
                                

Lansare de carte la Biblioteca Judeteana Vaslui 

 

Biblioteca Judeteana ”Nicolae Milescu 

Spatarul” din Vaslui a fost gazda, ospitaliera, ca 

de obicei, a lansarii caritabile a volumului de 

poezii ”Piedici vremelniciei”, lucrare realizata 

de Alina Tanasa. Manifestarea a fost deschisa de 

prof. Gelu Voicu Bichinet, directorul institutiei 

gazda. ”Avem parte de o toamna bacoviana, 

ruginie, ploioasa. Motivul principal al acestei 

intalniri il constituie Alina Tanasa si cartea 

semnata de ea. Aceasta lansare este cu atat mai placuta pentru mine deoarece autoarea este 

colega mea. Ne stim din 2008, de cand am sosit in aceasta institutie de cultura. Alina are talent, 

are har. Este la a doua lucrare de acest gen, imi place sa cred ca nu se va opri aici si, dupa cum 

o cunosc, ambitioasa, cu siguranta nu se va opri aici”. Invitati sa prezinte cartea au fost prof. 

dr. Toma Pavel si poetul Mihai Apostu. Ambii, prieteni cu poezia, cu versurile, cu lucrul de 

calitate, bine facut, au vorbit mai mult decat laudativ, elogios, la adresa Alinei Tanasa si a 

volumului sau de versuri. ”O cunosc de ceva timp. Nu pot decat sa o felicit pentru cele doua 

lucrari aparute pana acum. Si nu pot sa nu-i urez sa aiba parte de cat mai mute asemenea 

volume, pentru ca talent are, slava Domnului”. La randul sau, Mihai Apostu a spus: ”Este un 

mare curaj sa publici o carte de poezie, sa publici versuri. Nu oricine se incumeta sa faca acest 

lucru. Alina confirma cu aceasta a doua lucrare iar faptul nu poate decat sa ma bucure. O felicit 

din suflet si ii urez sa aiba inspiratie cat mai multa, pentru a scrie viitoare alte volume”. 

Alina Tanasa, o mare iubitoare de animale 

Autoarea a precizat: ”Marturisesc ca emotiile isi fac de cap in cazul meu. Genunchii si glasul 

tremura, insa nu si de aceasta data. Este genul de emotii care iti dau aripi. Este o zi speciala 

pentru mine, pentru ca elogiem si animalele, fiind Ziua Internationala a animalelor. Iar mie imi 

plac animalele enorm. Sunt extrem de fericita astazi si nici nu poate fi altfel. Va multumesc 

pentru prezenta, sper sa-mi cititi cartea si sper sa nu ma opresc aici”. Si fiindca a fost Ziua 

Internationala a animalelor la eveniment a fost prezenta, in calitate de invitata si Oana Andreea 

Popa, una dintre cele mai mari iubitoare de animale din judet, daca nu chiar cea mai mare! 

Autorul acestor randuri a avut placerea si bucuria sa o cunoasca si va poate confirma acest 

lucru. Mai rar o asemenea iubitoare de animale. Felicitari sincere pentru tot ceea ce faci, Oana 

Andreea Popa! La final, alti doi invitati, artisti, au cantat si incantat asistenta cu doua melodii 

deosebite, de suflet, care, nu-i asa, au vizat animalele. 

Dorelian David  

https://www.gazetadevaslui.ro/

