
MEMBRII CENACLUL LITERAR ”NEGRU PE ALB”  

SĂRBĂTORESC ÎMPREUNĂ ZIUA INTERNAȚIONALĂ A POEZIEI  

 

   

 

Cu ocazia Zilei Internaționale a Poeziei, declarată pe de data de 21 martie, 
membrii Cenaclului Literar ”Negru pe alb” al Liceului Teoretic ”Grigore Moisil” 
Tulcea au sărbătorit împreună una dintre cele mai valoroase forme de exprimare a 
identității 

În ciuda vremurilor pe care le trăim, activitatea s-a putut desfășura cu succes chiar 
și prin intermediul resurselor online, datorită elevilor organizatori ai acestei întâlniri, 
Andra Rădan, Robert Grosu și Bogdan Ivanov, sub coordonarea doamnei profesoare 
Agache Oana Gabriela. 

Am fost surprinși plăcut de prezența elevilor absolvenți, acum studenți: Irina 
Temneanu, Ioana Iacob, Sorin Mocanu, Cătălina Sibișanu, Ciprian Chiujdea și Iulian 
Pascale. Deși majoritatea au optat pentru facultăți tehnice, pasiunea pentru poezie le-a 
rămas centru de interes, iar aceștia, în ciuda programului încărcat, ca în fiecare an, au 
reușit să găsească timpul necesar pentru a ne bucura cu participarea lor.  

În deschidere, a fost derulat un PowerPoint special pregătit cu ocazia prezentării 
mai multor informații referitoare la Ziua Mondială a Poeziei, urmat mai apoi de recitarea 
plină de emoție a unor texte aparținând poeților contemporani mult admirați, fiind 



transmise mesaje puternice cu privire la actul în sine al creației și al acestei maniere 
sensibile de exprimare personală. 

A fost prezentat, de asemenea, Caietul de creație pe anul 2020, autorii recitând 
unul dintre textele publicate. 

Pentru insuflarea stării de spirit specifice întâlnirilor de cenaclu, a avut loc o 
activitate introspectivă, care le-a oferit tuturor participanților șansa de a se cunoaște mai 
bine prin intermediul unor întrebări profunde, alese cu meticulozitate. Atmosfera de 
nedescris a adus cu sine și inspirația artistică, răspunsurile fiecăruia dintre participanți 
devenind chiar obiectul central al creațiilor poetice mai apoi prezentate. 

În cadrul cenaclului, am avut oportunitatea de a ne exprima dezinvolt opinia 
despre ce reprezintă poezia pentru noi, folosind Jamboardul. Fiecare a adus câte o 
completare inedită care a dezvăluit faptul că poezia este dincolo de cuvânt, simțire, însăși 
încercarea de a defini poezia devenind poezie.  

A urmat apoi lecturarea textelor proprii sau ale autorilor îndrăgiți, moment ce a 
reușit să cumuleze esența fiecăruia, implicit a cenaclului ca întreg. Am simțit emoția 
transmisă prin intermediul poeziilor citite, iar feedback-ul primit la fiecare creație ne-a 
ajutat să lărgim perspectiva asupra modului de a scrie, cu atât mai mult cu cât cenaclul a 
reunit participanți de la clasa a VII-a până la cele terminale de liceu și, inclusiv, facultate, 
chiar absolvenți de facultate. 

Pentru a completa experiența, ne-am amintit nostalgici de perioada în care ne 
întâlneam fizic pentru a desfășura astfel de activități, prin intermediul pozelor.  

În urma tuturor acestor activități marcate de sinceritate și de o sensibilitate 
aparte, s-a adus în discuție planul următorului număr al Caietului de creație, publicație 
dedicată promovării textelor poetice și narative, dar și a desenelor și picturilor realizate 
de către elevii liceului. Opinii diverse și idei inedite au fost împărtășite în ultimele 
momente petrecute împreună, pline de emoție și de promisiuni ale unei viitoare întâlniri 
a membrilor Cenaclului. 

Astfel, ne-am demonstrat că am putut să ne adaptăm și să conservăm atmosfera 
confortabilă cu care ne-am obișnuit, în ciuda restricțiilor pe care ni le-a impus pandemia. 

 La mulți ani, Poezie!  

La mulți ani, Poeți!  

La mulți ani, Cititori! 

Sara Iordan 

Andreea Borisov 

Clasa a XI-a B 


