
 

                                        

              Marilena DUMITRESCU ENESCU  

 

 Marilena DUMITRESCU ENESCU s-a născut pe data de 17 decembrie 1952, la 

Târgu-Jiu. În prezent, locuiește în București. 

 Studii  

 Institutul Politehnic București. 

 Activitate literară 

 Activează în cadrul mai multor cenacluri literare: 

         - Cenaclul Literar ing, coordonator Nicolae Vasile; 

         - Cenaclul Ing-Epigrama, coordonator Viorel Martin; 

         - Cenaclul Internațional Literar-Artistic Dor de Infinit, online, 2019 și Asociația 

Internațională Literară, cu același nume, 2022, fondator Grigore Curcanu; 

          - Cenaclul Amurg Sentimental, coordonator Ion Machedon; 

          - Lecția de poezie Apollon, coordonator George Călin; 

           -Cenaclul Destine literare, coordonator Victor Gh. Stan. 

 

             Colaborări la reviste 

             A debutat  în anul 2015, în revise online, după care au urmat:     

             Revista online Confluenţe literare, martie 2015; Citatepedia, noiembrie 2015; 

Poezii diaspora, ianuarie 2018; Revista Amprentele  sufletului, 2017; Revista Vocea ta, 

octombrie-noiembrie 2019; Revista Independența Română. Independența prin cultură;  

Ziarul Atitudinea Civică Iancu Mariana, 2019; Revista Led Force ; Revista Apollon; Grai 

Românesc; Bogdania; Ecourile inimii; Literar ing; Revista Societății Scriitorilor Români. 

 

 

 

 



 

 Volume publicate 

 

          - Din suflet pentru urmaşi, poezie, Editura SemnE, Bucureşti, 2017; 

          - Labirintul vieţii, poezie, Editura Amanda Edit, 2018; 

          - Gânduri  scrise printre rânduri, poezie, Editura Amanda Edit, 2020; 

          - Lumina din suflet, poezie, Editura Izvorul cuvântului, 2021; 

          - Dialoguri de suflet, poezie, Editura Izvorul Cuvântului-2020, în colaborare cu 

Constantin Enescu; 

          - Crâmpeie de suflet, eseuri, Editura Izvorul Cuvântului, 2021; 

          - Labirinturi în vârtejul vieți, poezie, Editura Izvorul Cuvântului, 2022. 

 

 Antologii 

 

 A participat la următoarele antologii de versuri:  

        - Antologia Dragobete, sărbătoarea iubirii la români, Editura Liric graph; 

       - Antologia de versuri Poeţi şi scriitori contemporani în Regal eminescian, Editura 

Liric graph, 2017; 

        - Antologia Literatura din călimară, Editura Explorator, 2018; 

        - Antologia Literatura din călimară, Volumul 4, Editura Alma, Craiova, 2019; 

        - Antologia Literatura din călimară, Volumul 5, Editura Alma, Craiova, 2020; 

        - Antologia Magia sărbătorilor de iarnă- Eu sunt omul de zăpadă, Editura Liric 

graph, 2019; 

        - Antologia Apollon Vis cu Nichita, Editura Ro.cart, București, 2019; 

        - Antologii editate de Editura Izvorul Cuvântului, Buftea: Vulcan pandemic 2020; 

Esența cuvintelor; Între speranță și iluzii; Poveștile iubirii; Armonia cuvintelor; Poeme 

nescrise; Amintiri; Ecoul Umbrelor; Din suflet; Lumină; Cele zece porunci pe scara  

vieții; Căldura din suflet; File de octombrie; Risipitele Frunze; Cea mai dragă ființă.                                                                                                                                       

 

 Afilieri 

 

          Membru al Societății Scriitorilor Români; Membru al Ligii Scriitorilor Români-

Filiala București; Membru al Uniunii Scriitorilor de Limbă Română; Membru al Societății 

Apollon. 

  

 Extrase din cronici 

 

          În volumul „Din suflet pentru urmași” Marilena Dumitrescu Enescu scoate în 

evidență înclinația autoarei spre istorie. „Prin implicațiile sale istorice, prin înfățișarea 

vieții sociale de astăzi, mai ales a relelor care o domină, atrage cititorul și îl orientează 

spre ceea ce este valoros și durabil, spre ceea ce îl înalță spiritual, spre obiceiuri și 

tradiții păstrate cu sfințenie din străbuni. Lor li se adaugă dragostea față de locurile 

natale, față de părinți și de oamenii dragi. (Maria Niculescu, scriitor și jurnalist, din 

prefața la volumul Din suflet pentru urmași, Editura SemnE, București, 2017) 

 



 

            În volumul de eseuri „Crămpeie de suflet”, autoarea pune pe tapet intenția 

scriitoarei de a-și pune sufletul pe tavă și a da drumul sincerității. „Proza scurtă, în 

special eseul, pentru Marilena Dumitrescu Enescu, este modul ideal de exprimare, 

dându-i posibilitatea să parcurgă tot spectrul trăirilor sale, de la introspecție până la 

efuziune, de la bucurie la tristețe, trecând prin tot ce Dumnezeu i-a hărăzit să trăiască, 

într-o tragi-comedie a sorții, totul învelit cu o sinceritate dezarmantă, uneori. (Florin 

Căprar, scriitor și editor, din prefața la volumul „Crâmpeie de suflet”, Editura Izvorul 

Cuvântului, Buftea, 2021) 

               În volumul de poezii „Lumina din suflet”, autoarea, Marilena Dumitrescu 

Enescu, descoperă viața așa cum este cu suișuri și coborâșuri, cu momente ce te 

copleșesc, îți dau să bei din cupa amară a destinului, sau din cupa răcoroasă a vieții, a 

bucuriilor. Aceste versuri au inspirat-o din viața reală, din leagănul clipelor bune sau 

rele, din gânduri, vise ce s-au născut din seva întâmplărilor, văzute sau povestite, din 

durerile sau bucuriile trăite... (Constantin Enescu, din prefața la volumul „Lumina din 

suflet, Editura Izvorul Cuvântului, Buftea, 2021)             

 În vol de poezii „Labirinturi în vârtejul vieții”, indiferent de anotimp, iubirea 

Marilenei Dumitrescu Enescu, are o singură și constantă valoare, e vie, înflorește 

printre florile de primăvară, strălucește sub razele soarelui de vară, este purtată în 

zborul frunzelor ruginii ale toamnei și se strecoară printre fulgii de nea ai iernii. Această 

raportare continuă la natură, nu face decât să nască imagini deosebite, adevărate 

tablouri ale sufletului. (din prefața volumului „Labirinturi în vârtejul vieții”, Editura 

Izvorul Cuvântului,  Buftea, 2022) 

 

           Extrase din operă 

 

Soarele a apus pentru tine 

 

Ai plecat vremelnic fără ca să știi, 

Că mosorul ți-a împleticit a lui ață, 

Că soarele tău nu va mai răsări, 

Iar inima a întrerupt a ta viață... 

 

Dorințele toate nu le-ai împlinit, 

Valuri de gânduri trimise-n Univers, 

Bucuriile cu care te-ai hrănit, 

S-au disipat, ștergându-ți ultimul vers! 

 

Iubirea noastră a fost în dulce grai 

O frumoasă poveste, ce nu s-a stins, 

Ea va rămâne peste moarte, un rai, 

În casa îngerilor ce te-au cuprins! 

 



 

În Univers se-aude o baladă, 

Ce a cuprins tot cerul cristalin, 

E imnul tău ce stă ca o dovadă, 

C-ai fost o valoare și un bun creștin! 

 

Ai lăsat în urmă sufletul tău drag, 

Ce te-a sprijinit în tot și în toate, 

A fost pentru tine umăr și toiag 

Și steaua ta ce te-a vegheat în noapte! 

 

Au secat și lacrimi, a rămas doar dor, 

Sentimente, patimi, gânduri peste timp, 

Ce sădesc în suflet un dulce izvor 

El va dăinui în orice anotimp... 

 

Durerea mea, în suflet mă cuprinde, 

Iar gândurile mi se învălmășesc, 

Greu îmi este, până mă voi deprinde, 

Că ai plecat tăcut, în lutul pământesc! 

 

Un nou început 

 

Dorințe și flori în toamna târzie 

Se scutură acum pe aripi de timp, 

Nostalgia singurătății este vie, 

Își așteaptă următorul anotimp! 

 

E grea desprinderea de a ta glie, 

Dezrădăcinarea de vise și gând, 

Se profilează o altă câmpie, 

O altă limbă o să auzi curând. 

……………………………………………………. 

Destinul e de la bunul Dumnezeu, 

El se stabilește undeva în cer 

Și ni-l trimite ca pe-un panaceau, 

Dând sevă sufletului cel stingher… 

 

 

 ECOUL UMBREI 

          Când pașii ne însoțesc gândurile, când viața se zbate între cer și pământ, între 

bine și rău, când iluziile devin realitate...ne întoarcem cu fața spre Univers așteptând 

un semn, o dovadă că mergem în direcția corectă. Fiecare pas are umbra lui ce merge 

odată cu el, care marchiază drumul spre țelul pe care fiecare dintre noi l-a visat. Visul, 



 

este gândul nostru care inundă subconștientul și conștientul... Visul este ca o umbră ce 

nu se desparte de gând. El se îmbracă în realizările materiale ale gândului, ajungând 

astfel la maturitatea țelului propus... 

              Umbra gândului, își deschde aripile construind structuri sănătoase, care să 

reziste în timp, care să-și pună pecetea personalității sale. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

              Fiecare dintre noi are o viziune diferită asupra vieții, asupra viselor și 

realizarea lor. Visele noastre nu converg spre aceleași țeluri, nu avem aceleași 

speranțe, idei reformatoare de aceea există conflicte care fac rău progresului, fac rău 

omenirii... 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………….          

 

        Multe întrebări și puține răspunsuri care ne frământă și nu înțelegem de ce este 

așa, de ce viața nu este mai simplă, cu acțiuni mai bine definite? Cu cât clepsidra 

timpului rulează acest deziderat uman, parcă înțelegem și mai puțin ce se întâmplă... 

Suntem prizonieri ai propriilor noastre acțiuni, care se desfășoară ca într-un păienjeniș 

de cuvinte goale, spuse la întâmplare, fără o direcție prestabilită... Vrem și nu vrem 

nimic... Uneori nu știm care este direcția bună, dacă informațiile care apar de oriunde, 

sunt reale sau nu... Viața ne este într-o veșnică luptă, într-o mare de gânduri care 

uneori se bat cap în cap, nu-și găsesc rezolvarea... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       Suntem o pradă ușoară noi oamenii, ne duelăm cu himere și de fapt adevărul nu 

există. Tot ce se întâmplă este pus la cale de umbre ale destinului, ale închipuirii... 

Fiecare dintre noi, credem în adevărul nostru individual, care rar coincide cu al 

altcuiva... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

          Sobrietatea, ideilor pentru reconstrucția vieții socio-economice, pentru zidirea 

vieții sociale și spirituale, pentru creșterea capacității intelectuale ale acestei societăți, 

este de importanță vitală. Noi nu trebuie să trăim în bâlbe... Dacă vrem ceva concret, 

care poate fi văzut cu un ochi liber sănătos, care poate fi pipăit și e adevărat, trebuie să 

ne străduim. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..           

 Dacă ar fi trebuit să facem noi de la inceput totul, nu știu dacă am fi știut cum 

sau dacă am fi putut...! Am profitat de împrejurări, am mințit, am înșelat, am distrus, 

am furat, am ucis, am destabilizat o idee bună, am bârfit, dar n-am văzut în fața 

noastră decât interese meschine, interese de grup, distrugând viețile altora, distrugând 

legi, pentru a favoriza infracțiunea... 

         Toate astea au dus la destrămare, la destabilizare, la neâncredere... „De fapt, 

ne-am furat căciula”. 

 

  Profil realizat de Nicolae VASILE   

                                  

 

 


