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Cantautorul Ovidiu Scridon a recitat 

si a cântat pentru vasluieni 

 

ATIPIC…Cantautorul Ovidiu Scridon a fost prezent vineri, 25 mai, la Biblioteca 

Judeteanã “Nicolae Milescu Spãtarul” Vaslui. Aceastã vizitã face parte dintr-un 

turneu de promovare a celui mai recent volum de poezii, intitulat „Tu ce-ai fãcut 

astãzi?”. Publicul a avut parte de momente deosebite, evenimentul fiind o 

combinatie de cântec si poezie. Autorul a fost prezentat de cãtre Gelu Voicu 

Bichinet, directorul Bibliotecii Judetene. 

“Nu ne-am propus sã venim în fata dumneavoastrã si sã vã spunem cam unde se 

pozitioneazã în literatura românã Ovidiu Scridon. Este un eveniment atipic. Domnia 

sa vine dintr-o dragoste, dintr-un prea plin de dragoste, în fata publicului, indiferent 

unde este acest public, pentru a-si povesti într-un anumit fel viata, pentru a pune pe 

note sensibilitãtile sale aparte si pentru a împãrtãsi, repet, publicului pe care-l iubeste 

clipele de frumos.”, a spus Gelu Voicu Bichinet în deschidere. Participantii au putut 

audia piese din repertoriul lui Ovidiu Scridon, au ascultat versuri recitate si, 

bineînteles, povesti inedite din biografia personalã. Volumul are cinci capitole: 

Muzica vine din cer, Acasã, Iubirea înseamnã împreunã, Dragostea ucide, Linistea 

singurãtãtii mele. “Bine ancorat într-o liricã pretioasã, Ovidiu Scridon ne oferã poezii 

dintre cele mai frumoase ale acestei arte, unde nu poti trece cu vederea calitatea 

scrisului si poeticitatea discursului, ambele încãrcate emotional si punctate 

surprinzãtor cu finetea pe care o dovedeste ca un poet mai poet odatã cu acest 

volum…Ovidiu Scridon posedã secretul echilibrului si succesului, asa cum muzica lui 

restaureazã lumi esentiale într-un mod tandru. Si dacã existã si o altã fatã a acestui 

lucru, atunci, cu sigurantã avem de-a face cu cele mai prospere câmpii de cuvinte!”, a 

scris, în introducerea volumului, prof. Daniela Toma. Aceastã carte a cantautorul 

Ovidiu Scridon, intitulatã „Tu ce-ai fãcut astãzi?” (Alexandria Publishing House, 

2017), vine la cinci ani dupã debutul în volum cu „Portretul unui gând” (Editura 

Tritonic, 2012). Ovidiu Scridon este poet, muzician (solist vocal, interpret la chitarã si 



muzicutã), cu o bogatã experientã în mediavsi cãlãtor neobosit. A locuit o perioadã în 

Marea Britanie (de care nu s-a atasat) si în SUA (care l-a cucerit), unde a fãcut si 

studii, iar experientele trite peste hotare vor constitui subiectul unei viitoare cãrti 

intitulate „Cum am descoperit America”. 

 


