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GEORGE ŞOVU - la vârsta de aur a tinereţii
GEORGE ŞOVU este un scriitor care, graţie unei Declaraţii de dragoste, s-a înscris, literar,
în Cadenţa generaţiei tinere, solicitând acesteia Scrisori de acreditare, pentru a oferi în schimb (în
contrapartidă), Jarul din palmă, fireşte, printr-un Răspuns la post-restant.
Într-o vară de dor, Măria Sa a Dansat în foişor, având în mâini Liliac alb în ianuarie, pe
care să-l dăruiască cititorilor într-o Dimineaţă a iubirii...
A redactat, în stilul său personal, o nouă Declaraţie de dragoste pentru Liceeni, cărora le-a
dat, cum era şi firesc, un Extemporal la dirigenţie!...
Încântătoarele romane ale domniei sale îi asigură pe cei Romantici că Iubirea e mereu
regină, iar pe cei mai mici îi învaţă cum să descopere Misterele din vila părăsită.
Într-un Dialog tainic, nouă ne strecoară în suflet câteva adevăruri despre o Întâlnire-n
oglindă, după cum în sutele de „povestiri cu lacrimi în ochi”, adunate în volumele „Martor incomod,
Picătura de viaţă şi Rugăciunea unui Înger, se îndurerează din cauza răului şi urâtului din lumea
în care trăim.
În continuare, cu ochii pe cei tineri, dar şi pe cei maturi, recurge la Fascinaţii, ne povesteşte
despre Dragoste şi moarte, ne-aduce aminte de Dragul nostru Alex..., profesorul şi directorul atât
de iubit de elevii săi, îi pune pe liceeni să cânte şi să danseze Rock’n’roll, ori îi surprinde intrând în
Alertă...
Cu deplina Tandreţe, George Şovu priveşte în viitor cu Ochii timpului...
Pentru milioanele de cititori şi de spectatori, vrăjiţi de romanele sale, captivante de la primele
pagini, prin stilul elegant, prin poezia expresiei artistice, prin investigaţia, care revelează sufletul,
în general, şi mai ales trăirile şi aspiraţiile tinerilor, ca şi de filmele, cu neuitatele poveşti de iubire,
GEORGE ŞOVU a devenit Lumina neuitării, peste timp, cum se intitulează amplul şi emoţionantul
său roman, apărut în anul 2010, urmat, în 2012, de Cântecul Destinului şi, iată, acum, de O IUBIRE
CARE NU MOARE!...
Ion Nistor

