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Cuvântul editorului 

Într-o perioadă de arzânde frământări şi perturbări, 
fără precedent, ca urmare a crizei globale cauzate de 
pandemie, cartea Dialog peste ocean apare ca un 
dar miraculos, creat parcă să oblojească şi să aline, în 
forma unui grandios pansament universal ce se întin-
de între bătrânul continent şi tărâmul nord-american, 
printr-o „punte de poeme pentru suflet“.

Noul volum Dialog peste ocean vine să confirme, 
încă o dată, universalitatea dialogului literar care 
există dincolo de stiluri poetice şi dincolo de orice 
distanţe geografice. Autorii acestei cărţi, Mihaela CD 
şi Trandafir Sîmpetru, ne propun un dialog inedit în 
care se oglindesc două stiluri total diferite, dar care se 
lasă purtate de valurile lirice, înspumate şi zbuciuma-
te ale aceleiaşi teme eterne, iubirea.

Rolul benefic, solidarizant şi solidificator al punţii li-
terare astfel create pune în lumină contextele şi expe-
rienţele cultural-istorice comune, aceste liante facili-
tante ale alianţelor literare transatlantice.

Prin cuprinsul său, cartea Dialog peste ocean pune 
la dispoziţia noastră şi ne oferă, spre cunoaştere şi in-
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terpretare, un spectacol contemplativ şi grandios ce 
se adresează, cu generozitate, sufletului şi inimii.

Scriitura de maturitate a autorilor întruchipează vi-
zionar beneficiile cuvintelor ancorate în nostalgica 
temă a iubirii, ce se armonizează prin schimburi in-
terconectate în profunzimea fibrei iubirii.

Minunatul dar pe care ni-l oferă autorii Mihaela CD 
şi Trandafir Sîmpetru, volumul Dialog peste ocean 
are trăsături menite să accentueze procesul vindecă-
tor cu rol protector al sufletului dar şi să permanenti-
zeze prin viziunea atemporală.

Cititorii au astfel şansa să descopere două ţesături 
literare de valoare, care prin rezonanţa şi impactul 
emoţiei create, colorează în reflexii strălucitoare ape-
le oceanului literar ce le uneşte într-un dialog peste 
ocean unic, autentic, original!

Johnny Ciatlos Deak
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Cuvânt înainte

O punte de poeme pentru suflet 

Dialog peste ocean este un volum care va fascina cele 
mai alese spirite ale culturii europene şi universale fi-
ind scrisă de doi poeţi îndrăgiţi, două personalităţi cu o 
bogată biografie literară şi o vastă activitate culturală.

Cei doi poeţi remarcabili prin talentul lor literar, aflaţi 
unul de altul la mare distanţă, doamna Mihaela CD 
în Canada şi domnul Trandafir Sîmpetru în Romania, 
au ales să scrie împreună volumul de poezii Dialog 
peste ocean, într-un răscolitor dialog poetic, având ca 
temă iubirea.

Puntea care îi leagă pe cei doi poeţi are la bază teme-
lia ideilor comune pentru cultură, dragoste şi iubire 
de literatură, de ţară şi de oameni. Deşi sunt diferiţi 
ca stil literar şi artistic, unul scriind în vers clasic 
şi celălalt în vers alb, ei realizează un „dialog pes-
te ocean“ prin creaţiile lor de mare valoare pe plan 
literar internaţional, creând o solidă punte culturală 
România-Canada.

Pe autorii acestei cărţi îi uneşte şi o mare generozitate 
cultural-artistică de promovare a talentelor, amândoi 
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fiind membri ai World Poets Association — doamna 
Mihaela CD este preşedinta World Poets Association 
Canada, iar domnul Trandafir Sîmpetru este preşedin-
te al World Poets Association România.

Colaborarea şi prietenia literară dintre cei doi autori 
se concretizează acum într-o lucrare importantă care 
era nevoie să apară, ce va rămâne în istoria literară, 
o adevărată enciclopedie conţinând scrierile lor valo-
roase, reprezentând trăirile lor în versuri, dar şi bio-
grafiile celor doi poeţi.

Însuşi timpul prezent impune interacţiune şi transmite-
re a emoţiilor şi sentimentelor la temelia cărora se află 
intenţia deosebit de generoasă scriitoricească, menită 
să construiască temperament artistic din suflet de ro-
mân pentru suflet de român şi pentru întreaga lume.

Poeţii Mihaela CD şi Trandafir Sîmpetru sunt doi oa-
meni-lumină, două personalităţi care înalţă ziduri de 
lumină în literatură, promovând cuvântul, literatura şi 
cultura românească în lume.

Mă bucur să am  norocul de a-i cunoaşte pe cei doi 
poeţi, frumoşi în sentimente, gândire, suflet şi inimă, 
mărturie fiind nenumăratele manifestări culturale în-
cununate cu succes, atât în trupul ţării, cât şi pe plan 
internaţional. Nu este deloc uşor să vorbeşti despre 



Dialog peste ocean ♦ Trandafir Sîmpetru8

un volum de poezie în care rolul principal şi acţiunea 
principală le au iubirea şi ai cărui autori se bucură de 
notorietate în arta scrisului.

Cât timp dăinuim pe acest pământ avem datoria să 
scoatem la lumină tot ce a pus Creatorul în Noi. 
Această datorie apasă şi pe umerii autorilor acestei 
cărţi Dialog peste ocean, Mihaela CD şi Tranda-
fir Sîmpetru. Responsabilitatea este foarte mare, iar 
emoţiile sunt pe măsură. Sub impulsul emoţiilor simţi 
cum, sub tălpile cuvintelor celor doi autori, cresc ră-
dăcini adânci care lăcrimează de bucurie cu fiecare 
vers, dând valoare cărţii Dialog peste ocean. 

Cartea este un regal, un dialog de iubire prin poezie, 
în care cititorul descoperă creaţiile deosebite ce trans-
mit iubire şi emoţii puternice, deopotrivă.

Această carte este o carte vie, în care fiecare filă as-
cunde un suflet, fiecare suflet ascunde o poveste, iar 
fiecare poveste ascunde o durere, o emoţie care va 
lumina, va da culoare şi va aduce linişte şi pace.

Cartea transformă o lacrimă a sufletului într-o îm-
brăţişare, într-un peisaj frumos printr-o exprimare 
desăvârşită. Dialog peste ocean este un adevărat te-
zaur, o lumină vie ce va încălzi inimile cititorilor, va 
însoţi viaţa şi va fi o moştenire dragă nouă, tuturor.
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Este timpul să citim şi să strângem la piept această re-
marcabilă carte preţioasă, o admirabilă realizare care, 
prin cuprinsul ei notabil, ilustrează o rază de lumină a 
culturii româneşti şi a literaturii române.

Îi felicit pe amândoi poeţii şi le doresc multă putere 
de muncă iar inspiraţia să nu îi părăsească niciodată 
în proiectele lor viitoare.

Prof. Victor Manole
Membru — Liga Scriitorilor Romani
Membru al World Poets Association

.
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Prefaţă

Dialog peste ocean 

Poezia de iubire este o binecuvântare, un zbor spre 
infinit, o mare sete de frumos a sufletului!

Omul trebuie să pătrundă adânc în iubire. Acesta 
este primul pas către Dumnezeu, şi el nu poate fi 
ocolit.

Iubirea este un cer liber, înstelat şi strânge în jurul 
ei, nu doar câţiva oameni, ci întregul univers, soare-
le şi luna, păsările şi copacii, animalele şi florile, în-
treaga existenţă este invitată să sărbătorească alături 
de ea. Iubirea nu are nevoie de prea multe lucruri. 
Starea de îndrăgostit înseamnă să pluteşti pe aripile 
vântului.

Adevărata iubire este eternă. Foarte puţini oameni din 
istorie au cunoscut iubirea şi cu toţii au fost iluminaţi, 
au reprezentat culmea conştiinţei umane pe pământ. 
Cu cât dăruieşti mai multă iubire, cu atât primeşti mai 
mult, iar viaţa devine un dans al iubirii.

Pasionaţi de poezie, din care nu putea lipsi tema iubi-
rii, poeţii contemporani români Mihaela CD şi Tran-
dafir Sîmpetru şi-au propus să creeze un dialog poetic 
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peste ocean prin conectarea celor două ţări în care lo-
cuiesc, Canada şi România. 

Apropiaţi atât ca generaţie cât şi ca formule cultu-
ral-literare, cu o bogată activitate scriitoricească şi 
artistică, consacraţi în cele două genuri literare: po-
ezie şi proză şi dincolo de graniţele lor, poeţii din 
acest proiect literar, ne oferă versuri exprimând iu-
bire, atracţie, pasiune, frustrare, dezamăgire, toate la 
un loc făcând corp în universul dragostei. Ei încearcă 
şi reuşesc să pună pe hârtie sentimentele noastre pro-
funde, uneori greu exprimabile.

MIHAELA CD 

Scriitor, poet, redactor, promotor, Mihaela CD este o 
prezenţă literară de excepţie. Deşi plecată de multă 
vreme în Canada, şi-a păstrat prospeţimea spiritului, 
profunzimea sentimentului de iubire, a neamului ro-
mânesc, a locurilor natale.

Mihaela CD este o poetă de mare forţă artistică, în 
plină afirmare, binecuvântată cu har divin şi daruri 
cereşti. 

Ea are toate căile succesului deschise datorită auten-
ticului talent cu care a fost înzestrată şi, deopotrivă, 
datorită bucuriei de-a se implica în îmbogăţirea ac-



Dialog peste ocean ♦ Trandafir Sîmpetru12

tivităţii literare, fiind fondator al revistei de literatu-
ră, artă şi cultură a românilor de pretutindeni Poezii 
pentru sufletul meu din Montréal, Canada, promotor 
cultural al evenimentelor literar artistice „Gala arte-
lor la ceas aniversar“, Montreal, Canada, şi „Serata 
armoniilor artistice“, Montreal, Canada, al concur-
surilor literar artistice: „Mesaje de iubire“, „Copi-
lărie, dar nepreţuit“, „Eleganţa iubirii“ — Montreal 
Canada, membru al Uniunii Scriitorilor din Canada 
şi al Ligii Scriitorilor Români, membru al World Po-
ets Association şi Preşedinte al Wold Poets Associa-
tion, filiala Canada. 

Sensibila poetă ne oferă creaţii lirice străbătute de 
emoţii profunde, cu valoare estetică, demonstrân-
du-ne că poezia nu poate exista fără suflet.

„Din toate, cât mai suntem vii
Să îmbarcăm pe-a’ vieţii raze 
S-alergăm strălucitori, zglobii 
Să luminăm a’ sufletului oaze“

(Ale sufletului oaze)

Anotimpurile cu cromatica lor sunt o altă sursă de 
permanentă inspiraţie, fiecare cu farmecul său şi înţe-
lese în dimensiunile fireşti ale întrepătrunderii realu-
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lui palpabil al zilei de vară, oferind găzduire iubirii, 
în aburi de fericire, întregesc universul poetic al Mi-
haelei CD.

„Într-o minunată zi de vară 
I-am oferit iubirii găzduire 
În suflet ne plutea uşoară 
În aburi dogoriţi de fericire“

(Patima iubirii)

Mihaela CD este una dintre poetele originale ale li-
teraturii române contemporane. Dialog peste ocean, 
capătă valenţe internaţionale cu vădite posibilităţi, ca 
un cap de pod, un dialog interuman cu forme moder-
ne, o frescă vie a iubirii ce poate fi percepută cu pasi-
une de către orice cititor.

TRANDAFIR SÎMPETRU

Atras încă din copilărie de armonia slovelor, este 
unul dintre cei mai premiaţi poeţi contemporani ro-
mâni.

Poetul născut pe meleaguri brăilene mânuieşte poezia 
asemeni unui artist consacrat, ce redă în poemele sale 
trăiri profunde, atracţie pentru frumos dar, mai ales, 
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iubire. Versurile sale de dragoste izvorâte dintr-un 
ritm alert, veşnic îndrăgostit, îndeamnă lumea la iubi-
re necondiţionată, din care emană punţi ale destinului 
şi ale sensului de trăire sentimentală. 

În clasa a VII-a, Trandafir Sîmpetru obţine primul său 
premiu la concursul de creaţie literară, „Tinere con-
deie“ din România. A făcut parte din Cenaclul „Fla-
căra“, condus de poetul Adrian Păunescu, iar primele 
poezii le-a recitat în cadrul acestui cenaclu, pe Stadi-
onul Municipal din Brăila.

Cel care l-a îndemnat pe Trandafir Sîmpetru să-şi pu-
blice poeziile a fost chiar liderul Cenaclului „Flacă-
ra“, Adrian Păunescu şi, astfel, a fost editat primul 
său volum care s-a intitulat Suflete îngheţate, apărut 
în anul 1989, în România.

De-a lungul timpului a publicat numeroase volume 
de poezii, premiate şi traduse în străinătate, a câşti-
gat multe premii, distincţii, diplome şi trofee şi a fost 
singurul poet român premiat de ambasadorul Irakului 
la Belgrad.

Poezia poetului Trandafir Sîmpetru îmbracă forme 
diverse, izvorâte din sentimentul iubirii necondiţio-
nate, atinge cu o sensibilitate rar întâlnită echilibrul 
sufletului şi se ascunde în locaşul inimii.
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„Prin poezia sa, ne aruncă într-o vârtelniţă de stro-
pi, un fel de cod de lăsat nedecriptat, spre a nu-i 
strica mecanica interioară şi organizarea alogi-
că. Acest copil teribil al poeziei româneşti mai are 
multe de spus. Mă bucur că l-am cunoscut şi i-am 
îndrumat paşii pe acest tărâm al literelor care nu 
este deloc uşor...“, ne spune minunatul poet Adrian 
Păunescu (Brăila 1986).

Încărcat cu metafore bine conturate, pline de sensibi-
litate, pendulează între trecut şi prezent, după naufra-
giatul viselor, prin oceanul sufletului în ecoul scoicii 
dezbrăcate de nelinişti...

„După naufragiatul viselor tale, 
plecat pe corăbiile cu suspine, 
oare ce caut prin depărtarea ochilor tăi?
se face frig peste oceanul 
sufletului, peste strigătul tău 
în ecoul scoicii dezbrăcate de 
nelinişti, veneai încet, te apropiai 
de mine, aveai în mână un trandafir 
roşu, îl sărutai şi-l miroseai şi continuai 
să mergi spre marginea pământului“ 

(Naufragiatul viselor tale)
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Binecuvântaţi sunt cei care văd frumuseţea acolo unde 
alţii nu văd nimic special. Poetul Trandafir Sîmpetru 
vede, trăieşte prin poezie, respiră prin porii iubirii, se 
învăluie în sentimente răscolitoare, de foarte multe 
ori delicate, supravieţuieşte optimismului romantic 
şi aşterne mărturisiri impresionante de dragoste, prin 
talent şi inspiraţie. 

Consideră că poezia clasică aparţine trecutului, fiind 
tot mai rar folosită, iar prin talent şi inspiraţie con-
struieşte versuri libere, simple, dar sugestive! 

„Sunt copilul serilor târzii, 
gâtlejuri subterane cu foşnetul pietros 
îmi biciuie pasărea viscolită a sufletului, 
cascadă pierdută între stânci şi luna-ndepărtată, 
ca nişte răni desprinse de trupul curcubeului 
sfărâmat
peste cioburile negre din îmbrăţişarea mută cu care 
mă chemi pe ţărmul deltelor tale. 
Valuri de departe spre care alergi, 
sunt ca nişte cearcăne adânci, 
sub care te cutremuri de singurătate“ 

(Mă chemi pe ţărmul deltelor tale) 
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Prolificul poet Trandafir Sîmpetru este un ziditor de 
frumos, cu suflet înnobilat de IUBIRE faţă de Creaţie 
şi Creator, care ne convinge că a primit harul unui 
autentic talent nativ, relevat încă din copilărie! 

Trandafir Sîmpetru este Preşedinte al Uniunii Mon-
diale a Poeţilor din România, Director al Editurii 
Liric Graph, Preşedinte al World Poets Association, 
Preşedinte al World Literature Academy, Preşedinte 
şi Organizator al Festivalului Internaţional de Poe-
zie „Campionatul European de Poezie“, Preşedinte 
şi Organizator al Festivalului Internaţional de Poezie 
„Olimpiada Mondială de Poezie“.

Aleasă preţuire cu felicitări, dragi ambasadori ai po-
eziei româneşti, Mihaela CD şi Trandafir Sîmpetru, 
voi faceţi cinste ţării în care v-aţi născut! Vă doresc 
cât mai frumoase realizări, multă putere de creaţie, 
sănătate şi mult succes!

Olga Văduva (Grigorov)
Preşedinte ASCIOR Tulcea

Membru în Liga Scriitorilor Dobrogeni — România
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ÎŢI CĂUTAM PRIVIREA TA...

Îţi căutam
privirea ta răscolitoare şi pescăruşii 
largului, în vânturi cântând, lunecau 
prin dreptul pleoapelor ca nişte 
sculpturi de zăpadă prin cerul serii 
de fum, fluviul timpului, încremenit
lângă nisipul visător, îmi tot spuneam:
„tăceţi, ţărmuri!“ şi tu îmi cântai şoptind, 
arzătoare e dragostea şi focul ce creşte 
peste paşii singuri, nu eram decât un
călător pe drumul nedespărţit de lumină, 
hai, vino!, descătuşează-ţi inima cu taina 
marilor iubiri, cu buzele tale şi glasul
tău surd, cu ochii obosiţi înflorind odată 
cu macii, erai o vrajă adâncă, un trăsnet 
din altă zi, veneai dintr-un vis, odată cu 
ecoul, mi te cernea vântul din adâncul
fără aripi, din luminile cerului, din spaţiul 
acela îngust al miezului de dragoste,
călcai pe pietre mărunte şi norii treceau 
peste ţărmul dezgolit, îţi căutam privirea ta,
lângă apele nedespărţite de lumină şi de noi.
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Albastrul cel albastru

Albastrul cel albastru mă ajunge
Vântul cu valul mătăsos mă doare
Şi liniştea din jur buchet o strânge
Într-o paletă de iubire şi culoare

Îmi scald privirea în senine zări
Mă umplu de săratul necuprins
Şi-n versuri pline de armonizări
Pe valul muzelor plutesc surprins

De infinitul cel azuriu fascinat
Închin înspre cer arzătoare rugă
Albastrul paradis îmi fie destinat
Să-l revăd an de an, fie şi-n fugă

Căci inima îmi cântă-n fericire
Turcoazul val m-alintă lăcrimând
Cuprins fiind de-a mării nemurire
Albastrul cel albastru, fredonând
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VA FI DIMINEAŢĂ, IUBITO

Ce seară, iubito! 
arşiţa îmi sleieşte şi gândul,
în curând va fi dimineaţă
sângele meu se zbuciumă, aidoma mării,
lângă algele fanteziilor moarte pe ţărmul, 
uitat, va trebui să ies din ceaţă, s-o simt cum 
îmi curge pe trup, la picioare,
dar braţele tale îmi înfăşoară pieptul
învins, şi sărutările ameţitoare îmi biciuie
sângele, şi mi-e sete de răcoarea acestor clipe.

În curând
va fi dimineaţă, iubito, şi va răsări
ţărmul, eu te aştept cu luna aprinsă
sub tâmplă, apele de ce urlă şi-mi
aleargă pe lespedea frunţii, va trebui
să alung arşiţa în care mă chinui!
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Zăvorul inimii

În inima aprinsă-mi e iubirea
Ca-n poveşti parcă-i fermecată
În lanţuri de oţel mi-e privirea
Şi-n gratii dragostea e ferecată

Cu zale de vise şi lacrimi amare
Blocatu-i al inimii sacru zăvor
Şi-n gânduri pitite-n călimare
Plânge iubirea umplută de dor

În nopţi de iubire tainic închide
Parfumul dragostei de trandafir
Iubite, găseşte cheia şi deschide
Zăvorul inimii cu-al gândului fir.
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DIALOG PESTE OCEAN
o punte de poeme pentru suflet 

Impresii

Volum complex şi complet, ce prin mesajul sensibil, 
fin, catifelat, plin de vibraţie şi trăiri sufleteşti cuprin-
se în stihuri alese, vrea să cuprindă, si reuşeşte pe 
deplin, tot ce defineşte cel mai important sentiment 
uman, cea mai mare forţă ce ne defineşte: iubirea.

Citind poemele, sufletul cititorului îşi va întinde, cu 
siguranţă, aripile în zbor, spre vis, speranţă, melan-
colie, împlinire sau dor, elemente simple ce definesc 
dragostea, pe paliere temporale, în fiecare dintre noi.

Cu talent şi acribie, prin această carte, autorii dăru-
iesc lecturanzilor fragmente din zbuciumul, bucuria, 
amarul sau acalmia clipelor celeste întru iubire, cre-
ând „o punte de poeme pentru suflet“, pe care merită 
să o trecem.

Mugurel Puşcaş
Membru al Uniunii Scriitorilor 

de Limbă Română, Republica Moldova
Membru fondator al Filialei Mureş 

a Ligii Scriitorilor Români
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Despre Mihaela CD
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în urmă cu mulţi ani împreună cu familia şi s-a stabilit la 
Montréal.

Activitate literară şi artistică:
Scriitor, poet, redactor, cronicar, textier, promotor cultu-
ral, artist pictură tradiţională şi digitală.
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Poets Association — Canada, Membru al Ligii Scriitori-
lor din Romania,
Fondator al revistei de literatura arta si cultura a roma-
nilor de pretutindeni „Poezii pentru sufletul meu“ Mon-
treal, Canada, 2018
Redactor la editura Globart Universum, Montreal, Ca-
nada, colaborator la diverse publicaţii şi redactor-coordo-
nator antologii
Textier: 11 melodii difuzate pe canalul YouTube Autor-
MihaelaCD
Promotor cultural: Gala artelor la ceas aniversar ediţia 
I, Serata armoniilor artistice, concursurile literar-artisti-
ce: „Mesaje de iubire“, „Copilărie, dar nepreţuit“, „Ele-
ganţa iubirii“.

Cărţi personale:
Binecuvântare şi chin, 2019, ed. Celestium, România
Focul din Noi, 2020, ed. Celestium (România) & Globart 
Universum (Canada)
Uneori elefanţii zboară, 2020, Globart Universum (ediţie 
bilingvă)
Paşi de catifea, 2021, Globart Universum, Canada
The Fire Within Us — traducere în engleză a cărţii Focul 
din Noi, editura Globart Universum, Canada, 2021
Dialog peste ocean, coautor: Trandafir Sîmpetru, editura 
Globart Universum, Canada, 2021

În curs de apariţie:
Iubeşte-mă în fiecare anotimp, 2021, Globart Universum, 
Montréal, Canada
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Antologii:
Universum, volumele 1–5
Parfumul clipei
Flori(i)le poeziei
Cele zece porunci pe scara vieţii
Visul copilăriei
Literatura popoarelor
Columna iubirilor eterne
Vis cu Nichita
Lirica hunedoreană
Voi sunteţi lumina lumii
Olimpiada mondială de poezie
Recunoştinţa prieteniei
Antologia Starpress
Poeţi şi prozatori români în regal eminescian
În ritmul paşilor copilăriei
World Literature Academy Encyclopedia
Clepsidra cu sentimente
Antologie de poezie religioasă românească
Iubirea ca o poezie.

Interviuri şi dicţionare:
Femeia, un nou anotimp în literatura contemporană
Dicţionarul World Poets Association 2020

Reviste:
Cutezător, Magazin critic, Luceafărul din Vale, Vocea 
literară, Freamăt, eCreator, Eminesciana, Poezii pentru 
sufletul meu, Sintagme codrene, Vatra satului, Mărturii 
maramureşene, Moara lui Gelu, Logos şi Agape, Parnas 
XXI, Ofrandă literară, Armonii culturale.
A primit numeroase premii, onoruri, titluri şi distinctii 
literare.
Activitate artistică:
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pictură tradiţională, digitală şi art design
Membru al Federation of Canadian Artists, membru al 
asociaţiei Artists in Canada, membru al National Associ-
ation of Digital Artists, Massachusets, USA 

Pictură tradiţională pe pânză: 
„Descoperă-mi sufletul“ — 20 exponate de pictură acri-
lic pe pânză

Pictură digitală pe calculator:
Colecţia „Be happy“ — 10 exponate pictura digitală, 
2020 
Colecţia „Be safe“ — 11 exponate pictura digitală, 2020
Colecţia „Be loved“ — 11 exponate pictura digitală, 
2021
Colecţia „Attitudes“ — 17 exponate pictură digitală, 
2021
Colecţia „Estival Hope“ — 17 exponate pictură digitală, 
2021

Colecţii art design — artă imprimată:
8 colecţii vestimentare artă prin modă la galeria de artă 
purtabilă „Le Galeriste“, Montréal, Canada
12 colecţii art design — mic mobilier şi articole de inte-
rior imprimate cu artă, „Society6“ — Los Angeles, USA
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Despre Trandafir Sîmpetru

Trandafir Sîmpetru s-a născut la 19 aprilie 1962 în 
comuna Jirlău din judeţul Brăila, România

Activitate literară şi culturală:
Este scriitor, poet, editor, jurnalist, cronicar, organi-
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zator de concursuri şi festivaluri internaţionale, pro-
motor cultural, om de televiziune. 
Preşedinte al Uniunii Mondiale a Poeţilor din Ro-
mânia
Director al Editurii Liric Graph
Preşedinte al World Poets Association
Preşedinte al World Literature Academy
Senator of the Word of Union Poets
Membru al Universităţii de Stat din Republica Mol-
dova
Preşedinte al Olympiques Mondiaux de Poésie
Director al Platformei de Literatură, artă şi poezie 
„World Literary Union“
Director al Platformei de Informaţie Literar Artistică 
„România culturală“
Preşedinte şi Organizator al Festivalului Internaţio-
nal de Poezie „Campionatul Mondial de Poezie“
Preşedinte şi Organizator al Festivalului Internaţio-
nal de Poezie „Campionatul European de Poezie“
Preşedinte şi Organizator al Festivalului Internaţio-
nal de Poezie „Olimpiada Mondială de Poezie“
Director al televiziunii „Grai românesc“

Câştigător a peste 70 de Festivaluri Internaţionale! A 
câştigat nenumărate diplome, trofee, medalii, distinc-
ţii şi onoruri. Este singurul poet din România premiat 
de Ambasadorul Republicii Irak la Belgrad.
A publicat 32 de volume de poezie şi 2 romane.
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„Poezia este un dor unic şi universal. E singura re-
plică pe care omul o poate da morţii. Să arate că e 
neputincios dar că frumuseţea pe care el şi-o înţelege 
căzând este cu mult mai mare decât răul prezenţei ab-
solute a neantului. Astfel, poezia înseamnă apoteoza 
spiritului uman, iar, pentru că este şi o însumare a 
limitelor lui, apoteoza devine cumplită. De aici ames-
tecul, confuzia de umilinţă şi orgoliu, căci poezia tră-
dează în ce măsură condiţia umană limitează arbitra-
riul universal.

Fără artă, fără poezie omul nu-i poate justifica univer-
sului o infinitate străină. Prin poezie, el dobândeşte 
singura formă prin care infinitul se poate institui în 
finit, în absenţa oricărei suferinţe. Omul are teroare 
de nemărginire. Prin poezie se vindecă de această te-
roare. Iar vindecarea se întâmplă în absenţa oricărei 
suferinţe, a lui şi a ceea ce se instituie. Poezia nu co-
incide cu cea profetică, ultima însemnând doar „ve-
derea“ viitorului.

Poezia surprinde conexiunea între condiţia originală 
şi cea finală a spiritului. Astfel ea este implicit profe-
tică. O profeţie îndreptată cu faţa spre toate timpurile. 
Izvorul poeziei se află în forţa de conservare a desti-
nului mitologic.

Noi înşine, în primul rând, am putea crede o clipă în 
autenticitatea unei confesii ambiţionând să exprime 
discursiv mai bine ceea ce face poate chinul şi hrana 
noastră cea de toate zilele şi eternă. Magica forţă a 
cuvintelor mai presus de voinţa unui ins, ne impune 
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însă o mecanică a rostirii şi iată, reuşim să articulăm 
propoziţii şi fraze încercând savoarea unui cuvânt: 
«poezie»“.

Trandafir Sîmpetru
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