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De la stâga la dreapta: George TERZIU, Lucian GRUIA, Geo CĂLUGĂRU, Nicolae VASILE, Aureliu 

GOCI, Doina BÂRCĂ, Virgil CIUCĂ și Marin VOICAN-GIOROIU 

 Suntem în al zecelea an de funcționare. Ușor, ușor,... mai din curiozitate, mai din 

comoditatea ajungerii, în inima Bucureștiului, la Piața Romană, mai mereu la o tratație 

de final, că inginerii sunt ei oameni care vor să arate că sunt și talentați artistic, dar 

sigur sunt niște buni organizatori, iată cum se adună, lună de lună, scriitori din ce în ce 

mai valoroși cu dornicii de a afla noutăți literare. 

 După ieșirea din pandemie (să sperăm c-am ieșit!), dar și în urma efectului 

monumentalei Enciclopedii a Scriitorilor din Generația 2000, rod al unei echipe de autori 

provenind preponderent din Gruparea Literar ing, apărută în două volume în această 

perioadă de tristă amintire, cenaclul a intrat în „evoluția bulgărelui de zăpadă” și tot 

crește. Vin mulți scriitori prezenți în lucrarea menționată mai sus, dar și alții care vor să 

intre în volumele următoare, din mai toate grupările literare din București și chiar din 

județele apropiate. 

 Episodul acesta a avut câteva puncte tari și câteva noutăți. Primul dintre aceste 

este chiar cartea care s-a lansat, VĂ ACUZ, din dragoste de țară, de Virgil CIUCĂ, un 

poet român domiciliat în SUA, un poet militant, disident atât înainte de 1989, dar și în 

prezent, care mi-a strecurat o mică temere de a nu intra într-o dispută cu audiența, 

dată fiind tematica abordată. Nu a fost așa și mă bucur. 

 

 



 Noutățile, plăcute de altfel, au fost prezența criticului și istoricului literar Aureliu 

GOCI, pentru prima dată la cenaclul nostru, și mai surprinzătoarea apariție a doamnei 

Ecaterina ANDRONESCU, fost ministru al învățământului, inginer de profesie. 

 În derularea evenimentului au existat momente emoționante precum: recitarea, 

chiar în debutul evenimentului, a unor poezii din cartea nou lansată de către actrița 

Doina GHIȚESCU, care a cutremurat sala cu vocea sa puternică, foarte potrivita pentru 

astfel de poezie, interpretarea solo a lui Marin VOICAN GHIOROIU a cântecului Aduceți 

Basarabia acasă!, pe versurile autorului cărții nou lansate și muzica lui Constantin 

ARVINTE, interludiul de pian oferit de Corina VLAD-DIACONESCU. 

 

Ecaterina ANDRONESCU, Corneliu CRISTESCU 

 Au luat cuvântul Aureliu GOCI (USR), Geo CĂLUGĂRU (USR), Lucian GRUIA 

(USR), prefațatori, George TERZIU (Gruparea literară Cervantes), Corneliu ZEANA 

(Președintele Asociației Scriitorilor Medici), Doina BÂRCĂ (Gruparea literară 

Independența Română), Liviu ZAMFIRESCU, Ovidiu ȚUȚUIANU (Gruparea Literar ing) și 

Ecaterina ANDRONESCU.  

 Au mai participat scriitorii: Corneliu CRISTESCU, Liliana BADEA-CÂRSTEA 

(Târgoviște), Gheorghe ȚICLETE, Horia CRIOS, Valentin RĂDULESCU, Constantin 

GAVRILESCU, Ovidiu ZANFIR (UZPR) etc. 


