2015; „Petale de suflet” (antologie de creaţii 

literare “Negru pe Alb”) Editgraph – Buzău, 2014; Antologia de poezie ANAMAROL – 

“Simbioze lirice”, vol. 9 - 20, editor Rodica Elena LUPU, director ed. Anamarol - 

Bucureşti, 2014 - 2016; „Antologia CuArt 2013” (poezie) – editor Marinela 

PREOTEASA, Editura CuArt, România, 2014; „POETES, VOS PAPIERS” – Anthologie 

de poesie roumaine, verssion francaise de Paula ROMANESCU, TIPOMOLDOVA, Iaşi 

– 2014; Antologie de Poezie şi Epigramă – Festivalul Internaţional Romeo şi Julieta 

la Mizil, ed. a VII-a 2013 – 2014; Starpress 2015 – „Iarna scriitorilor”; Antologia 

„Scrisul de azi”, grup consultativ: Eugen EVU, Ioan Adrian MIRONOV şi Ştefan Doru 

DĂNCUŞ, Ed. Singur Târgovişte – 2015, „Eminescu – geniul stelar” - Antologie 

„Negru pe Alb”, Ed. Armonii culturale, Adjud, 2015; „Gânduri pentru mai târziu” 

Satu Mare, Ed. Inspirescu, 2015; „Dor românesc” – Starpress 2016; „Antologie 

lirică CARMEN” vol. I – V, „Întâlnirea poeților” vol. III și „Simfonia poeziei” vol. 3 – 

Editura Anamarol, București – 2016; „Când spui ianuarie, spui Eminescu”, antologie 

realizată de Ion Machidon – 2016.  

 -Poeți și scriitori contemporani în regal eminescian, coord. Eugenia Enescu-

Gavrilescu, Buzău, Editgraph, 2017; Antologia lirică METAMORFOZĂ, vol. 1-15, 
Anamarol Bucuresti, 2019–2020, editor scriitoarea Rodica Elena LUPU, Antologiile 

Apollon Lecția de poezie (vol. II)- 2019 și Vis cu Nichita (vol II), 2020, Editura 

Rocart București, editor George CĂLIN. 
 

Este menționat în volumele: 

 - Dicţionar de scriitori postdecembrişti, 2010; Scrieri pentru o posibilă istorie a 

Amurgului sentimental, vol. 4-2010 şi vol. 9-2013 și 500 de şedinţe ale Cenaclului 
Amurg sentimental, 2014, de Ion MACHIDON, Ed. Amurg sentimental, Bucuresti, 

- Enciclopedia Academiei Dacoromâne, Ed. Academiei Dacoromâne, București – 

2013, 
- O altfel de istorie a literaturii române contemporane, vol. II, Colectiv: Ștefan Doru 

DĂNCUȘ, George COANDĂ și alții, Editura Singur, Târgovişte, 2013,  

- Un dicționar al scriitorilor români contemporani, vol. III, Ioan HOLBAN – 
coordonator, Editura TIPOMOLDOVA, Iași, 2016, 

-  Ingineri scriitori și publiciști, Nicolae VASILE, Ioan GANEA-CHRISTU, Editura 

AGIR, București, 2017; 

-   Scrisoare cu gust de cireșe amare (2017) și Vorbind despre noi să ne cunoaștem 

cine suntem, interviuri (2018), de Ion MACHIDON, Editura Amurg sentimental, 

București; ALMANAHUL Amurg sentimental, 2019. 

-   Enciclopedia scriitorilor români contemporani de pretutindeni, coordonatori acad. 

Mihai CIMPOI și Traian VASILCĂU, Chișinău, 2019. 

 

Participare la cenacluri literare: 

Katharsis, Destine, Amurg sentimental, Ioan Tecşa, Octavian Goga, Mihai Eminescu, 

Literatorul, Mircea Eliade, Perpessicius, Orpheon, Luceafărul, Cetatea lui Bucur, 

Prof. Ion Rotaru, Literar-ing., Antim ş.a.. 



Colaborări la reviste culturale: 

Amurg sentimental, Destine, Revista Română de Versuri și Proză, PARADOX, Agora 

Literară, Negru pe Alb, Cetatea lui Bucur, Impact cultural, Climate literare, Floare 

Albastră, Ritmuri Brașovene, ANTIM, Independența română etc.  

 

Premii literare și recunoașteri: 

 

În anul 2011, a obţinut premiul I pentru poezie la concursul naţional de creaţie 

literară Vara visurilor mele, ediţia a X-a, organizat de revista Amurg sentimental, 

iar în anul 2015 – premiul I pentru poezie la concursul organizat de Cenaclul Mihai 

Eminescu din Bucureşti. Pentru activitatea literară desfăşurată, a primit mai multe 

diplome de excelenţă; din anul 2011, participant la Târgul internaţional de carte 

GAUDEAMUS, cu expuneri şi lansări de carte.  

Este inclus în Lecturi retrăite, 2013, Libertatea gândului de a scrie, 2015 (autor 

scriitorul Ion MACHIDON), precum şi în Pietre de temelie, Dicţionarul Editurii 

PERPESSICIUS, 2010, în cărţile: Medalioane de Florin GRIGORIU, 2011, Metafora 

de la oglinzi de Ion MACHIDON, 2012, Curcubeul autografelor de Geo CĂLUGĂRU, 

2012, Nemurirea de o clipă de Floarea NECŞOIU, 2012, La umbra cuvântului de 

Constanţa ABĂLAŞEI-DONOSĂ, 2013, Trăind printre cărţi de Cleopatra LUCA, 2014, 

Autori şi atitudini – Taina devenirii de Ioana STUPARU, 2014, Între a şti şi a 

cunoaşte de Paula ISAC, 2015, Cuvintele – veșmânt pentru marea trecere de Geo 

CĂLUGURU, 2016 şi altele.   

Este membru al Societăţii Scriitorilor Români, al Ligii Scriitorilor din România şi al 

Societăţii Culturale Destine.  

 

Aprecieri critice: 

  

(...) Cele trei volume de poezie (Aproape de stele, Gând fără zăbrele şi Hoţul de 

curcubeie) ilustrează viu ideea lui Shakespeare că nu în stele, ci în noi înşine 

sălăşluieşte viaţa; poeziile versifică adânc şi personal funcţia purificatoare a gestului 

liric şi calitatea de revelaţie a viziunii artistice. (...) Indubitabil, textele lirice 

cuprinse în cele trei culegeri menţionate ale unui poet plin de har, Constantin 

Mironescu, oferă cititorului un material cursiv plin de limpiditate, permiţându-i astfel 

să meargă pe urmele a ceea ce a gândit vreme de câteva decenii din a doua 

jumătate a veacului anterior impunând-o ca o necesitate şi imprimându-i o certă 

valoare estetică.  

Victor Stoleru, USR: Un poet plin de har – Constantin Mironescu, Cuvânt înainte la 

volumul Hoţul de curcubeie – 2010, p.8-9 

  

(...) Constantin Mironescu este un creator de referinţă; nu este un creator “făcut”, 

ci “născut”, (...) Iar poezia lui Constantin Mironescu, lirică în esenţa ei intimă, 

profund filozofică, în care se face şi recurs la mitologie şi istorie, vorbeşte de un om 



cultivat, distilat, meditând grav asupra destinului lucrurilor, al fiinţei umane, al 

propriului destin.  

Poezia lui Constantin Mironescu nu se revendică dintr-un curent sau altul, nu poate 

fi subsumată unei mişcări sau alteia, unei direcţii anume, iar scriitorul nu-şi face 

complexe - aceasta este absolut sigur - că nu e apropiat romanticilor sau 

expresioniştilor, impresionismului sau suprarealismului etc (...) Aş zice, dimpotrivă, 

că nota particulară a poeziei sale e tocmai, încă din tinereţe, o ascunsă de ochiul 

public detaşare de tot ce s-a scris până la domnia sa şi de cum scriau, deopotrivă, 

contemporanii săi din deceniile al VII-lea - al IX -lea ale secolului trecut; şi nu e 

vorba, aci doar de poezia militantă, pe care Constantin Mironescu n-a servit-o, după 

cum nici de vreun “model” pe care poetul să şi-l fi ales.(...) Iar universul particular 

al lui Constantin Mironescu este unul liric, tradus în „instantanee” de suflet, 

lapidare, transcrieri fără crispare şi dulcegării gratuite, în poezie limpidă precum 

cristalul, a unor stări emoţionale profunde, luând adesea forma unor concrete 

mulaje de suflet.  

Eugen Cojocaru: Poezia lui Constantin Mironescu, Cuvânt înainte la volumul Hoţul 

de curcubeie – 2010, pp.5-7  

 

(...) Constantin Mironescu se înscrie în galeria poeţilor tradiţionali prin eforturile 

depuse la zămislirea unei poezii miraculoase în care versul prin modernitatea sa îl 

apropie mult de lumea visătorilor cu trăiri edenice. (...)  

Citind poeziile lui Constantin Mironescu, vei găsi deplina linişte a poetului, care 

trăieşte în lumina aromelor poetice prin termeni de aleasă ţinută sufletească.  

Ion Machidon, USR: Poetul aromelor de aleasă ţinută sufletească, în Metafora de 

la oglinzi, Ed. Amurg sentimental – 2012, pp. 42-46. 

  

În volumul de versuri intitulat Gând fără zăbrele, Constantin Mironescu ne 

înfăţişează o poezie matură, izvorâtă direct dintr-o experienţă de viaţă. În acest 

sens, ca gen de exprimare, ea ar putea fi socotită, ca având un caracter 

autobiografic, deci intimist. Dacă în trecutul nu prea îndepărtat acest gen de poezie, 

de „sentimente particulare” era considerată desuetă şi fără un mesaj politic anume, 

acum când în principiu gândul (ideile) pot fi exprimate fără zăbrele, poezia îşi arată 

tot farmecul ei. Pentru că poetul foloseşte sentimental, romantic, un limbaj cât se 

poate de plăcut şi elegant, care impresionează prin vers. Iar versul ( metaforic la 

tot pasul ) poartă o seducţie originală.  

Petru Demetru Popescu, USR: Un cuvânt bun, postfaţă la vol. La ceas de seară, 

în lumină, pp. 117-118. 

  

Pe vârsta anotimpurilor îşi aşterne poetul versurile, pe introspecţii sufleteşti de 

mare sinceritate, (...) Constantin Mironescu e spiritul locuind universuri imediate 

asupra cărora ochiul întârzie benefic – moralizator, dar şi cu o părelnică umbră de 

tristeţe aburind sub cuvinte (...) poetul ocupă un loc aparte în inima memoriei 



colective, prin reuşitele, nu puţine, ale acestui volum (...)– referindu-se la volumul 

Hoţul de curcubeie.  

Mihai Antonescu, USR: Un loc în memoria colectivă, în revista „Climate literare” 

nr. 40/martie 2011, p. 10  

 

Constantin Mironescu (...) dovedeşte o imaginaţie de o mare bogăţie, o percepţie 

lirică a realităţii vieţii în infinita sa diversitate, o simţire autentic românească. 

Conştient de forţa vindecătoare a poeziei, într-o gramatică prozodică definindu-l, 

nelipsit de o nuanţă elegiacă în felul de a se exprima, aşază în versuri, în cuvânt şi 

în gând, un elixir menit să însănătoşească omenirea. (...) Rămân la convingerea că 

poetul Constantin Mironescu creează în poezia sa o altă lume decât cea în care am 

fost condamnaţi să trăim, o lume a frumuseţii morale, a seninului sufletesc, a 

binelui şi a necontenitei aspiraţii la iubirea pură.  

Geo Călugăru, USR: La ceas de seară, în lumină, Constantin Mironescu, în Revista 

PARADOX, nr. 4, august 2011, pp. 4-5. 

  

(...) Cuprins de vraja curgerii line a versului, cititorule, îţi ies în cale şi-ţi ofer un 

îndemn: Opreşte-te la răcoarea luminii şi citeşte vibraţia strălucirii acestui volum!  

Victor Gh. Stan, USR: Însemnare pe coperta a IV-a a vol. Hoinar prin Ţara 

Gândului Bun  

 

(...) Cu priceperea şi talentul său încărcat de o deosebită simţire artistică face în 

versurile sale o permanentă introspecţie în mintea şi sufletele semenilor săi, (...) 

Am convingerea că prezentul volum de versuri al poetului Constantin Mironescu 

reprezintă un corolar al operei poetice realizate până acum, cu speranţa că vom fi 

martorii unor noi şi valoroase creaţii pe teme la fel de apropiate sufletelor noastre. 

(...) poetul nostru este un om care a rămas şi sunt convins că va rămâne un om de 

o mare frumuseţe spirituală, cu o blândeţe molipsitoare, de un umanism desăvârşit, 

reflectat în tot ce a realizat până în prezent.(...)  

(...) Poetul Constantin Mironescu merită cu prisosinţă să fie inclus într-un volum 

intitulat ”Poeţi români de azi”, (...) la poetul nostru cuvintele, chiar cele mai 

obişnuite – puse în poezie – capătă valori artistice nebănuite, fiind îmbogăţite cu 

sensuri şi conotaţii de maximă inteligenţă şi frumuseţe, fiind încărcate cu 

sentimente pline de: candoare în poezia de dragoste, ... admiraţie în aceea despre 

natură ... dar şi de revoltă faţă de răutăţile omeneşti. (...)  

Grigore Hampu: Constantin Mironescu - Captiv în ghiocul iubirii, în revista Amurg 

sentimental nr. 10(199) / oct. 2011, p. 4  

 

(...) Versurile clasice ale poetului, îndeobşte în formă fixă (rondel sau sonet) se 

încadrează perfect în programul editurii SINGUR care îşi propune resuscitarea 

versului clasic şi a sentimentului curat. (...) Prin lumea cotidiană postmodernistă, 

care ia în răspăr toate idealurile umaniste, poezia lui Constantin Mironescu deschide 



o fantă de lumină spre lumea mirifică a basmului şi mitologiilor, populată cu nimfe, 

fauri şi zei. De la Orfeu, poetul îşi revendică lira şi într-adevăr, autorul nostru este 

un trubadur. Poet de sorginte tradiţională, poetul se contopeşte cu natura până 

când trupul său se vegetalizează: ”Primeşte-mă-n poienile tale, deasă pădure,/ 

Iarba supusă să-mi mângâie tălpile rănite,/ Părul să-mi fluture în ramuri înfrunzite,/ 

Picioarele să mi le înfăşoare vrejuri de mure” (Rob al zilei). Tot de specificul 

românesc ţine viziunea senină asupra extincţiei. Mioritic până în măduva oaselor, 

poetul se păstrează ceremonios (sunt invocate adesea instrumente muzicale), 

delicat, pur, inocent. Forma fixă şi rimele conferă muzicalitate versurilor. (...)  

Stilul poetului se păstrează limpede şi curat, mesajul se transmite direct, 

nesofisticat. Formele fixe conferă muzicalitate versului şi încorsetează imaginaţia în 

tipare cristaline. Constantin Mironescu s-a întors la poezie cu sufletul în palme.  

Lucian Gruia, USR: Constantin Mironescu – Lumea mirifică a poeziei, în revista 

Singur, Târgovişte, aprilie 2013. 

  

Constantin Mironescu pare să se concentreze către sondarea propriului univers 

interior, dotat cu senzualitate predilect virtuală, afecţiune plină de coloratură şi 

infinită autodăruire. (...) Posedat de duhul poeziei, iradiind incantaţii 

transcendentale, autorul aleargă permanent cu capul în norii liricii, dar cu picioarele 

bine înfipte în aridul pământ al patriei sale. Apariţie singulară prin universul 

expresiv, pe aria liricii de limbă română, impresionează prin trăsăturile aparent 

antitetice (fragilitate – forţă energizantă, real – virtual, concretul banal – idealul 

utopic, visarea – realul, solemn – rizibil), ale desfăşurării sale spirituale – 

imaginativ – creatoare. Iar toate adunate, confirmă că fiecare nouă apariţie poetică, 

o reală desfătare spirituală, devine mai valoroasă decât precedenta.  

George Călin, USR: Constantin Mironescu, MELANCOLIA DINSPRE ASFINŢIT, în 

revista Apollon nr. 41/ octombrie 2013, p. 37.  

 

(...) Stăpânit apoi de melancolia, deja sugerată metaforic, prin titlul cărţii sale, de 

autorul care a tipărit deja nouă cărţi de versuri şi e prezent în numeroase antologii 

de cenaclu, desprind de la carte la carte un progres real, cel de acum referindu-se 

la cultivarea cu succes a unei poezii moderne : „O, scările! / Am tot urcat scări / 

între pământ şi cer / doar doar voi ajunge la Soare: / să văd din ce este făcut / şi 

pentru ce este atât de iubit ...  

Ion C. Ştefan – USR: Constantin Mironescu, MELANCOLIA DINSPRE ASFINŢIT, în 

revista Amurg sentimental nr. 12(224)/ 2013, p. 15.  

 

Febrilitatea cu care Constantin Mironescu se prezintă cititorilor denotă o evidentă 

preocupare pentru impunerea creaţiei sale pe centrifuga istoriei , „aspirând în 

secret la gloria postumă” pe de o parte, dar şi capacitatea sa, evidentă, de adaptare 

– „echipat ca un alpinist” – la noul logos al poeţilor postmodernişti, dorinţa sa de a 

îmbrăca straiele recunoaşterii lectorilor.  



Depozitar al nemulţumirii cvasigenerale, afectat de ritmul nefiresc de lent al 

transformărilor socio-culturale din ţară, Constantin Mironescu gesticulează larg într-

un discurs de afectivitate violentă. Senzaţia lecturii este halucinantă, încât te 

întrebi: „În ce lume trăieşti?” Pe parcurs lectura devine halucinatorie. Sentimentele 

devin expresia unui pesimism cronic, accentuat şi de simplitatea limbajului, a 

cuvintelor folosite.  

Valentin Rădulescu: Constantin Mironescu - TĂIERE DE ARIPI, în revista Amurg 

sentimental nr. 6 (230)/iunie 2014, p.13  

 

Cititorule, te vei regăsi în această carte, cu luminile şi umbrele lumii tale, cu 

dezamăgirile faţă de vremurile sub care trăim, cu aripile pline de lutul neîmplinirilor. 

O vreme vei fi supărat, dar îţi vei fi spune că lângă tine există un poet al cetăţii, un 

poet care nu trece orb prin lumea sa, un poet răzvrătit, din stirpea aezilor 

strălucitori. (...)  

Spune mult Constantin Mironescu, despre cele ce ne înconjoară; scrie şi citeşte în 

public, vaticinar, răzbunător, chinuitor, revoltat, deci e o flacără de verb şi de 

substantiv poetic, metaforic uneori, direct, clar, cel mai adesea. (...)  

Florin Grigoriu - 19 păreri despre carte şi autor, într-o cronică-acrostih, prefaţă la 

vol. Poeme pentru “trestia gânditoare”.  

 

(…) Domnul C. Mironescu are o retorică vocală sonoră, dar nu stridentă ... Am găsit 

câteva poeme de-a dreptul simbolistice... Este un poet al apoziţiei, nu al metaforei. 

Foloseşte repetiţia şi alte tehnici simbolistice. Deşi poate fi considerat un arghezian, 

nu este. El nu e doar meşter în poezie, el simte poezia pe care o scrie...”  

Emil Lungeanu, USR, comentariu după lectura de poeme din vol. Melancolia 

dinspre asfinţit, în şedinţa Cenaclului Literatorul din 9.10.2013, cf. Ioana STUPARU: 

Autori şi atitudini – taina devenirii, Ed. BETTA, Bucureşti, 2014, p.71.  

 

Volumul Euterpe, mon amour, acum la cea de-a II-a ediție revăzută și adăugită, 

confirmă pe deplin părerea mea că vă prezint un poet stăpân pe mijloacele sale de 

exprimare, cu lecturi bogate și cu o îndelungată practică prozodică. ”Pe-același 

magic drum, bătut în vreme/ De talentați poeți cu-ai lor pegași,/ M-avânt cu 

Euterpe în poeme/ Pe calul cel mai bun dintre trăpași” (”Poeții lirici își spun 

doinași”, p.43). Este vorba deci de un drum liric, bătut de mulți alți creatori sensibili 

și dotați, dar care acum devine numai al lui Constantin Mironescu prin delicatețea 

sentimentelor de dragoste ce le exprimă: ”Iubirele dospite în munții troieniți/ Sub o 

zăpadă albă și roșie, la ceasul/ Când ziua cu amurgul își potrivește pasul/ Și, lacom, 

el o soarbe, așa înlănțuiți” (”Laudă iubirilor perene I”, p.56). 

Ion C. Ștefan, USR, Prefață la volumul Euterpe, mon amour, ediția a II-a. 

 

Ajuns la deplina maturitate biologică și, în același timp artistică, ... poetul 

Constantin Mironescu face o demonstrație strălucită a calităților sale de creator liric 



inconfundabil, impunându-se drept o voce lirică profundă, de o indiscutabilă 

originalitate. (...) Ceea ce-l caracterizează pe Constantin Mironescu nu este doar 

demnitatea umană, cu dorul de carte și dragostea pentru școală, dar și demnitatea 

scrisului. Cartea poetului Constantin Mironescu este ca o cristelniță cu lacrimi. Este 

ca un plâns răsunând din cristelniță. 

Geo Călugăru, USR, Postfață la volumul Euterpe, mon amour, editia a II-a. 

 

Extrase din operă: 

Jertfa poetului 

 

Moartea la bar, picior peste picior, fumează trabuc 

Cu aerul ei de cabotin într-un decor devenit caduc, 

Nu ţine seama de eşti hârşâit în dragoste sau virgin, 

Don Juan, Casanova sau misogin, 

Pragmatic sau purtându-ţi capul prin nori, 

Încercând exerienţe şi pe minori –  

Plictisită de VIP-uri, de Miss-uri, dive şi demoazele, 

Vedete de cinema, dar şi de moşi şi de babe, 

 pe post de gazele... 

 

Moartea deci, cu chipul ei ponosit şi mucegăit, 

Cu ochii sticloşi, inexpresivi şi deloc agresivi, 

Indiferentă la ce se întâmplă şi fără a ase aştepta la surprize, 

Bea wiskey & soda între reprize 

Plătindu-şi consumaţia din solda 

Luată pentru ultimul lot de păcătoşi trimiși în Iad 

Pe cunoscutul de demult de ea văd 

Asigurându-şi un ciubuc cât mai gras căci – se ştie –  

Ea pentru cei trimişi în Rai lucrează pe veresie. 

 

Dar Moartea îşi aşteaptă următorul client răbdătoare, 

În atmosfera alterată din Cabaretul Voltaire, unde Poezia moare, 

Pe Poetul încrezător totuşi în steaua sa într-o lume în armonie, 

Punându-şi sufletul chezaş să o reînvie ... 

Şi masca de ceară căzându-i, 

Şi pelerina purpurie, smulsă de fani, descoperindu-i 

Scheletul în toată splendoarea lui hâdă, 

Strălucitor în lumea imundă şi de senzaţii tari flămândă ... 

Cu îmbrăţişarea-i focoasă sufocându-l 

Şi din ochii săi lacomi mâncându-l, 

Moartea, necunoscând milă, nici îndurare,  



Îi soarbe cu pătimaşa ei sărutare 

De foc şi de gheaţă 

Suflarea din urmă a Poetului jertfit pentru VIAŢĂ. 

 

Spre seară de oameni fost-a văzut un liliac mare cu aripi purpurii 

Dinspre Cabaretul Voltaire zburând către alte meleaguri 

Să ducă mesaje penru cei vii ... 

Strângându-se însă din zările patru, pe albaştri Pegaşi, 

Poeţii fluturându-şi albastrele steaguri. 

 

Cerbul cel mândru  

 

Îşi poartă mândru cerbul coroana sa de coarne 

Râvnită ca trofeu superb de vânătoare, 

De vânători, în haită, adesea hărţuit … 

Îl protejează codrul cu dragostea-i de tată 

Plecându-şi crengile, un scut, adânc pân’ la pământ 

Şi, astfel, ascunzându-l de lacomi ochii lor. 

 

Şi-aleargă, aleargă cerbul de coarnele lui mândru, 

Râvnite ca trofeu superb de vânătoare, 

Scăpând de vânători şi câinii lor hăitaşi, 

Şi la izvor ajunge să-şi potolească setea... 

Aici îl încolţiră însă atât de hămesiţi trei lupi, 

Cu furie drăcească sfâşiindu-l... 

 

Şi cade răpus cerbul cel mândru de-a’ lui coarne –  

De oameni el vânat şi sfâşiat de lupi. 

 

                                    Profil de autor realizat de Nicolae VASILE 

 


