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Cuvânt înainte

Dragii mei cititori, mai mici sau mai mari, cu acest volum de 
fabule veți păși din nou în lumea copilăriei, unde vă veți întâlni 
cu personajele voastre preferate, cunoscute de voi din volumele 
mele de fabule publicate anterior (În poiană-i sărbătoare, 2019, 
Povestiri din ograda bunicii, 2020, Spectacol de gală, 2021). 
Personaje ca: ursul, vulpea, bursucul, iepurașul, ariciul, veverița, 
măgărușul, câinele, pisica, dar și tot neamul păsăresc vă vor purta 
într-o lume a poveștilor, cu întâmplări din viața lor.

În universul copilăriei totul este posibil, se petrec întâmplări 
nemaivăzute, în care animalele și păsările vorbesc, iar jocurile 
acestora sunt asemănătoare cu ale voastre. Parcurgând filele 
acestui volum de fabule, vă veți da seama că bucuria lor este și 
bucuria fiecăruia dintre voi.

În anotimpul minunat al copilăriei, lucrurile se petrec firesc 
și vesel, pentru că este vârsta inocenței, a jocului nevinovat, pe 
marea planetă a iubirii.

Dragi copii, animalele și păsările vă vor însoți de-a lungul 
„aventurii” în „poiana fermecată”, acolo unde până și copacii, 
gâzele și florile au ceva de spus, întregind mirajul copilăriei. 
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Toate acestea vă povestesc peripeții din lumea lor și veți 
descoperi taine ascunse ale universului copilăriei.

Vă promit că ne vom întâlni cât de curând într-o altă 
poveste.

Prietena voastră care vă așteaptă în „poiana cu povești”.  

Autoarea 
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Bobocul năzdrăvan

ăpușeală mare, deși era încă primăvară, căldura își 
făcea simțită prezența chiar de la primele ore ale 

dimineții. Întreaga suflare din ogradă căuta umbra, gâștele
și rațele se agitau în speranța că stăpânii casei le vor da 
drumul mai repede pentru a merge la scăldat, la balta din 
sat. Acolo se întâlneau cu alte înotătoare. Sătenii deschi-
deau larg porțile zilnic, pentru a ieși din curte tot neamul 
păsărilor de baltă. Înainte de a ieși din curte, gâscanul făcea 
„instructajul” bobocilor, privind deplasarea acestora către 
baltă:

− Dragii mei, vă rog să nu vă risipiți, vom merge în „șir 
indian”, adică unul după altul, să nu pățim vreun necaz!                                      

Așa că, în frunte cu gâscanul, bobocii porneau în pas 
vioi să se răcorească. În urma lor mergea întotdeauna 
mama-gâscă, fiind atentă să nu se piardă vreunul.

Pe drum, unul dintre boboci, mai năzdrăvan din 
fire, se tot agita ieșind mereu din rând, întrebând-o pe
mama-gâscă:

− Nu mai ajungem odată, mamă, că tare-mi este cald?
− Vom ajunge imediat, ai răbdare, dragule!
− Of, departe mai este lacul ăsta! De ce n-a fost 

construit lângă casa noastră?

Z

12
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− Acolo s-a format el. Când am venit eu pe lume, tot 
acolo era, băiete!

− Dacă aș avea putere, aș face o baltă mare chiar în 
ograda noastră, să nu mai batem atâta drum pentru a ne 
răcori! Vasele noastre de acasă pe care le pune bunica 
sunt prea mici, de-abia ne ajung pentru băut apă, pentru 
scăldat în ele, nici vorbă să avem loc!

− Asta-i situația, micuțule, pe măsură ce vom crește, 
ne vom obișnui!

− Nu pot zice că nu-mi place la balta din sat, mai ales 
că acolo mi-am făcut mulți prieteni! Mami, îl cunoști și 
tu pe cel mai bun prieten al meu de pe lac, pe Gălbior, 
bobocul de rață?

− Cum să nu, copile? Ar trebui să fim bucuroși că în 
satul nostru se află un asemenea loc pentru scăldat. Tu 
știi cât de departe vin unii dintre prietenii noștri să se 
răcorească aici?

−Adevărat, mami? N-am știut lucrul ăsta, am crezut că 
vin păsări doar din satul nostru!

− Hai, să lăsăm poveștile, fii mai atent, nu mai ieși din 
rând, trebuie să-i supraveghez pe toți frățiorii tăi!

Auzind gălăgie în spatele lui, gâscanul întoarse capul și 
se adresă celor care îl urmau:

− Hei, copii, lăsați discuția, atenție mai mare la drum, 
pe unde pășiți!

Totuși, bobocul năzdrăvan n-a ținut cont de observația 
tatălui și se duse din nou la gâscă.

13
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− Mamă, privește ce mașină roșie trece pe lângă noi!
− Da, băiatule, dar n-ai auzit ce-a zis tata? Fii ascultător, 

mergi după ceilalți frățiori!
 Bobocul mergea tot cu privirea întoarsă spre lucrurile 

care se petreceau în jurul lui și mare n-a fost mirarea că, 
la un moment dat, se împiedică și căzu în nas.

− Of, m-am lovit la cioculeț!, zise el necăjit.
− Vezi, dragul mamei, dacă nu ești atent? Când mergi, 

privește pe unde calci, nu cu ochii în toate părțile!...
Ajunși la baltă, guralivul boboc sări imediat în apă și 

înotă până spre prietenul său, Gălbiorul:
− Salut, prietene!
− Bine ai venit, prietene! Ați cam întârziat, eu am sosit 

mai devreme, nu mai suportam căldura asta stând în curte!
Fără să spună nimic nimănui, bobocul buclucaș propuse 

amicului său să se aventureze dincolo de lac:
− Hai, să mergem cât mai departe, să ieșim pe mal, să 

urmărim mașinile și trecătorii! Le vom face în ciudă că ei 
nu au norocul nostru de așa o bălăceală, pe căldura asta!

− Mie îmi este teamă să ne îndepărtăm prea mult, dacă 
pățim ceva rău?, zise Gălbior.

− Nu-ți fie frică, ce putem păți? Să mergem cât mai 
aproape de stradă, să vedem mai bine ce se întâmplă!

  Cei doi boboci au ieșit din apă, au urcat dealul și s-au 
așezat pe burtă pentru a privi „lumea”.

− Ia te uită câte mașini trec! Uite și un biciclist!
− Oare nu-i este teamă biciclistului să meargă pe lângă 

mașini, dacă îl vor accidenta?, se miră Gălbior.

14
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− Eu cred că-i foarte curajos și cunoaște foarte bine 
regulile de circulație, altfel, cu siguranță, ar da de necaz!

− Mamăăă, privește la motociclistul ăla, ce motor și ce 
cască grozavă are!

− Adevărat, mi-ar plăcea și mie să merg cu motocicleta, 
frate!, exclamă bobocul năzdrăvan.

− Eu n-aș avea curaj!, răspunse Gălbior.
− Prea ești fricos, prietene, eu nu mă sperii atât de ușor 

pentru un lucru de nimic!
Un trecător, văzându-i atât de aproape de stradă, îi 

întrebă:
− Ce-i cu voi, micuților, într-un loc atât de periculos?
− Ne uităm și noi, nene!, le răspunse Gălbior.
− Aveți grijă, pe aici trec și câini care vă pot face rău!
− Stați liniștit, vom fi atenți, omule, apoi nu ne speriem 

noi, cu una, cu două!, zise bobocul năzdrăvan.
Nici nu ziseră hop, că trecu pe lângă ei o mașină mare, 

luxoasă. Pe bancheta din spate se afla un dulău care, atunci 
când văzu bobocii, trase un lătrat puternic spre ei.

Speriați, se ridicară în picioare, dar, când să se retragă, 
căzură pe spate, rostogolindu-se peste cap până în apa 
lacului.

− Doamne, ce rău m-am speriat, amice!, zise Gălbior.
Deși inima îi bătea cam tare, ca să nu se facă de rușine, 

bobocul „aventurier”spuse încet:
− Află că nu m-am speriat rău, dar am alunecat fără să 

vreau, din neatenție am căzut pe spate!

15
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− Nu mai fă atâta pe grozavul, dacă scăpa dulăul ăla și 
venea la noi, nu știu, zău, ce-am fi făcut!

− Hai să ne întoarcem la părinții noștri, te rog să nu 
spui nimănui ce ni s-a întâmplat!, îl sfătui bobocul de 
gâscă. Îmi e teamă că părinții se vor supăra, mă vor 
pedepsi, iar mâine, cu siguranță, voi rămâne acasă! Toți 
cei din familie erau îngrijorați de lipsa lui, îl căutaseră pe 
tot lacul. Văzându-l, gâscanul-tată îl întrebă: 

− Unde-ai fost, boboc neascultător? Te căutăm de 
atâta timp, pe unde ai umblat?!

Bobocul spășit lăsă capul în jos, fără să îndrăznească să 
mai spună ceva.

De bucurie că e sănătos, mama-gâscă își întinse aripa 
peste el și-l strânse la pieptul ei.

− Ce ne-am fi făcut dacă pățeai ceva? Să nu mai faci asta 
niciodată, dragule, am fost foarte îngrijorați!

− Îți promit că nu te voi mai supăra, e mult mai bine 
aici, în apă, alături de voi!

 La întoarcere, năzdrăvanul boboc n-a mai scos niciun 
cuvânt, a mers cuminte în rând, după ceilalți frățiori.

Morala:

Să nu faceți, dragi copii,
Ca bobocii, „nebunii”!
Și, vă rog, să nu uitați
De părinți să ascultați!

16
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Curiosul

 o zi frumoasă, cu soare blând de primăvară. 
Curiosul, câinele din gospodărie, fiind singur prin 

curte, plictisit din cale-afară, stătea cu botul pe labe, în 
așteptarea unei minuni. Porecla de „Curiosul” o primise 
de la mama lui Radu, că era tare drăgălaș și-i fusese dăruit 
copilului de un unchi din partea mamei sale. Cu blănița 
de culoare albă, cu lăbuțele și steluța din frunte negre, 
micuțul părea o jucărie, iar aceste semne îl făceau să pară 
un animăluț special, diferit de ceilalți căței. Curiosul 
era în mijlocul tuturor întâmplărilor năstrușnice din 
gospodărie, se băga printre păsări, împrăștia prin toată 
curtea papucii din fața ușii, intra în bucătărie alergând 
după motan și multe alte năzbâtii pe care le făcea zilnic. 
Atunci când păsările îl vedeau, fugeau care încotro din calea 
lui, fiindcă le necăjea, fugărindu-le prin toată curtea. 

Deseori își supăra stăpâna, atunci când se strecura în 
casă fără acordul ei, cotrobăind prin toate ungherele, 
răscolind și lăsând lucrurile de-a valma. Așa înțelegea 
„micuțul” joaca.                                                                                                                                          

E
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− Du-te afară, năzdrăvane, că-i vai de fundul tău!, îi 
strigă gospodina. Mereu îți „bagi nasul unde nu-ți fierbe 
oala”! Dar câinele se învârtea dând vesel din codiță, fără 
să-i pese de observațiile și supărarea stăpânei. Astfel că 
mama lui Radu îl numise „Curiosul” și i se potrivea de 
minune acest nume. Deși crescuse, „porecla” îi rămăsese 
aceeași, nicicum n-ar fi răspuns dacă-l strigai altfel. 

Câinele stătea îngândurat, sperând să apară vreun 
prieten, cineva care să-i fie tovarăș de joacă. Până va veni 
Radu, prietenul lui, de la școală, mai avea de așteptat, iar 
el voia acum să zburde prin toată ograda. La un moment 
dat, trecu în fugă prin fața ochilor săi un șoricel care i se 
adresă cu sufletul la gură:                                   

− Prietene, salvează-mă, te rog, motanul vrea să mă 
prindă, mi-e teamă că-mi va face rău!    

− Intră aici, în coteț, am eu ac de cojocul lui! 
Șoricelul se grăbi să se ascundă, scoțând cu mare grijă 

năsucul pentru a putea să vadă ce urma să se întâmple la 
apariția pisoiului. Întâlnind câinele, motanul Costică îl 
întrebă încruntat:                                                                                                

− Curiosule, n-ai văzut alergând un șoricel pe-aici? 
Mi-a scăpat printre gheare, dacă-l prind e vai și-amar de 
pielea lui! Să vezi poveste, piticul ăla încearcă să-și bată 
joc de mine, fugărindu-mă prin toată ograda, neavând pic 
de respect față de faptul că sunt mult mai mare decât el!                                                                                                                                            

19
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– N-am văzut, motane, dar ce dorești să-i faci?                                                                                                         
− Aș fi vrut să mă joc cu el, însă mi-a povestit un prieten 

„maidanez” că șoriceii-s gustoși, buni de mâncat!                             
De fapt, Costică nu mâncase niciodată șoricei, așa 

că nu prea știa ce va face cu șoricelul dacă-l va prinde.                                                                                                                                          
     −  Sunt așa de micuți și drăgălași, motane, chiar dacă aș 
fi zărit vreunul, tot nu ți-aș spune! Bag bine de seamă că 
ai gânduri criminale care nu-mi sunt deloc pe plac!                                                                                                    

− Lasă sentimentalismele, băiete, că n-am timp de așa 
ceva!, îi răspunse scurt motanul.                

− Te sfătuiesc s-o iei din loc cât mai repede, piei din 
fața mea, răutăciosule!                                                                                   

Văzând că nu se înțelege sub nici o formă cu în- 
căpățânatul câine, Costică întoarse spatele și continuă 
să-l caute pe năzdrăvanul șoricel, în speranța că într-un 
final îl va prinde, va pune laba pe el.     

După ce pisoiul se îndepărtă, șoricelul se apropie de 
urechea câinelui și-i spuse:                                                                                 

− Curiosule, îți mulțumesc că m-ai salvat, ce m-aș fi 
făcut dacă nu-mi săreai în ajutor?

− Fii pe pace, nu te teme, cu mine ești în siguranță, 
prietene!                                                                                                         

Câinele prinse șoricelul între labele sale mari pri-
vindu-l curios:                                                                                                                    

− Ești tare micuț și simpatic, amice, n-ai vrea să ne 
jucăm împreună?                                                                        

− Desigur, mi-ar plăcea să am un prieten așa de 
puternic și inimos ca tine!                                                   

20
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Șoricelul se cocoță pe capul câinelui și începu să alerge 
fericit în sus și-n jos pe spinarea acestuia.                                      

− Ham, ham!, mârâia câinele răsfățându-se, mă gâ-
dili, micuțule, dar îmi face mare plăcere! Șoricelul se 
băgă prin blana noului său amic, târându-se cu gheruțele 
lui mici. Curiosul râdea de mama focului, simțea o 
senzație plăcută la mișcările șoricelului pe spatele său. 
Întorcându-se supărat, motanul se opri în fața câinelui, 
privind uimit cât de tare se amuza acesta:                                            

− Ce ai, Curiosule, nu ești zdravăn, ce-i cu tine de te 
tăvălești de râs în felul ăsta?                                                                   

− Treaba mea, motane, ce te bagi, mă joc cu noul meu 
amic!                                                                                                                  

− Cu ce amic, potaie, că nu văd pe nimeni în jurul tău 
care să te înveselească!?                                                                                          

Șoricelul, auzind discuția, se opri din joacă, scoase 
năsucul prin blana câinelui, privind lung spre motan.                               

− Hei, prietene, vino în brațele mele!, se auzi glasul 
apăsat al câinelui.                                                                                  

− Îmi e teamă, Curiosule!, chițăi șoricelul.                  
− Aoleu, ăsta-i șoricelul meu!, mieună indignat mota-

nul, la vederea micuțului care-l necăjise atâta.                                                                                                         
 − Ba, te rog, acesta-i amicul meu, jucăușul Chiț-Chiț!                                                                                                             
 − Dă-mi-l, imediat, că nu-i voi face niciun rău!                                                                                                                          
 − Nu te cred, tu n-ai gânduri bune, ție-ți plac șoriceii, 

în schimb mie nu, eu doar mă joc cu ei! Întinde-o de-aici 
cât mai repede, de unde-ai venit, motane!                                                                                                                                        

− Crede-mă, nu-i voi face rău, voiam doar să mă joc cu 
el, dar s-a speriat și-a fugit de mine!                                 

21
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Cântărind situația, că n-ar fi atât de gravă, iar că lângă 
el se afla puternicul său prieten, șoricelul îndrăzni:                                                                                      

− Te salut, Costică!, îi strigă acesta scoțând năsucul 
prin blana câinelui.                                                                                     

− Hai, dă-te jos de-acolo, îți spun cinstit, n-am mâncat 
niciodată șoricei! Ești atât de micuț și simpatic că nu-mi 
trece prin cap să fac o așa faptă urâtă!                                                                                                         

−  Hai, motane, mai bine joacă-te cu noi!, i se adresă 
Curiosul.                                                                                                                   

− Ce bucurie-mi faceți, chiar mă plictiseam stând 
acolo singurel, așteptând să apară Chiț-Chiț!                                                     

− Jură că nu-mi vei face rău, motane?, îi spuse șoricelul.                                                                                                                      
− Pe onoarea mea, ai toată încrederea în cuvântul meu!                                                                                                                                             

     Plin de el, cu nasul pe sus, șoricelul coborî de pe spina-
rea câinelui și întinse lăbuța:                                       

− Prieteni de azi, motane?                                                                                                                                          
      − Desigur, micuțule, prieteni!             

Cei trei: Curiosul, Chiț-Chiț și Costică porniră să se 
joace în voie, zbenguindu-se veseli prin toată ograda. 

De fapt, toate cele trei animăluțe aveau mare nevoie de 
prieteni alături de care să-și petreacă timpul.

Morala:

Sentimentul de prietenie se întâlnește deseori și la 
animale, fără prejudecăți sau obligații morale. Este 
lecția pe care oamenii ar trebui să o înțeleagă mai bine!
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Farmecul copilăriei

Specie literară foarte veche, fabula este astăzi relativ margi- 
ginalizată, ocolită de mulți scriitori. O explicație ar putea consta 
în condiția unei morale explicite – adică evidențiată ca atare la 
sfârșitul textului – sau nu, și mulți ocolesc literatura moraliza-
toare considerând-o desuetă, chiar și când se adresează copiilor. 
Din antichitate, de la tabletele mesopotamienilor la Esop și 
până la clasicismul francez, apoi la realismul secolului al 
XIX-lea, povestirea alegorică în versuri sau în proză numită 
fabulă a fost relativ constant cultivată, ea permițând prin 
personificare puternice accente satirice sau moralizatoare, 
ce vizează moravuri, deprinderi, mentalități larg răspândite. 
Acesta este și farmecul ei, un fel de universalitate de ordin 
moral pe care o exprimă prin intermediul alegoriei, folosind 
personaje animaliere cu trăsături omenești.

Autoare de volume de poezii pentru copii și de fabule în 
versuri, Iuliana Dinu revine acum cu aceste Povestiri cu tâlc, 
subintitulate fabule pentru copii. Textele combină structura 
tradițională a fabulei cu povestirea inspirată de universul co-
pilăriei, evidențiind la sfârșit morala tocmai pentru că sunt



113

destinate în primul rând copiilor. Așadar, citim aici o literatură 
situată la granița dintre specii, preocuparea autoarei fiind să nu 
repete formula cunoscută a fabulei, cu personajele alegorice 
consacrate (corbul, vulpea, șoricelul, câinele, broasca, mota-
nul, cocoșul, ursul, bursucul ș.c.l.) și narațiune previzibilă, ci să 
le dezvolte în manieră proprie. Rezultă din această combinație 
în registru personal povestiri scrise fluent, într-un stil care se 
remarcă în primul rând prin naturalețe și accesibilitate pentru 
publicul țintă. Iuliana Dinu evită cu îndemânare tentația pasa-
jelor descriptive, artificiale, care ar îngreuna lectura, reținând 
doar cadrul necesar dezvoltării narațiunii și reliefării caracte-
rologice. Dialogurile au, la rândul lor, prospețimea exprimării 
directe, cea care obține efect imediat într-o astfel de povestire.

Povestiri cu tâlc oferă toate premisele pentru a-și cuceri rapid 
micuții cititori, dar și pe cei care vor să retrăiască farmecul 
copilăriei.

Costin Tuchilă
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De aceeași autoare:

Albe ninsori, poezii pentru copii, București, Editura Amurg 
Sentimental, 2017

Din stele, Tu Doamne coboară, poezii religioase, București, 
Editura Amurg Sentimental, 2017 

Nepătrunse taine, poeme, București, Editura Amurg Senti-
mental, 2018                                     

În poiană-i sărbătoare, fabule, București, Editura Amurg 
Sentimental, 2019                              

Povestiri din ograda bunicii, fabule, București, Editura 
Arefeana, 2020                          

Simfonia anotimpurilor, poezii pentru copii, București, 
Editura Destine, 2020

Spectacol de gală, fabule, București, Editura ePublishers, 
2021

Ninge-mă cu doruri sfinte, poezii religioase, Râmnicu Vâlcea, 
Editura Antim Ivireanul, 2021 
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Referințe critice

„Poezia pentru copii trebuie să aibă cantabilitate, armonie, să 
se adreseze direct copilului, să adapteze ideile la nivelul său de 
înțelegere, coborându-se în lumea lui, aceste aspecte se regăsesc 
în poeziile dedicate vârstei celei mai fragede de către Iuliana 
Dinu. 

Iuliana Dinu are suflet de copil, iar poeziile sale se resimt de 
această inocență, debordând de vitalitate, relevând plăcerea de a 
se deda, cu generozitate, risipei de gânduri, de idei, de sentimen-
te dominate de optimism molipsitor. Intuiția pedagogică o duce 
mai întâi pe Iuliana Dinu spre conturarea unui imaginar în care 
elementele realului sunt astfel desenate, încât lumea înconjură-
toare să fie luată în stăpânire pe calea imaginației pentru a intra 
în vibrația adevărurilor esențiale, adevăruri intuite în învelișul 
metaforelor și al simbolurilor.” – Ana Dobre despre volumele 
Albe ninsori și În poiană-i sărbătoare (Editura Amurg sentimen-
tal, 2017 și 2019), cronică apărută în revista „Rotonda valahă”, 
nr. 2 (17)/2020.

„Nu știu dacă Iuliana Dinu, autoarea unor încântătoare cărți 
pentru cei mici, a avut în minte lirica lui Blake, dar propriile 
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sale poeme se remarcă în primul rând prin aceea că proiectează 
un univers comun tuturor, o viziune nu doar a copilăriei, dar a 
nevoii umane de iubire, pașnică viețuire și bucurie de a fi pe 
pământ, pe care farmecul și infinitul spectacol al naturii le 
intensifică până la extaz. În fabulele Iulianei Dinu apare frecvent 
o figură protectoare, maternă din lumea care cuvântă doar cu 
licența fabulei, sau o ființă umană, o bunicuță care face pace 
în ogradă, sau o iubitoare și iubită mamă. Poemele Iulianei 
Dinu construiesc speranța, un tărâm de care cititorii să se 
îndrăgostească într-atât încât să-l dorească realizat aidoma și 
pe pământ.” – Ana Maria Tupan despre volumele Albe ninsori 
și În poiană-i sărbătoare, cronică publicată în revista „Rotonda 
valahă”, nr. 4 (19)/2020.

„Textele propriu-zise, roind de fluturi, cărăbuși, gărgărițe și 
alte asemenea lighioane ce depășesc în mod frecvent puterea de 
înțelegere a unui om matur, multor părinți, nu le-ar strica să le 
audă seara silabisite de propriile odrasle, și mai cu seamă lecțiile 
de factură fabulistică ale volumului Spectacol de gală. Demersul 
Iulianei Dinu și al tuturor autorilor dedicați acestei specii 
defavorizate  merită salutat.” – Emil Lungeanu, revista „Neuma”, 
nr. 3-4, martie–aprilie 2021, la rubrica: „Vitrina cu cărți”, despre 
volumul de poezii Simfonia anotimpurilor (Editura Destine, 
2020) și despre volumul de fabule Spectacol de gală (Editura 
ePublishers, 2021).

„Poeta Iuliana Dinu strânge în volumele sale de poezii petale 
de versuri pentru conturarea florilor umane dragi, „copiii”. 
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Versurile sale curg lin prin mesajele alese. Printr-o gingășie de 
mamă își plimbă copiii-lectori prin toate anotimpurile anului, 
pentru a se bucura de frumusețea acestora. Nu lipsește din 
versurile sale nici creatorul, bunul Dumnezeu, dătătorul de 
lumină și sănătate.” – Victor Gh. Stan, revista „Rotonda valahă”, 
nr. 19/2020, despre volumul de poezii Simfonia anotimpurilor.

„Doamna Iuliana Dinu are o vocație de mamă și educatoare. 
Cred că a scrie pentru copii, adică a putea fi receptat și lecturat 
de ei, presupune un mare talent, convingător și muzical.” – Ion 
C. Ștefan, revista „Bogdania”, nr. 75-76/2020, despre volumul 
de fabule Povestiri din ograda bunicii (Editura Arefeana, 2020).

„E dificil de scris literatură adevărată pentru copii, întrucât 
autorul trebuie să pătrundă în mintea acestora. În volumul de 
poezii Simfonia anotimpurilor, autoarea reușește acest lucru. Ea 
știe să pătrundă în lumea jocurilor copiilor, poeziile ei despre 
anotimpuri constituie prilejuri de a reda bucuria din inima 
copiilor în timpul jocurilor lor, cât și armonia naturii. Volumul 
este ilustrat fascinant de nepoata autoarei, Alexandra Barbu, 
elevă în clasa a patra, Școala nr. 2, Voluntari – Ilfov. Stilul 
autoarei este direct, limpede, jucăuș. Cartea aduce, cum spunea 
Brâncuși despre sculpturile sale, «bucurie pură».” – Lucian 
Gruia, revista „Rotonda valahă”, nr. 19/2020, despre la volumul 
de poezii Simfonia anotimpurilor.

„Folosind verbul la persoana întâi, indicativ prezent, cea 
a asumării prin implicare proprie, în care ceea ce spune și 
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înfăptuiește, [Iuliana Dinu] structurează premisele credibilității 
maxime cu care își captivează cititorii mai mici sau mai mari. 
Continuați să faceți ce știți mai bine, scrieți o asemenea poezie 
și dăruiți-ne-o, ca această mirifică bucurie s-o trăim împreună. 
Felicitări!” – Geo Călugăru, revista „Clipe albastre”, nr. 14-15, 
2018, despre volumul de poezii Albe ninsori.
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