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Literatură Română, în 2018, în cadrul aceleiași facultăți, cu o teză de 

licență intitulată Paradoxurile liricii lui Marin Sorescu. Tocmai de aceea, 

crede că unele dintre cele mai frumoase versuri de dragoste se găsesc în 

poezia Hai acasă, a șaizecistului amintit. Poeziile Vorbe și pâini de Ion 

Caraion și Candoare de autorul ciclului La Lilieci sunt cele care au rămas 

aproape de ea datorită realității profunde și dureroase pe care o cuprind. 

Este interesată în mod deosebit de literatura douămiistă și, pentru ea, 

romanul Noapte bună, copii! al lui Radu Pavel Gheo este cel mai violent 

text scris al generației postdecembriste, lectura lui fiind un proces zguduitor 
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iar „calitatea sa centrală a fost întotdeauna însoțirea actului hermeneutic cu 
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