
Sunt născut în 1952 (Drăgușeni-Galați, dar farmecul copilăriei este înrădăcinat în 
Cărăpcești, la numai o aruncătură de hârjoană față de locul prin care trecuse barza, în 
acel 8 aprilie), am debutat editorial în 1985 cu proză scurtă (Dincolo de noi, Editura 
Militară) și am continuat cu câteva romane (Ce mult te iubesc, Legătura de dragoste, 
Cel mai aproape de fericire) apărute la aceeași casă editorială. Viața pe graniță, unde 
am lucrat doi ani (1974-1976) este tema lor predilectă, fiind reluată în Văpaia (2008), 
o încercare mai amplă de a reconstitui cât mai viu un timp al dăruirii totale și al unei 
arderi pe măsură.

Ca poet, sunt cunoscut prin volumele Carpe diem, apărut în două ediții (editurile 
Museum și Societatea Scriitorilor Militari) și Curcubeu, publicat de Literatura şi Arta, 
Chișinău.

Am mai publicat două volume de publicistică la Editura UZP (Timbre de lipit pe 
suflet, 2018, - premiul național VASILE VOICULESCU, Buzău, și premiul revistei Lite-
ratura şi arta, Chișinău - și Pestrițe, 2019).

După absolvirea Facultății de Jurnalistică (1980), am lucrat în publicistica militară, 
până când m-am „civilizat”, adică am trecut în rezervă (1999).

După mai multe căutări, am găsit nișă liberă pentru o editură nouă (Detectiv, 
2004), devenită veche pe parcurs, pentru împrospătarea căreia adăugând la numele 
inițial epitetul ,,Literar” (2015), pe care îl consider de actualitate.

Ca orice mânuitor de pix al zilelor noastre, cu oarecare scriere metaforică, posed 
o sacoșă de diplome, pe care le-am depozitat în suflet. Le arăt din când în când, numai 
din orgoliu și numai la concurență cu doritori de escapade în lumea iluziilor.

Am fost deprins să cochetez cu mirări încă din vremea studeției la Jurnalistică, ceea 
ce s-a întâmplat și în cele câteva cărți care m-au sprijinit să mă regăsesc ori de câte ori 
m-am căutat, mirări cu care am ornat și încerc să ornez zămislirile publicistice risipite 
ici-colo, mirări despre care consider că-mi sunt sortite a mă însoți toată viața, chiar și 
în clipa așternerii acestor rânduri, când, uimit de situație, constat că un „jongler de cu-
vinte” ca mine e luat în serios, pe post de membru al unei entități onorabile, Juriul de 
onoare, disciplină și arbitraj al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România... 

Firiță Carp


