
 

 

 

Maria NICULESCU 
 

S-a născut pe data de 14 martie 1948, în Bucureşti. Profesia: proiectant în instalații 

și construcții edilitare.  

A participat la diverse cenacluri și site-uri literare precum  Perpessicius, Grai 

Românesc, Negru pe Alb, îndeplinind chiar funcții administrative, precum: secretar 

general de redacţie, administrator,  redactor,  coordonator cenaclu literar, secretar 

artistic ( actor) în Cercul dramatic  Ioan V. MAFTEI-BUHĂEȘTI.  

A început să scrie încă din copilărie, prin poezie putându-se exterioriza, după 

modelul marelui scriitor român Bogdan Petriceicu Haşdeu care spunea:”Poezia este 

viaţa însăşi, chiar sufletul vieţii”. Maria Niculescu spune: “În opera mea literară, 

poezia ocupă un loc foarte important. Trăiesc cu, prin şi pentru poezie. Poeziile 

mele sunt dedicate copiilor, familiei, colegilor, prietenilor, scriu pentru Mama 

Natură, pentru ţară, dar mai ales pentru Dumnezeu. În anul 2001 am editat primul 

volum de poezii. Am abordat aproape toate genurile de poezie: sonet, sonet-

acrostih, acrostih, rondel, poem în stil haiku, glossă, pantum, poem în versuri. 

  

Volume proprii:  

 

A publicat 27 de volume, dintre care: La Editura PARADOX:„Credința și păcatul” 

„Leagăn de smarald”, „Nopți de mister, zile de taină”, „Curcubeul razei de lună”, 

„Laguna albastră” ş.a. La Editura Amurg Sentimental: „Rodind precum o primăvară 

„Monumentul Cuvântului”, „Iubire neînaripată” ş.a. La Editura Destine: „Clipa albă a 

zborului”; La Editura BETTA: „Prietenii nemuritoare/ Amicizie immortali ”– vol. 

bilingv, „99 de dăruiri sufletești”, „Clepsidra iubirii”. La Editura Arefeana:„Versuri 

pentru micul Toni”; La Editura Biodova: „101 Poeme”; La Libreria Editrice URSO-

Italia:„Un impronta per l’anima che sente”/ O amprentă pentru sufletul ce simte”, 

versuri în limba italiană; Editura RAVEXCOMS: ,,Prințul SONET ”; La Editura 

ARTAVA / Italia:“Scatti nell’anima” /,,Fotografiază în suflet” bilingv. 



Antologii, colaborări la reviste, premii, afilieri: 

 

A publicat în peste 80 de antologii la editurile:  Muzeul Literaturii Române, BETTA, 

Armonii Culturale, Anamarol, Singur, Granada, Life Art, Ing, Rocart ș.a. 

A colaborat la peste 25 de reviste literare, printre care: Destine Literare, Vatra 

Veche, Caietele de la Țintești, Cervantes, The Romanian Echo, Miorița noastră, 

Climate Literare, Apollon, Independența Română și altele. 

Este deținătoarea a 26 de premii, dintre care, 7 internaționale, 11 atestate în 

Italia, 42 diplome. 

Este membră a următoarelor uniuni și asociații culturale: Consiliul Mondial Român; 

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România; Asociația Societatea Culturală 

Apollon; Uniunea Scriitorilor de Limbă Română; L’Asssociazione Culturale ARTAVA – 

Italia; Liga Scriitorilor din România.  

 

Referințe critice: 

 

Aureliu Goci: 

Autoarea stăpânește versul clasic, punctul de rezistență fiind acrostihul, iar 

versurile au cursivitate și coerență. În esență, poezia e corectă, curgătoare, pe 

tema unică a iubirii. Uneori, textul păstrează, conștient, reminiscențe eminesciene. 

Este un talent nativ care trebuie încurajat în acumularea culturală și spre rezoluțiile 

personale, rezultate din “ars combinatoria” a probabilităților lingvistice, deoarece, 

după aceste trei cărți simultane, ea dovedește încă resurse pentru autodepășire și 

evoluție. 

Florentin Popescu:  

Un performer al sonetului: Maria Niculescu. Ca Mihai Codreanu, ca Victor Eftimiu, ca 

alţi autori, doamna Maria Niculescu s-a consacrat sonetului, pe care-l stăpânește 

foarte bine. Are, ca preponderenţă, în lirica sa iubirea. Creaţiile sale sunt o dovadă 

sigură a unei maturităţi poetice la care autoarea trebuia să ajungă după 

numeroasele sale cărţi tipărite anterior şi după recunoaşterea talentului său prin 

zeci de concursuri poetice câştigate şi prin tot atâtea trofee care i-au recompensat 

vocaţia. 

Eliza Roha:  

Maria Niculescu a ales drumul acrostihului, închinând numeroase poeme unor 

persoane întâlnite pe drumul vieții, creionând în versuri esența personalității lor. 

Poezia sa, cu formă fixă respectată prin ritm și rimă, prin melodicitate specifică, 

încărcată  de o nedisimulată căldură sufletească, de bunătate, seninătate, inefabil 

feminin,  ascunde, ignoră durerile trecutului ori ale oricărui prezent, sumețindu-şi 

astfel ființa către o superioritate de neegalat, oferindu-ne o poezie a iubirii totale.  

Mihai Antonescu:  

Versurile Mariei Niculescu sună înalt, contemplativ pe diapazonul sonetului, aproape 

impecabil dăruindu-se întru bucuria cititorului de ele, aproape nelumeşti în 



frumuseţea lor lăuntrică. Este un psalm volumul Credinţa şi Păcatul. Întru 

izbânda adevăratei, unicei credințe, a fost scrisă cartea asta. Doar în marile cărţi 

ale lumii, se mai întâmplă aidoma cu ce face Maria Niculescu în 246 de strofe. 

Victoria Milescu: Reverie şi rigoare. 

Versurile ei delicate au uneori  exaltări onirice şi invocaţii către divinitatea supremă. 

Maria Niculescu este poeta reveriilor sub haloul unei iubiri universale ce promite o 

fericire deplină. Prin poeziile în acrostih, daruri literare oferite prietenilor sau 

oamenilor pe care îi preţuieşte, este gratulată în mediul literar chiar cu titlul de 

„regină a acostihului”. Abilitatea poetei este remarcabilă. 

Lucian Gruia:  

Dragostea este cel mai frumos şi profund sentiment omenesc, motiv pentru care a 

devenit cea mai uzitată temă lirică. Poezia de dragoste a Mariei Niculescu, aparţine 

visului curat, sunt în marea majoritate clasice, scrise cu ritm şi rimă.  Autoarea 

scrie o poezie de dragoste curată, acum la maturitate, cu purităţi adolescentine.  

Victor Sterom:  

Un compozitor se poate inspira foarte bine din versurile Mariei Niculescu, prin 

melodicitatea acestora și de sinceritatea spuselor.Tot volumul e un "cântec” 

pentru  cineva, un cântec de dor, e drept, cu ecouri eminesciene, dar cu o pecete 

personală,  adeseori susţinută de simboluri şi metafore originale.  Poeziile se 

apropie de atmosfera creată în poezie de Otilia Cazimir sau Elena Farago.  Poetica 

Mariei Niculescu rezidă în orgoliul unui program al viziunii ontologice şi cosmologice. 

Autoarea se dovedeşte a fi o poetă cu o metaforă densă, de cunoaştere conceptuală 

şi de o deosebită pondere a semnificaţiilor. 

Geo Călugăru:  

Sonetele Mariei Niculescu aduc în prim plan simbolul legământului făcut de 

Dumnezeu oamenilor după marele potop, un simbol de mare forţă poetică, bine 

valorificat de autoare. Autoarea este în stare să creeze miracol şi să ne deschidă 

ochii şi sufletul asupra lui, pentru a ne umple de el. 

Ştefan Doru Dâncuş:  

Poeziile Mariei Niculescu ne propun o suavă experienţă personală. 

Boris Marian Mehr:  

Cu sfiala omului care este împătimit de scris, dar nu are suficient…tupeu să iasă în 

faţă, Maria se consolează cu „scrisul”–salvarea sufletelor delicate. Pe lângă tristeţea 

existenţială, care nu naşte întotdeauna poezie, se simte o adâncă iubire pentru 

cuvântul  scris, un respect pentru viaţa însăşi, aşa cum a fost ea creată, o bunătate, 

am spune, esenţială, din care melodia versului se naşte în mod natural. Acesta este 

cuvântul cuprinzător – NATURALEŢEA. Maria Niculescu nu are nimic artificial, nimic 

căutat, nu doreşte să fie admirată pentru metafora prefabricată. De aceea este 

poetă şi nu un simplu scrib sau un imitator al frumosului. 

Ion Machidon: Maria Niculescu – poeta acrostihului şi iubirii de cuvânt.  

Pe Maria Niculescu o putem numi Regina acrostihului, (peste 500 de acrostihuri 

scrise şi publicate până acum, în anul 2011). Aceasta este poeta şi trăsăturile sale 



de om care nu poate trăi în afara poeţilor şi poeziei propriei sale vieţi. Este o 

competitoare pe dalele versului împodobit cu jerbe de lumină. 

Valter Hristescu: Poezie într-o lume grăbită 

Cartea de poezie a Mariei este oferită cu sensibilitatea unui semn ales, suflet ce, 

prins în cuvinte, deschide pagina asemenea inflorescenţei teilor, arbori ce au 

permanent nimbul versului Celestin – cum scrie poetessa într-un colţ de 

stea. Acrostihurile sale susțin expoziţii de poezie, inspirate de credinţă şi de stările 

existenţiale. Poezia primită ca o speranţă, într-o lume grăbită şi cu probleme... 

Irina Airinei:  

Adevărată reprezentantă a ceea ce numim homo religiosus, Maria Niculescu tinde, 

prin harul ei poetic, spre esenţializare. Aliterația, asonanța, rezonanţele imnice, 

alegoria, simbolistica mistică a Învierii, solemnitatea discursului care alternează cu 

supleţea Luminii ce inundă Universul, efemeritatea umbrei şi aspiraţia către lumea 

de dincolo, toate acestea sunt doar trepte pe care păşeşte poeta în mersul său liric, 

către perfecţiunea formei. Creaţia poetică a autoarei are o vibraţie de o extremă 

sensibilitate, o adevărată stare de iluminare, un dar unic oferit cititorului... 

Constantin Mitulescu:  

Poeziile Mariei Niculescu sunt ca un joc creator, galant, unde cuvintele sunt 

împodobite cu imagini poetice bine alese, versurile au muzicalitate şi frumuseţe, au 

profunzime, seriozitate, sunt curgătoare, bine rimate. Romantismul poeziilor sale 

este cuceritor. Poeta foloseşte un limbaj artistic echilibrat ce-i pune în valoare 

capacitatea creatoare, Romantismul poeziilor sale este cuceritor, aspect mai rar 

întâlnit  în multe creații lirice contemporane, 

Nicuşor Constantinescu: 

Harnică şi modestă, talentată, mai mereu inspirată şi pe deasupra  şi ambiţioasă, 

Maria Niculescu, o truditoare pe ogorul poeziei,  pe care încearcă să-l fertilizeze și 

înfrumusețeze  cu roadele propriei sale creații.  A câştigat  pariul cu viaţa şi cu ea 

însăşi. Ceea ce admir este cultul pentru prieteni cărora le închină poezii, le dedică 

acrostihuri, se poate spune chiar că în domeniul acrostihului este maestră. 

Petru Demetru Popescu: Maria Niculescu și Lumea Luminilor. 

Opera Mariei Niculescu se prezintă de la început cu două trăsături fundamentale: 

Prima trăsătură scoate în evidenţă un adevăr verificat în decursul timpului în 

întreaga acţiune de creaţie şi anume: fiecare scriitor îşi are personalitatea sau 

individualitatea sa punctată uneori şi nu în toate cazurile de specificităţi care 

înseamnă de fapt trepte în ascensiunea specificului, încât dictonul latin „POETA 

NASCITUR ORATORE FORMET” să se justifice. Esenţialul constă în faptul 

că Maria Niculescu este poetă născută şi diferitele trepte ale devenirii ei tind spre 

perfecţiune.  De aici rezultă faptul, contradictoriu poate, că autoarea,  deşi reuşeşte 

să aibă un stil unitar, împleteşte acest stil cu o varietate de tonuri şi culori. Maria 

Niculescu este astfel o de necontestat neoclasică. Matură în esenţe şi expresii, 

cultivă o poezie care îi face stilul inconfundabil, cu variate idei, tonuri, culori, 

metafore şi în continuă perfecţionare 



Marcel Crihană:  

Când Maria Niculescu scrie despre iubire, despre părinții ei (cu câtă duioșie 

,,măicuța” și ,,tăicuțul”( viață și moarte, înviere, dreptate, vreme și locuri, 

eternitate, copii, sărbători, arte – mai ales poezie și muzică, despre păsări și 

zboruri, despre dorul de țară și prietenii de acaă, despre stele, lună, soare, despre 

sărăcie și umilință, și multe altele, ea meditează la Dumnezeu și se roagă. Maria 

Niculescu preferă să-și încerce talentul în creația lirică de acest tip: un fel de 

spovedanie în versuri și un îndemn la dragoste, iertare, înțelepciune. Creația poetei 

Maria Niculescu are o linie valorică ascendentă. 

Radu F. Gurău:  

Ne bucurăm că știm să mai trăim, să mai existăm pe aceste meleaguri fermecate 

de DOR și să mai și beneficiem de Curcubeul versurilor Mariei Niculescu. Dacă-n 

trupul firav al autoarei uneori se mai descarcă fulgere naive de iubire sacră 

adolescentină, noi nu putem să nu recunoaștem că știe să și plângă cu aceeași 

voluptate când lumea noastră terestră se încarcă cu prea multe păcate 

lumești.  Actori pe scena vieții, noi vom aștepta mereu să mai răsară pe răbojul 

ceresc al poeziei încă, și încă un nou fermecător curcubeu poetic sub pecetea 

măiastră a distinsei Maria Niculescu. 

Giovanni Monopoli:  

Poemele Mariei Niculescu în acrostih, având şi  rimă (atât în limba română, cât și 

cea italiană,  demonstrează înalta valoare  a cuvântului "Prietenie" definind-o 

"Imortală", căreia  îi dă o importanță foarte înaltă. Bunătatea sa se demonstrează 

cu  claritate în  frumusetea a tot ceea ce ne înconjoară  și ne-o poate oferi, în vers, 

cu  tot ceea ce există mai bun, inclusiv iubirea. 

Liviu Zanfirescu:   

La poeta Maria Niculescu, în abordarea sonetului cu acrostih, ceea ce rămâne de 

remarcat este tocmai această performanță incontestabilă a poetei  de a spori 

,,starea de grație” a cititorului prin multiplicarea vibrațiilor, pulsațiilor, a trăirilor 

într-un mediu pregnant liric. Notabil este faptul că, prin opera sa, Maria Niculescu 

retrezește în sufletul lectorului ecou de poem clasic Shakespearian cu o țesătură 

lirică personală aproape impecabilă. Maria Niculescu este un bijutier, este un 

șlefuitor al gândului generos față de semeni. Acrostihul Mariei Niculescu are 

durabilitate. Boare, poate chiar rouă de vers eminescian pare să ne vină dinspre 

VEȘNICIE. La prima vedere, să creezi poezii cu acrostih nu e cine știe ce, totuși... 

Dumitru Dănăilă :  

Maria Niculescu este o împătimită a cuvântului, mai ales a celui luminos, solar, 

însufleţitor. Prin cuvântul blând ca o adiere de zefir, aduce, în versuri rare, 

încântătoare, frumosul, seninul, purul, tot ce îl înalţă pe om şi îl apropie de 

divinitate. Magia cuvântului bine ales, candoarea şi muzicalitatea lui, acestea dau 

versului Mariei Niculescu o strălucire aparte, aduc  la lumină o personalitate poetică 

puternică.  Regina acrostihului, cum a fost numită pe bună dreptate, nu se 

dezminte. Cel mai mult atrage versul Mariei Niculescu prin lexicul folosit, adesea al 



clasicilor, numai că autoarea îi adaugă parfumul propriu, al cuvântului în care picură 

lumină şi dulceaţă, care mângâie şi însufleţeşte.  

Francesco Urso, editore Libreria Editrice Urso/Italia:  

Îmi place să-mi asum oportunitatea pe care splendidele tale cuvinte mi-au dat-o. 

Se dau multe recompense  acestei lumi, eu am mai inventat  câte una și nu este 

exclus ca în următoarele ediții să nu oferim un premiu de recunoștință persoanei 

care a depus eforturi, evidențiindu-se în crearea unor punți de  comunicare, de 

iubire, de civilizație. În acest caz, dacă ar fi existat această recunoaștere, aceasta 

ți-ar fi fost oferită ție. Trebuie să ne gândim la posibilitatea unui eveniment  

desfășurat în țara voastră, România. Nimic nu este imposibil și trebuie să lucrăm 

chiar și pentru aceasta, pentru a insera în timp că vom trăi acest vis mic. Eu cred! 

Mulțumesc pentru tot, "Regină a acrostihului", mulțumesc pentru că ai dedicat soției 

mele acea poezie frumoasă, la pagina 41, mulțumim pentru că exiști!   Mulțumim 

frumuseții pe care o exprimi continuu în paginile noastre pentru a păstra viu 

atașamentul comun față de poezie. 

                                                                                                                                                                                                   

Extrase din operă: 

 

Rămîi cu mine - acrostih 

 

Rămâi, rămâi cu mine, nu mult, ori eşti în pripă? 

Iar mâine-n zori de ziuă va să revii, ştiu bine, 

Tu faci, a`mele gânduri, ades, să se-nsenine, 

Al meu iubite vină, aşteaptă încă-o clipă! 

  

Poţi face tot ce-ţi place:-n oglinde te priveşte 

Apoi, cadou , îmi da-vei fascinul razei tale 

Sclipind, în lunecare, pe marmorate dale, 

Cu ea să mă învălui, nemăsurat, fireşte. 

  

Uşor, o zi va trece, o lună, ani şi soarte, 

Cu tine-alături, dragă, atâta-s de ferice! 

Cu tine mă simt pură, frumoasa Euridice. 

Ispititor de-aproape suntem şi mult, departe….. 

 

XXV 

  

Mă torturezi cu-al ochilor albastru, 

Sedusă-s de albastră torturare, 

Aș vrea să fug dar, vezi, nu sunt în stare, 

Supusă-s la al dragostei dezastru. 

  



Încet, încet mă simt zburând spre soare, 

Mă depărtând de trupul meu sihastru, 

In zborul lin mă-ngemănând cu-un astru, 

Oare visez, aievea este, oare? 

  

De-ar fi, iubite,-aievea ca să fie, 

De-ar fi să știu că ții puțin la mine, 

M-aș dezbăra de-a gândului trufie 

  

Și ți-aș destăinui cum știu mai bine, 

Cu-a inimii – de jar – caligrafie 

Că, dragostea-mi, pe drept, ți se cuvine. 

  

Sonet-acrostih 

  

Suavă şi candidă, şi-atâta de frumoasă 

Fecioară Preacurată, a crinilor regină, 

Ascunsă fericirii, durerii nestrăină, 

Născută spre-a fi Una, între alese-aleasă, 

  

Te însorit-a Duhul şi-ai înflorit Lumină, 

Adus-ai fericire-n a sufletelor casă, 

Fiorul împlinirii în vreme nemănoasă, 

Extaz şi armonie, o, maică, eşti divină! 

  

Cucernică, duioasă şi-atât de înţeleaptă, 

Icoană a-ndurării pe-al nemuririi-altarul, 

O lume,-a sa privire, spre tine o îndreaptă. 

  

Ascultă-ne, Preabuno, spre noi-ţi-ndreaptă harul, 

Rugăm de a Ta rugă în vis, în gând, în şoaptă, 

Ăst drum ni-l netezeşte,-ndulceşte-ne amarul. 

 

De dorul tău 

  

De dorul tău,  eu înflorit-am vise 

Şi le-am udat cu roua cristalină, 

Le-am înzestrat cu aripi de Lumină, 

Le-am îndrumat spre-mpărăţii promise. 

  

De dragul tău am înălţat castele 

Având vedere către Primăvară 



Să însoreşti în viaţa-mi solitară 

O, dulce domn, dă preţ trăirii mele! 

  

De dorul tău simt inima ca arsă, 

Iar trupul mi-i rănit de schije mute, 

Dar Domnul se gândi să îmi strămute 

Nefastă, a destinului meu farsă! 

  

De dragul tău eu îmi aduc aminte 

De vremurile bune de-altădată 

Şi am uitat cum că am fost trădată 

În dragostea curată şi fierbinte. 

  

De dorul tău, de dragul tău iubite, 

De dorul tău schimbat-am, vieţii, mersul, 

Am răscolit cu gândul Universul, 

Te-aştept în Valea dulcilor ispite. 

  

De câte ori… 

  

De câte ori n-am adormit 

Cu tine-n gând, s-apară 

Frumosul chip transpus în mit 

O seară, şi-nc-o seară. 

  

De câte ori n-am invocat 

Toţi Sfinţii, ca în transă, 

Nu auzit-au, ce păcat, 

Murit-a orice şansă. 

  

De câte ori nu m-am trezit 

În albul nopţii, rece, 

Pe-un timp de clipe desfrunzit 

Cu-Amorul a petrece! 

  

De câte ori n-am aşteptat 

Să te revăd, pe fugă, 

Răspuns? Doar propriul meu oftat, 

Se transformând în rugă. 

 

  

 



C r e d i n ţ a   ş i   p ă c a t u l  

  

Demult, odată..., nu, nu e un basm, 

Nu-i vorba de fetiţe cu chibrituri, 

De zmei înverşunaţi, plini de sarcasm 

Şi nici de zei sosiţi din nesfârşituri, 

  

De iezi şi lupi, şi cai înaripaţi, 

Ori peşti de aur, ''Albă ca Zăpada'', 

Motani, broscuţe, fete de-mpăraţi, 

De-a greierului, ne-nţeles, balada. 

………………………………………………………… 

Când linişti se aştern pe Sfânt Sobor, 

Luceafărul, când, chipul îşi arată, 

Iar stele peste ape se cobor, 

Măicuţa îmi apare-adevărată: 

  

''Îţi pune aşteptarea căpătâi, 

Povestea-aceasta-i pentru tine-anume, 

Dintru-nceput, Povestea cea Dintâi 

Ce a cutremurat întreaga lume''. 

  

Povestea, deci, vă rog s-o auziţi, 

E-atât de nouă şi atât de veche! 

Cu oameni sinceri, buni, cu iezuiţi, 

Şi plină de-un real fără pereche: 

  

- Demult, odată, încă de pe când 

Amorul, Timpul nu aveau măsură, 

Iar dalba porumbiţă sta mâncând 

Alăturea cu şerpii-n bătătură, 

………………………………………………………..  

Se spune că, demult, din moşi strămoşi, 

S-au întâlnit din pură întâmplare, 

Pe cât de tineri, pe-atât de frumoşi, 

Un El şi-o Ea, pe-a Vieţilor cărare... 

  

 

 Te-aștept in ţara mea 

 

De vrei să vii în ţara mea frumoasă, 

Te şterge pe picioare-ntâi, străine 



Şi intră-apoi în ea, ca-n orice casă, 

Covoare are, moi şi cristaline. 

 

Te speli pe mâini, o masă-ţi se va-ntinde 

Cu bunătăţi din crudul primăverii, 

Pe săturate vei avea merinde, 

Vei mulţumi, cu-ndestulare, vrerii. 

 

Nu te gândi să vii pe înnoptate, 

Cu zorii dimineţii vino, dragă, 

Adu în loc de sare-bunătate 

Şi pune-o-n coşul inimii, întreagă. 

 

A verii după-amiază-ar'să sosească, 

Ca-n sânul lui Avraam tu vei petrece, 

Te-i ospăta în Ţara Românească: 

Ai pâine caldă şi ai apă rece. 

 

Când, cu târziul, toamna-apare, lină, 

Vei odihni sub argintată rază, 

De eşti curat în suflet şi n-ai vină, 

Nu e nevoie să ai armă-n pază, 

 

Iar noaptea peste ţară va să cadă 

Cu a Zăpezii Zână-n clar de lună, 

Va să dansezi, iar fulgii de zăpadă 

Or să-ţi aducă spor şi voie bună. 

 

De vrei să vii, te-aştept în a mea ţară, 

Întotdeauna are porţi deschise, 

Vino, te-aştept cu gând de primăvară, 

Ai să trăieşti o viaţă ca în vise! 
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