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JUSTIN STÃVARU: Eºti membru al Societãþii scriitorilor 

Danubieni?

elvis petrisor: Da

-De cînd?

-Din decembrie 

-Ce þi-a plãcut ºi ce nu þi-a plãcut vineri, la cenaclul 

ORFEU?

-Au fost câteva chestii la final, un recital al unei tipe, nu i-

am reþinut numele,o voce extraordinarã

-Mihaela Ariciu, cred

-În rest multã bulibãºealã

-Ce sfaturi ai da unui tînãr care scrie poezie?

-Pãi hai sã zicem aºa. Eu când am scris primele poezii la 18 

ani Copcea mi le-a publicat, poeziile sunt uºurele.Mi-au 

trebuit 10 ani, pe cont propriu, autodidact, sã încep sã înþeleg 

cam cum aratã poezia adevãratã

-Apropo, interviul ãsta mesengiuit apare în 

Mehedinþeanul de mîine

-Dacã Copcea îmi trãgea un ºut în c... atunci ori 

înþelegeam mai devreme ori mã lãsam de scris. În literaturã 

rãmâne cine trebuie sã rãmânã.

-Mai avem nevoie de cenacluri?

-Mie, la Lugoj, mi-au prins bine. Tinerii nu ºtiu cum sã scrie 

trebuie uºor îndrumaþi. Scriu, de fapt îl imitã pe Eminescu. Tre 

sã le spunã cineva, aºa nu se mai scrie în ziua de azi

-E mai bine sã stãm cu gura cãscatã mereu la "bãtrînii" 

care ºtiu poezie sau sã punem mîna pe pix ºi sentimente?

-Eu unul stau ºi cu gura cãscatã ºi pun ºi mâna pe pix . 

Pânã la urmã e bine sã scrii. Restul, om vedea

-Un scriitor danubian este un brand. Vei continua?

-Eu scriu pentru cã altfel mã sufoc, simt cã nu mai pot sã 

respir. Pentru mine scrisul e ca o rugãciune

-ªi pentru mine, numai cã, spre desoebire de tine, sînt 

foarte pãcãtos. Mulþumesc pentru acest interviu!

-Fãrã a spune vorbe mari, cu acest volumaº am vindecat 

niºte suflete, dacã îmi permiþi sã spun aºa, inclusiv pe al meu. 

Eºti poet!, ce mai, cine s-ar fi gândit sã-mi ia interviu pe 

messenger

-"Elvis, în blugi, vindecã suflete", acesta va fi titlul

-Eºti al mai al dracu gazetar. Jos pãlãria

-Bine cã-n presa scrisã nu e CNA!

Interviu pe Messenger 

de St. JUST

Sincer sã fiu, n-am auzit pânã acum de vreo chestie 
numitã Societatea Scriitorilor Danubieni. A luat fiinþã la 
data de, este compusã din cine-o fi, este condusã, 
aºiºderea. Aceastã societate a organizat joi, 26 martie 
a.c., la Sala de recepþii a Palatului Cultural un fel de 
cenaclu, ORFEU, în cadrul cãruia a avut loc o lansare de 
carte, a lui Elvis Dobrescu, prilej de a cunoaºte ºi noi pe 
câþiva dintre scriitorii dabunieni care... scriu. Marius 
Cilibia, Titu Dinuþ, Ion ªerban, Eugen Dulbaba, Mihai 
Octavian Ioana ºi puºtanul de Elvis Petriºor, nume care 
au asistat ºi au contribuit la un mic succes local, dacã e 
s-o spunem pe-a dreaptã, sunt niºte scriitori care n-au 
nevoie de nici o prezentare. Manifestarea de joi seara 
sperãm sã nu fie o “efemerite trecãtoare”, ca sã-l citãm 
pe Titu Dinuþ, de departe cel mai al obiect scriitor al 
serii. Ca sã nu nedreptãþim o anumitã parte a celor 
prezenþi redau, în continuare, discuþia de pe Messenger 
avutã cu Elvis Dobrescu, cel care proclamã scurt, prin 
volumul sãu, cã “În rai se purtau blugi”, un volum 
sorescian din cale-afarã de simplu, bun de citit seara, la 
þarã, lângã o mãmãliguþã caldã, cu brânzã ºi ouã-n rainã 
(tigaie), la lumina lãmpii ºi cu sunetele cotcodãcitoare 
de prin curte spintecând liniºtea lecturii.
 Aºteptãm ºi alte creaþii, sã nu mai zicã lumea cã ne 
pleacã (ºi) poeþii!

“Elvis, în blugi, vindecã suflete”“Elvis, în blugi, vindecã suflete”
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