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Joi, 15 februarie 2017, a doua zi după Sfântul Valentin, la 6767 Côte-des-Neiges, a avut loc
seara de cultură şi literatură care are loc lună de lună, în cea de a treia zi de joi a lunii, la
Cenaclul Literar Mihai Eminescu din Montréal, transmite Marian Costache pentru Romanian
Global News.

Succesul acestui cenaclu literar şi acestei activităţi româneşti a devenit atât de mare încât sala
în care au loc şedinţele a devenit neîncăpătoare. Mai mult, dacă în urmă cu 10 ani şi mai bine,
când a fost înfiinţat acest cenaclu, abia reuşeam să ne strângem vreo 5 sau 10 participanţi, iată
că după mai bine de 10 ani de activitate neîntreruptă, de data aceasta, numărul celor prezenţi,
al celor care au dorit să citească, sau care au fost invitaţi să citească, a crescut atât de mult
încât Domnul Leonard I. Voicu, Preşedintele cenaclului, s-a văzut şi se vede obligat să spună
«NU» unor cititori dornici să-şi prezinte scrierile lor în cadrul acestui cenaclu literar şi care se
anunţă în ultimele minute.

Înfiinţat de Doamna Livia Nemţeanu Kiriacescu (1927-2016), care i-a fost şi preşedintă timp de
mai bine de opt ani, preluat la început de Doamna Carmen Ionescu pentru o perioadă scurtă de
câteva luni, iar în cele din urmă de Domnul Leonard I. Voicu, Cenaclul Literar Mihai Eminescu
din Montréal a fost şi este într-o creştere vertiginoasă. Ca unul care am fost prezent încă de la
început, şi ca unul care pot spune că am participat mereu la lucrările acestui cenaclu, practic în
zece ani am lipsit doar de două sau trei ori, pot spune şi afirma cu certitudine că aici s-au
petrecut seri minunate, seri pline de emoţii, creaţii literare şi adevărată viaţă cultural
românească. Dacă la începuturi, în urmă cu zece ani şi mai bine, atunci când şi eu am citit
poezii de dragoste cu ocazia zilei de Sfântul Valentin; dacă atunci eram în sală doar vreo 5 sau
maximum 10 participanţi, de data aceasta, în anul 2018, numărul participanţilor a devenit de
zece ori mai mare!

La frumoasa şi minunata seară supraîncărcată şi suprasolicitată au contribuit prin textele şi
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lucrările lor : Doamna Ana-Maria Surugiu cu un comentariu despre poetul nepereche Mihai
Eminescu ; Pr. Prof. Dr. Cezar Vasiliu cu o conferinţă despre Domnitorul Alexandru Ioan Cuza
şi Unirea de la 24 Ianuarie 1859 ; Dl. Alexandru Cetăţeanu cu o impresionantă recitare a
poeziei comice «Doamna Popescu» ; D-na Corina Luca cu un text de proză despre iubire, etc.
De remarcat prezentarea deosebită pe care a făcut-o Dl. George Rusu proiectulul său cu titlul
«Unirea-n cuget şi-n simţiri». De fapt este vorba de un spectacol de teatru, muzică, poezie şi
dans conceput de dânsul cu ocazia centenarului de la Marea Unire din decembrie 1918 de la
Alba Iulia. Iar la sfârşit, cel mai aşteptat cititor şi participat oficial, Domnul Adrian Erbiceanu, a
făcut o scurtă prezentare a bogatei sale activităţi poetice şi literare. Pentru a delecta publicul
domnia sa a dat citire la câteva strofe din basmul poetic «Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de
moarte», poveste poetică pe care dânsul a realizat-o după basmul cu acelaşi titlul de Petre
Ispirescu.

Da, Cenaclul Eminescu este unul dintre cele mai reuşite evenimente lunare din comunitate. Iar
şedinţa din seara de 15 februarie a fost una dintre cele mai reuşite. Pentru a parafraza pe
cineva din comunitate : «Cine lipseşte, greşeşte!».
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