
 1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ULTIMUL CUVÂNT 
 
 
 
Eu i-am dat 
țării mele poezie și copii 
înseamnă că și sufletul 
și mintea și datoria și onoarea. 
Nimeni, 
de aceea 
să nu mă mai întrebe 
vreodată 
ce i-am dat eu țării 
și dacă o iubesc sau nu. 
Căci eu iubesc 
și poezia și copiii 
tot așa cum păsările cerului, 
mai ales cele călătoare 
iubesc 
libertatea.  
 
 

Ben Corlaciu  
    (1924-1981) 
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TRADIȚIE ȘI NOUTATE 

 
 
 

EXPERIMENTUL SĂLIȘTEA DE SUS 
 
 
 

8 poeți maramureșeni (invitați acum în paginile revistei noastre) au fost lnvitați să 
susțină, la Săliștea de Sus, un recital. 

Gândea cineva la un experiment literar sau nu, invitația venea din partea unor academicieni 
sau (și) personalități locale, e mai puțin important. Cert e că scriitorii participanți se întâlneau 
pentru prima oară în formula aceasta și e puțin probabil să se mai întrunească iarăși cândva. 

Ineditul constă în asocierea numelor poeților, a locului și a stilurilor (8 din 8).  
Nu știm cine a propus invitații și dacă a gândit mai departe de aici. Ar fi fost prea 

interesant, dar în Maramureș ce e inedit nu e sortit dăinuirii. Sper să nu fie așa și poezia să 
învingă, fiindcă prea des în ultima vreme pierde în bătălii care nici măcar nu au loc.  
                                       
 

Vasile Muste 
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ION POP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOCMAI LUCRAM  
 
 
Tocmai lucram la o ediţie critică din Urmuz  
când am fost spintecat pentru a cincea oară –  
mai lipsea – mi s-a spus – un petec  
la sacul cu intestine.  
 
Ieşisem nu de mult din hăţişul de manuscrise,  
un pic ameţit şi confuz de-atâtea  
tăieturi, adaosuri, variante,  
de-a dreptul în gerul de ianuarie: o,  
gemene Geometrii,  
după miile de rescrieri şi freamăte,  
râme, virgule, şi seminţe!  
 
Peste trei ore, a început şi în mine  
Marea Simplificare,  
doi vestiţi croitori în halate verzi  
au tot forfecat o piele demodată  
probabil ca să nu se vadă petecul cu pricína,  
apoi m-au încredinţat, se pare,  
unei calfe cu mult mai puţin îndemânatice, -  
îmi dau seama acum, judecând  
discutabila estetică a cusăturii.  
Pe semne, atunci când se scorojeşte rama,  
are şi pânza voie să se destrame.  
 
M-am trezit însă şi cu un fel de ţevi  
altoite în vreo trei locuri  
şi tot atâtea pungi pentru lichide aurii şi roşii, –  
ar trebui să am un soi de mândrie,-mi spuneam, ca  
de Bărăgan irigat.  
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Fiind acum „compus din”,  
ca bizarii eroi urmuzieni, mi-e mai degrabă ruşine,  
chiar foarte ruşine,  
când ies din nou în zăpadă şi ger,  
aşa de murdar, cu atâtea linii  
deplasate, cu sângele meu abia închegat  
ajuns un fel de jeg  
al fostelor geometrii.  
Ce-i de făcut?  
 
Pare că se răzbună acum  
prea multa literatură înghiţită,  
Da, şi fermenţii  
Literaturii Viitorului  
agitându-se în zadar în propria mea băşică,  
compromişi pentru totdeauna!  
şi epopeica luptă din asfinţit,  
şi mătura pe care-o simt, se apropie.  
 
Dar foarte mândru că pot ilustra şi eu  
cât de cât autentic  
realismul poetic al ultimei generaţii.  
 
 
DEOCAMDATĂ  
 
 
Nu m-am uitat de mult la pământ.  
Dau acolo şi de o biată râmă -  
un poet profund şi dedat cu gustul simbolurilor  
ar putea spune că ţine pentru o clipă în  
palmă tainele Universului,  
Orbirea şi Lumina,  
Târâtul şi Mersul Drept, în picioare,  
Umilinţa, Delăsarea  
şi totuşi utila Perseverenţă  
de a te strădui să exişti,  
fie şi în vecinătatea neagră  
a cârtiţelor, a larvelor,  
a câtorva rădăcini.  
 
Într-o Mare Zi, glasul Domnului  
Se va auzi, poate, şi până aici.  
 
Deocamdată,  
nu-i nicio grabă, nici oboseală,  
nici lene nu-i. Cum  
nici timp nu e şi, poate,  
nici aşteptare.  
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Doar un om un pic trist,  
care ţine în palmă  
puţin pământ  
şi apoi îl lasă să cadă  
urmărindu-l cum  
cade,  
cade,  
cade, încet,  
foarte încet, spre pământ.  
 
 
CONTRACT  
 
 
Nu de mult, un prieten poet, un pic ciudat,  
mi-a propus să-mi public noile versuri  
la Editura Pământ.  
„– Sunt patronul ei” –  
a adăugat–, „poţi avea  
deplină încredere, e o casă  
foarte exigentă şi selectivă,  
nu rişti să nimereşti printre idioţi”.  
 
Flatat şi mândru, mă şi comparam cu Whitman,  
auzeam deja iarba crescând printre litere  
şi ţârâit de greieri sub stele mari.  
Apoi vocea tunătoare a Omului,  
muşchii lui vânjoşi,  
sângele lui aprins, vuind  
peste continentele supuse.  
 
Numai că astăzi, despăturind contractul,  
Mi s-a părut că citesc,  
scris cu roşu, sub „S.R.L. Pământ”,  
că  
se semnează numai cu sânge.  
 
O umbră mare căzuse dintr-odată  
pe foaia elegant imprimată a  
acelei Societăţi cu, totuşi,  
o răspundere limitată.  
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CÂNTEC SIMPLU  
 
 
Mâna ta albă coborând spre umărul meu  
lasă o tandră umbră, – un mic nor  
oprit în dreptul  
soarelui ce-ţi sclipeşte în ochi.  
 
Nu o mişca. Aş vrea să mai stau o clipă  
sub acel nor.  
 
Aşa,  
nu prea sigur de mine, deşi ştiindu-mă ocrotit,  
cuprins de o ciudată duioşie.  
Faţă de tine, faţă de mine.  
Cu gândul la cei dintotdeauna  
cu mâini întinse şi cu ochi lăcrimând  
spre un Dumnezeu care,  
când există, când nu există.  
 
 
ACOPERIŞUL  
 
 
S-a întâmplat ca, trecând  
după ani mulţi prin satul meu,  
să nimeresc în faţa casei  
în care m-am născut (e-a altcuiva)  
tocmai la ora  
când cineva, urcat pe-acoperişul  
cu sure , vechi pătrate de-ardezie,  
le desfăcea încet, punând  
în locul lor nişte ţigle roşii.  
 
Habar nu avea  
că jupuia  
câteva ceruri de deasupra mea.  
şi nici nu se auzea ţipătul.  
 
Se schimbau doar nişte  
pătrate prea vechi, de-ardezie  
cu nişte ţigle noi, roşii.  
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GAVRIL CIUBAN 

 
 
 
 

 
 
 
Ființele secrete 
 
 
 
A ogorî baraboi cu ziua 
nu este de șagă. Ai bucuria 
de a fi găsit o muiere cu bărbat 
 
Ambii în etate și peste măsură 
de ai lor. Cu credincioasa ei sapă 
lucră singură fără de ciudă 
 
Corci cu corci; scoate buruienele de jur 
împrejurul sinelui iar când pe gătate 
s-arată ogorul ocinașe înalță la Domnul 
 
Este mai curată decât lacrima 
ce n-o poți șterge decât cu dosul 
mâinii aprinse de soare 
 
Mai stăruie pentru banii munciți. 
Va veni și la fân. Cu ziua. „Încă la 
oamenii aieștea cât mă țin puterile zin!”. 
 
Vorbim despre valea a Iliței, de răposași 
cu lumea lor de atunci. Zice: „așe și așe” 
Ne grăiește vecinilor numai de bine (șî 
 
hâde vorbe scutură o samă de 
căprari – tumna de peste drum) 
Ea se minunează: „Cum așă?!” 
 
Soarele nici nu urcă nici 
grijă de luna cât o jimblă. 

Solitudine în doi 

 
domnișoarei A.P. 

 
 
 
Suntem într-un miraj ce nu va să fie 
mi-ați răspuns; de ce întârzii ? Nu vedeți 
că am târguit cu focul din pârâul surpat 
 
iar firicelele sărate s-au oprit jur împrejur 
închipuind ombilicul cât un creier uman 
purtat de dumneavoastră pe drumuri neumblate. 
 
Cu picioare de căprioară în alergare, pe jar, 
încă. Suntem înapoia unei dureri 
mi-ați răspuns; de ce v-ați oprit ? 
 
Nu auziți întunecatul arțar cum își dezgolește 
trupul topit dedesuptul vaporoasei rochițe; piele 
de pierdută domnișoară.  
 
Sânii dumneavoastră ies rubinii și alăptează 
Suntem singuri ? - ați dat a încuviința 
un răspuns; mai încolo nu pot urni întrebări 
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Ohîi Dumitru 

 
 
 

De afli cumva de Eneşca omul de fier 
de la atelierul chefere Timişoara 
ori de Al. Deiac plecat într-o mină 
 
din Baia Sprie neferoase să adauge 
la patria trupului său; ştiu pe unul 
Ion a Parascăi: întruna o notă de trecere 
 
de la zamfireşti şi alţi păgâni potlogari - 
tot sub cinci; note abia la purtare aproape 
de maxim. Încât mintenaş el a zis: 
 
„Cu puşca lu´tata vă pun la pământ 
mă zerule!” Şi a´trei-patra zi 
tătâne-su la temniţă o fost îndrumat. 
 
Ion a Parascăi „fugit de la ore” la gârla-însorită 
în curu´ gol înota cu sarsame la care doamne 
ilustre învăţătoare de la ţară or urbe chiar jupânese 
 
adâncite priviri ţiuiau înspre sarsame. Ion a Parascăi 
m-a dus pe imaş să mă-nveţe galopul pe-ai 
CAP-ului cai din satul-oraş. La şezătoare 
 
între ţâţe la muieri îndrăcite zderam. Iar tata 
pe grăunţe de mălai m-a înturnat. În gerunţi. 
Peste o droaie de ani Ionuc întrebatu-m-a: 
 
„Hai, Găvri, am cai buni şi-s neveste 
pruncele-acelea de-atunci! Aşadar de oricumva 
afli de misterul Nădab, şantierul Jebel, de 
maistrul mecanic cel fioros; „ţi s-a dus pe p. 
 
Eminescu”, o ştire-mi trimete. Am o carte 
nescrisă la toţi să le-o dau. Anii-mi 
rămaşi stau la pândă. De-ai să-auzi 
 
cumva, despre mine ceva, o veste îmi dă! 
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GHEORGHE PÂRJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doar lumina* 

 
lui Augustin Buzura 

 
Despre privirea mea nu spune nimănui 
Că am văzut prea multe în viață 
Mi-a rămas lumina cât un cui 
Pedeapsa loviturii dinspre ceață 
 
Mi s-a luat lumina, cu ce drept 
Să n-am puterea de-a privi în față 
Frumosul lumii, marele adept 
Grădina cu miracol de verdeață 
 
Stau singur între personaje 
Create sau aievea din cetate 
Am coborât sublimele etaje 
Ale tăcerii. Văd că nu se poate 
 
Decât să mângâi piatra cu o mână 
Dar nu-i mai văd la față pe inepți 
Scrisul mi-a rămas la îndemână 
Averea mea dintre coperți 
 
Să nu spui nimănui că n-am privire 
Că număr vremea cum aș fi mereu 
Cel dăruit pentru uimire 
Când mă privește numai Dumnezeu 
 
Că doar pe El îl văd acum 
Când vine seara cu lămpașul 
Să îmi vegheze bunul drum 
Că doar lumina îmi va fi urmașul  
 
 
*În numele unei vechi prietenii, în ultima vreme vorbeam telefonic cu Augustin Buzura aproape 
săptămânal. Îi aduceam aminte de Maramureș. Într-o seară, cu emoția cuvenită, i-am citit acest poem de 
conjunctură. Nu i-a displăcut, deși vorbeam de condiția lui din ultimul an. Ca cea a lui Borges.  

Cuțitul cel blând  
 
Am un cuțit frumos 
Cu plăsele din piatră uitată 
L-au găsit groparii 
Lângă oasele unui strămoș 
Cercetat pentru vechime 
L-am pus după icoana Sfântului Gheorghe 
Parcă spunea: 
Nu vă paște nicio primejdie 
Până mă apără sfântul 
Priveam cu uimire 
Cuțitul fără glorie, fără sânge 
Că nu purtase niciun război 
De Paști l-am coborât din cui 
Să tăiem pasca sfințită a Cuvântului 
A curs puțin sânge din pâinea aleasă 
Cei de la masă, vreo doisprezece 
Au gustat din pelinul memoriei 
Au tăcut cum Tace piatra 
În fruntea mesei cel lucitor 
A spus rugăciune 
Pentru cuțitul cel blând 
Care oricând ar putea reteza 
Colțul lunii 
Ori Creasta Cocoșului din muntele privirii 
În blândețea lui de cuțit 
El este pândit 
Doar de adierea firelor de iarbă 
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Veverițele din Wilmington 
 
Seară de seară ele rodeau temelia cerului 
Rădăcina copacului. Pe o scară de mătase 
Seară de seară urcau la cer 
Să ducă îngerilor alune și ghindă 
Le ștergeau masa cu coada lor stufoasă 
Cu ghearele lor mici și foarte periculoase 
Scriau pe peretele din partea dreaptă a raiului 
Legi cu litere mici greu de înțeles 
Le văd și acum 
Cum zboară prin cer ca printr-un tufiș lăstărit 
Se joacă cu îngerii de-a popoarele 
Cu mingi de cârpă 
Să le fie și mai dragă copilăria 
Nu au teamă de nimeni 
Numai de aurarul din colț 
Care vrea să le pună cercei în urechi 
Cuceritorii le-au adus anafură de la Roma 
Vin bun din pivnițele regilor 
Mătăsuri din palatele imperiale 
Dar ele 
Le-au ros lemnul corăbiilor 
S-au topit anii după legea lui Jefferson 
Sirenele unui popor sună în larg 
Pe plajă urma ultimului băștinaș 
Dinspre mare navele sângelui 
Aduc îngeri negri 
Care au uitat jocul cu mingea de cârpă 
Au pus capcane în care a căzut 
Și Dumnezeu când umbla pe pământ 
Apoi  
Veverițele din Wilmington 
Sprintene cum sunt 
Mai rod la temelia pământului. 
 
 
Ulise 
 
Am două oceane sub pleoape 
Pești uriași stau sub geam 
Ca profeții. Parcă-mi spun: 
Cămașa aceasta e prea mare 
Dăruiește-o poetului din Nord 
Care a cucerit lumea 
Plecând dintr-o bucătărie 
Cu un bulgăre de sare amară 
A dovedit Steaua Polară. 

Doliu senin 
 
Trei luni am stat pe gânduri 
În alte două vieți am alungat frica 
S-au aprins luminile în picurii de negură 
Un înger încovoiat îmi bate la ușă 
Casa e goală ca un cuvânt alungat 
Trag nădejdea unei scări să urc la cer 
Acolo într-un culcuș de oglinzi 
Poate s-a oprit mama pe o splendidă pajiște 
Poate mi-a lăsat un semn al trecerii 
Un bănuț pentru vama tăcerii 
O mână caldă pentru încălzirea raiului 
Că e frig și în lumină acum 
Mi s-a promis o țară departe 
Fără îngeri, fără diavoli 
Nici măcar ușieri galanți 
Nu are țara aceea înduioșată de spaimă 
În mijlocul ei un singur om 
Doar unul singur a rămas 
Să făurească o scară de urcat la cer 
Ceilalți au coborât în pământ 
În zile cu lumină lină 
Așa am rămas pe gânduri 
Și nu știu încotro s-o apuc. 
 
 
Ziua frunzei de nuc 
 
Ziua aceea era dăruită frunzei de nuc 
Luminii de seară când apar aricii 
Văduvei în doliu ce luminează umbra 
Casei de lemn retrasă în fotografii 
Ziua aceea solemnă ca un butuc de arin 
Mi-a adus oaspeți cu mâinile aspre  
Învățau să repare cerul cu un clește 
În care pocneau alunele fierbinți 
Veverițe și păsări de departe 
Viespi închiriați de la îngeri 
Bufnița din visul călătorului 
Locuiau în ziua melancoliei 
De cine îți este dor, omule 
Mă întreabă paianjenul 
În timp ce lucra la pânza zilei 
Ca răspuns a început ploaia 
Ce a șters toate întâmplările 
Din ziua dăruită frunzei de nuc. 
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De veghe 
 
Stau la căpătâiul mamei, afară ninge 
Suspinul ei greu cutremură două veacuri 
E noapte, îngerul rătăcitor m-atinge 
Și-mi pune pe masă câteva leacuri 
 
Sunt frunze din rai, adânc de rugăciune 
Și-un colț de pâine muiată-n vin 
Flacăra vie a vieții fără tăciune 
Cu șirul de neamuri fără declin  
 
Somnul nu vine în plină noapte 
Treaz lângă mama ce a adormit 
Are pe față viața din șoapte 
Cele cu care am fost zidit 
 
Un suflet tandru și aspru la vrere 
Cuibărit în ușa casei de lemn 
Stau la căpătâiul mamei, tandră avere 
Rămasă ardere de untdelemn 
 
Viscolitul decembrie cu naștere divină 
Poartă suferința cioplită cu dalta 
După un colind somnul fără vină 
Mi l-a luat pe tata 
 
Stau la căpătâiul mamei, afară ninge 
E noapte, doar îngerul păzitor m-atinge. 
 
 

Fereastra 
 
S-a deschis ochiul viclean al lumii 
Stă la pândă într-o sâmbătă precară 
Lumina neagră sporește fața humii 
Cine privește prin fereastra de ceară 
 
Fiu dornic să pui printre simțuri 
Ce leagănă inima ca o corabie 
Osia vântului, tun fără ghinturi 
Sfânta povară a lumii din sabie 
 
Uite acolo se deschide-o fereastră 
Cu rame din solzi de argint 
Cântec rebel de inimă albastră 
Abur de sirene care ne mint 
 
Se-nchide ochiul, se retrage marea 
Sirenele s-au îngropat în cânt 
Fereastra se sparge, se aude chemarea 
Și ultima bătaie de vânt. 

Trupul poemului 
 
Ce trup frumos ai, poemule 
Ești ca o stalactită adorată 
Ca un crivăț din negura ferestrei 
Ca zăpada caldă din piatră 
 
Umbra iernii este, omule frumos 
Rătăcită-n steaua din cupole 
Făptura din oglindă înflorește 
Sângele din frigul unei case 
 
Ca o femeie ești, poemule viclean 
Mă duci cu firul spre margine de lume 
Mă părăsești în visul unui an 
Dar mă renaști ca pasărea din spume 
 
Ce trupuri dezmierdate, femeia din poem 
Domenică și tandră, dar mai ales suspin 
De purpură e casa din blestem 
Poemul din femeie un leac pentru venin. 
 
 
Fântâna 
 
Sap o fântână să ajung la apă 
Pâmântu-i greu, povară care 
Apasă pe lumina trecătoare 
De zorii se umbresc. Apoi se crapă 
 
De ziuă într-o pădure deasă  
Pe unde trec convoaiele în cânturi 
Venite pe hotar din patru vânturi 
Să prindă liniștea, ce nu se lasă 
 
Zăvorâtăm prinsă-n clește 
Ci se răsfiră-n lume ca parfumul 
Îmbătător ca raiul unde drumul 
De întrebări nu se sfârșește 
 
Ci aprig ne-nconjor neobosite 
Iluminând odăile deșarte 
De ne măsoară calea mai departe  
Prin ochii unor stranii site 
 
Prin care trece omul și îngână 
Cântecul mai veșnic ca o moarte 
Umbra își trage seva dintr-o carte 
Noi mai săpăm la tainică fântână. 
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Depărtarea 
 
  Poetului Ioan Dragoș 
 
Plecat peste mări și țări 
Ca un poem fără rimă 
Îmi dau seama că nu am stofă 
De cuceritor 
Stofă avea Domnul Eminescu 
Așa cum l-a îmbrăcat definitiv 
Bunul Nichita 
Las aici saci albi 
În care mormăie arhiva ținutului 
E atât de strâmt în spațiul plecării 
Că abia încap aceste cuvinte 
Deschid dosare gri 
Cu semnături de primari 
Prefecți cu scris orgolios 
Arhitecții aerului 
Faimoși contabili ai viselor 
Stau împreună spălați de păcate 
Toate ispitele zac în arhive 
Când farmecele deschid cetatea Ninive 
Mi-am pregătit pentru drum 
Cufărul cu vise sălbatice 
Și sufletul adorat doar de Lună 
Totuși prietene 
Depărtarea este curajul sigur 
Că am ieșit din pielea 
În care mi-a fost dat să trăiesc 
Depărtarea poate fi 
Un manifest pentru viață. 
 
 

O piatră necunoscută 
 
   fratelui Vasile 
 
Plec departe, foarte departe 
Să lustruiesc o piatră necunoscută 
Una poroasă ca foșnetul unui mister 
Las în urmă un râu fără izvor 
Deasupra un cer preacurat 
Unde nu locuiesc îngeri 
Ci doar urma unui avion împăiat 
Las acasă mormântul tatălui 
Și mama 
Care m-a certat pentru nucile verzi 
O soră și un frate  
Ce răsădesc ulmi prin ostroave 
E seara Luminației 
Morții s-au ridicat din morminte 
Ca niște arbori de purpură 
Drum bun! Mi-a spus umbra preotului 
Care mi-a mângâiat creștetul în pruncie 
Plec curajos ca o frunză 
Care nu cade în bătaia vântului 
E toamnă lungă 
Luna mi-a spart geamul cu lumina tăcută 
Oare acolo, departe 
Luna din sat va veni după mine? 
Plec departe 
Poate voi bea absint cu dragul Edgar Poe 
La taverna cu blesteme  
Las acest poem în singurătatea lui 
Până mă întorc 
El se va înscrie singur 
Cu un alt înțeles. 
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ECHIM VANCEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
forfotă 
 
 
o pată de zăpadă 
în uşa celulei 
acele ceasurilor legate snop 
acesta ar fi putut să fie începutul 
doar că o voce indiferentă 
furişată pe gaura cheii 
rosti scurt: „din tot ce îmi este 
familiar nu pot a face nimic./ 
făceţi-vă timp pentru a privi în urmă./ 
cu aceeaşi lăcomie şi astăzi şi mâine.”/ 
 
prin cenuşa oraşului 
un gând are fiecare imagine 
tu doar nu mai ştii nimic despre el./ 
în fond ori de câte ori îmi 
cuprind faţa în palme/ tot de atâtea ori 
se face întuneric 
şi ea în faţa unui pluton de execuţie 
crestând cu cuţitul obrazul subţire/ 
nu are nici o grijă/ naiba mai ştie de ce 
s-au oprit ceasurile/ tocmai când să aprindem 
lumina/ mai rămânea doar un mormânt de închis 
după vrerea rostitorului 
dar nu putea nimeni 
 
 

sărut în piatră 
  
  
cad ceasornicele dealungul străzii pustii 
morţii se-adună lumea să-i vadă 
şi bătrânii ard în icoane întunecimi 
  
de zăpada care a-nceput să cadă 
nimeni nu ştie nimic 
lutul are chef de taină şi îşi trimite 
solii să bată la porţile caselor albe 
doar-doar răguşita noapte îşi va lua mâinile 
de pe trupul femeii iubitoare de sfinţi 
  
un cal va bate pământul dimineţii 
tu paşnic negustor binecuvântează-i 
vârsta de dragoste odată cu lacrima 
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apele stau 
 
 

malul râului pe care stau 
înzăpezit e de gândul omului din nord 
înnotând în timpul ramificat al unui nor 
adăpostind slava echivocă a unei ape zălăzite/ 
frunzele ocupă oraşul de la poalele dealului/ 
şi trupuri firave se înghesuie înspre 
jurămintele pierdute ale unei ploi 
ce refuză împerecherea cu timpul./ 
 
apoi a venit noaptea 
şi valurile s-au umplut de frig 
 
paşi grei ne urmează 
fără de dor şi fără de gânduri./ 
 
 
ochii umbrelor 
 
 

noapte cu lună 
şi umbre umăr la umăr 
coboară în lumina casei de peste drum/ 
 
un fel de sunete seci 
străbat poteca moştenită de la moşu' 
 
game 
acorduri 
arpegii 
încă se mai caută răspuns pentru glossa 
de care deocamdată nevoie nu-i/ 
 
nişte barbari 
nişte noctambuli 
umbrele înăbuşite în sânge/ – dar 
cineva îmi atrage atenţia că despre asta nu a  
venit încă timpul să vorbim/ – înfulecă 
din inima mea îndrăgostită hălci de ordine 
publică/ pe care le ard pentru binele colectiv./ 
nu încercaţi să le atingeţi 
durerea le amplifică absenţa 
şi nu pot fi bătute cu pietre./ 
 
spre moarte singure se îndreaptă 
oraşul nu-i decât o apă zălăzit 
iar ochii umbrelor sunt mult prea luminoşi 
pentru a ascunde fragmente 
din ultima noapte de dragoste petrecută 
în livada cu vişini./ 
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cineva spunea că el ştia că va muri 
atâta doar că în loc de regrete 
spera la un cor de clopote de patrimoniu/ 
şi la um pumn de boabe pentru hulubii alungaţi 
din palatul cultural./ 
 
umbrele/ 
cât mai este lumină/ cad doamnă asemenea 
ochilor tăi/ şi astăzi nu mă mai duc acasă/ 
 
vă cer iertare/ urmele umbrelor mai visează 
încă/ la lumina frunzei ce se năruie peste ea/ 
ecoul nu mai recunoaşte 
sunetul clopotelor 
şi poate că este mai bine aşa 

 
 

totuşi 
  
  
aluncam odată cu ceasul de plecare 
printre cetine ce-mi sufocau privirea 
erai fierbinte cum umbra de sub soare 
şi vârsta morţii mă iubea alintătoare 
erai prin lume lămpăreasa şi durerea 
  
de ce anume de bătrâneţea mea ţi-e frică 
nu ştiu când nu mai e nimic de spus 
astăzi ca şi altădată neînţeleasa-mi ducă 
pe drumul crucii a prins o rădăcină adâncă 
o lume-n care ştiu să mor şi-n care nu-s 
  
cerul şi valea nu au rostul timpului 
pentru copacii de pe marginea drumului 
  
  
stop-cadru 
  
  
în dimineaţa unde zăpada şiroieşte 
asemeni unei holde necoapte 
spaima se aseamănă unei burniţe 
pornită să roadă din tapiţeria 
unui grafic de cristal 
  
din gol în gol începe urcuşul 
să nu îmi spuneţi nimic 
fără zăpadă 
abia de va ajunge până la uşa 
morii părăsite pe neaşteptate 
de lumina plângând sunetul surd 
al frunzelor abia căzute din frunzarele 
precipitate ale pleoapelor tale 
conducători auto cu trupurile moleşite 
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de tăcere se aşează sub streaşina serii 
mame sătule de atâta dragoste 
din partea soţilor înoată în apa scursă 
de pe frunza de iederă repetând mereu 
numele ciobănaşului cu trei sute de oi 
asfaltul de sub tălpile lor 
s-a pornit să crească 
zăpada s-a aşezat 
pentru veghea de seară 
pasul tău 
se ascunde în lumina neaşteptată 
  
trecem tăcuţi pe lângă oasele albe 
şi fericiţi precum singurătatea greierilor 

  
 

noapte liniştită 
  
  
seara se puneau în mişcare clopotele albe 
cu nume de miri şi oraşul îmi ţinea de urât 
  
pământul se aduna pe la uşi în priveghi 
şi noaptea se adăpostea în lemnul de cruce 
fluidă şi liniştită asemeni florii de crin 
obosită de paşii pierduţi pe străzile dosite 
  
pe care se depărtau obosiţi adolescenţi 
cu teancuri de manuscrise din ultima traducere 
a bibliei răvăşită de durerile noastre 
de-abia de aici începea noaptea 
iată un exerciţiu familiar 
şi numai dacă se va face noapte vreodată 
  
  
interior cu apă 
  
  
razele soarelui la picioarele tale 
tu de partea cealaltă aşteptând să treacă 
peste noi 
nourul 
victimă a vârstei 
clopotelor 
mai mult decât toate şi tot 
una cu aripa prin zăpadă zburând 
aceeaşi sală de clasă pe colţ la doi 
aceeaşi repetiţie 
pentru „un loc pe lume” 
neîndurătoare ziuă 
şi neînţeleasă vreodată 
cum apă condamnată a râde de sine  
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VASILE MUSTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIAȚA ÎNDE TREI 
  
  
în vremea din urmă aici la marginea lumii tot mai rar văd pașii iubitei Cezara 
tot mai departe de mine ca de propria-mi viaţă e liniștea ei selenară și de 
dragul ochilor ei ochii mei aleargă prin întinderea în singurătate învăluită 
frunze albastre de gheață înroșesc liniștita zăpadă și zorile deopotrivă 
 
nu știu în ce dimineți caută făptura de umbră a puținelor clipe împreună 
Alin cel iertător de o seamă cu inima locurilor în care am fost prieten și om 
dar si copilul acela care îmi aducea flori primavara cum numai sfinților li 
se aduc blândul copil din ei coborând cu ei mai mare ca mine micul Răzvan 
  
înainte de a muri am locuit o vreme în moarte am cunoscut gustul prafului și 
al gloriei dar viaţa întreagă pe acesta din urmă nu am purtat-o pe umeri cel 
mai mult nori au trecut peste casă și ochi de lup sclipeau în noapte deasupra 
închiselor drumuri cele de-acum dar și de altă dată însă atunci tremurau lupii 
simțindu-mi sângele iute așa cum de teama tinerei mele morţi repede 
părăsi-vor pădurea 
  
   
am drumuri mai multe în cer decât pe pământ 
 
 
PE CE LUME TRĂIEȘTI 
  
  

trăiesc de o vreme tot mai puțin pe pământul acesta 
într-o casă cu pereții de nori unde îmi bat la uşă în fiecare dimineață soarele și vântul 
domiciliul tău parcă era pe pământ mă atenționează e și tot aici deasupra aceleași țări ți-ai găsit 
aici îmi e drag le spun pentru voi e totuna eu însă mai am prieteni în zona crepusculară 
așa mă întreba și mama pe ce lume trăiesc pe lumea copilăriei îi spuneam atunci dar din aceea 
am fost izgonit acum sunt singur și nici pe mine nu mă mai am târcoale 
dau iar și iar copilăriei să mă întorc la ea nu vreau să mă prind cu dinții de viață vreau înapoi 
copilăria cine v-a îngăduit să mi-o luați cine întunericul sunteți voi să suprimați vise și iluzii 
cine vă-ngăduie vă mai îngăduie încă pe țărmurile sfinte să ucideți și să trăiți moartea mea de 
dincolo de nestricătoarele mamei cuvinte 
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CUM NU E ÎNTUNERIC ȘI IUBIRE 
  
  
e-atâta întuneric blând încât am putea să ne bem propria moarte 
și niciodată să nu mai murim să nu ne mai întoarcem și să nu mai venim 
prin colțurile țării tăiate de secera lunii hai să fim singuri morții nu-i plac 
execuţiile în singurătate hai să trăim cum în alte vremi când eram tineri 
dar mai rămânem în praful de stele în pustiul din străzi ca un om ce nu 
s-a împotrivit ninsorii și celor ieșiți din credință ba una eram cu cei care 
priveau tot mai adesea pe fereastra dinspre marea neîncredere faţă de 
noii veniți cei care nu înțelegeau ce măreață e modestia ce nu au respirat 
niciodată aerul tare al nebănuitelor înălțimi ale iubirii 
  
 
 
MIE STRĂIN 
  
  
astăzi sunt foarte aproape de moarte 
şi n-am încă de gând să mă nărui acum nu am 
disperarea necesară simplu şi pur de parcă doar după mine ar fi 
am visat demult că numai în grădina mea de la Coruieni mă pot stinge 
acum trăiesc rătăcit prin oraşe la marginea lumii 
şi toţi străinii pe lângă care-am trecut o viaţă 
mai mult decât mine pe mine însumi nu m-au urât 
  
  
astăzi i-am stat la îndemână morţii 
o vreme m-a privit cu condescendenţă 
apoi şi-a continuat drumul ei înțelept în derivă 
 
 
 
APROAPE DE RAI 
  
  
alții spun ca satul nu va muri că are ascunsă-n adâncuri 
apă vie apa celor ce trebuiau să vină pe pământ și n-au mai venit 
apa celor ce stau acum unde-s mesele întinse și luminile aprinse 
în Rai nu mai pe din jos cum spun maramureşenii pe lângă zidurile 
de piatră în care lovesc noaptea cu labele lor întunecații lupi ce vor  
fi întâlnit de multe ori oameni sânge de om și sânge de lup   
în multe nopți va fi strălucit pe zăpada-nghețată sub razele unei 
stele ciudate ce luminează jumătate sânge și jumătate amintirea 
satului despre care mama bună spunea că de Tăietură va muri  
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VALEA TRANDAFIRIE A COLIBELOR 
 
 
de se va ţese albă deasă ceată peste ape 
şi peste ochii-mi lungi cărări de frunze 
un timp întunecat nu îmi mai fi aproape 
îţi voi găsi cu ierburile scuze 
 
dar nu cânta o pentru cântec vreme 
aş vrea să laşi să vină mai târziu 
să-mi scrii doar scrisul să mă cheme 
cum te-aş chema la mine în sicriu 
 
degetul tău să îmi atingă doar un ram 
cel mai în floare dinspre partea mea 
valea secată mai demult de-un veac 
în rochie roşie-atunci se va-mbrăca 
  
 
 
CE SINGURĂTATE SĂ IUBESC 
  
  
asa mi se spune mereu iubeşte să iubesc ce 
arborii care în fiecare toamna mă amăgesc 
oamenii răsfăţaţi de viaţă dar ei sint oricum fericiţi 
pe cei necăjiţi şi trişti îi iubeşte Dumnezeu 
şi când ne sunt mai dragi îi ia de lângă noi 
părinţii ei singuri pe care adesea-i rugăm 
să nu îmbătrânească şi niciodată nu ne ascultă 
păsările aerul lor bătut de aripi nu ne îngăduie 
nouă oamenilor zbor prea apropiat şi nici 
cuiburi înalte pe creste şi-apoi pământul 
cel prea de iarbă iubit ce s-ar face fără 
cântecul nostru şi paşii cunoscuţi bine doar lui 
dar umbra noastră săraca singură cât va mai 
umbla fără noi pe pământ câtă vreme se va lua 
după ficare dintre cei vii crezând ca noi suntem 
şi-apoi dezamăgită şi fără speranţă cum va intra 
singură în adâncuri şi în înalt spre a mă reîntâlni 
pe mine cel care lăsa-voi asemeni celorlalţi 
locul gata să izbucnească în plâns 
  
 
EMINESCU 
  
  
gura de rai 
a Limbii Române 

CIREȘUL DE DINCOLO 
   
                             Lui Vasile Munteanu 
   
lume hai să nu murim 
alte lumi să nimerim 
de joi și de sărbătoare 
drumul spre iluminare 
  
nici pe umbră nici pe soare 
numai umbre călătoare 
să zburam cum o să zboare 
ciorile peste cicoare 
  
hai să traim pe partea stângă 
hai să murim în dreptul țării 
nu va fi nimeni să ne plângă 
fi-vom cu toții dați uitării 
  
și moartea fi-va dintre toate 
cum e a noastră coțofană 
pe care-o bate de fereastră 
cireșul beat la han cu Ana 
 
 
 
 
CORUIENI 
  
  
pare-mi și îmi este sat 
rău că nu te-am îndesat 
în umila mea desagă 
să te duc în lumea largă 
ca pe un cățel de pluș 
să nu fii slugă la ruși 
la lenini și la marxiști 
la putini și la baptiști 
nu ai cine să te plângă 
numai clopotele-n dungă 
și celui ce-am fost la stea 
iarba de deasupra mea 
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MAREA MEA IUBITĂ 
  
  
daca îmi luați cerul voi mai rămâne o vreme pe pământ 
de fi-va să mă sting fără nimic din ce-am avut în viață drag 
la marginea înserărilor mele uitat de copii și bătrâni de 
iubite pierdute în închipuirea mea prin luxoase hoteluri 
și n-am mai primit nicio veste nimic nu mai știu 
despre toamna de-acasă 
  
ziua de azi se îndepărtează de mine 
pe drum necunoscut merg de o vreme 
sau eu de mine însumi mă îndepărtez 
  
e târziu și nu știu nici acum care va fi cuvântul ce 
o să-mi încheie pe nordica mare 
drumul de sare 
  
 
UNDE SUNT NORII 
  
  
pe lacul tot mai pustiu încerc gheața în fiecare dimineaţă  
încă e bine încă pe-aici mai rătăcește lumina firavă e 
asemeni cu a spera prea târziu departe de razele 
dansând pe lucioasele pietrele din izvoarele copilăriei 
  
sper însă dar în ultimii ani am devenit foarte bătrân sunt 
ceva mai bine de o vreme dau pentru păsări petreceri 
cu mese întinse și multă lumină la care stelele vin 
și-mi cer adesea cu ele să urc în înalt în adânc să cobor 
  
dar eu tac am uitat să mă împotrivesc 
mie însumi așa că faceți liniște-n cer să nu știe gheața asta 
viața asta 
că plec 
  
 
LUME-NE-LUME 
  
  
am trăit puțin pe lumea aceasta 
mai mult întruna neștiută vouă 
mi-am părăsit părinții și iubita 
m-am spălat pe cap cu luna nouă 
  
de fapt cu orice lună ar fi fost 
aș fi făcut la fel chiar dacă întârzia 
adesea goală-n zori la mine-n pat 
necuvenită numai mie mi se cuvenea 

  
 
 
dacă n-aș fi murit în viață de câteva ori 
aș fi fost astăzi mult mai bătrân 
așa însă am vârsta iubirilor mele 
a busuiocului din carul cu fân 
  
a lunii a norilor a voastră cei care veniți 
dar și a voastră cei care plecați 
spre alte lumini să nu știți dar 
să binecuvântați 
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COSMIN PERŢA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poem de spus 
 
 
Ce mă împresoară pe mine acum este labilitatea. 
Sunt un bărbat bun, fac tot ce pot, 
Vreau să fac şi mai mult. 
De multe ori pântecul meu recită poeme absconse 
Pe care le reproduc cu fidelitate, în absenţa inimii mele. 
Sunt Whitman, sunt Maiakovski, Ferlinghetti, Petrarca, 
Trakl, Celan, sunt toţi cei care până la mine au scris ce credeam. 
Sunt Gherasim Luca, Villon, Sanguinetti, Passolini, Lorca, O’Hara, 
Sunt Gottfried Benn, David şi Mazilescu, din care am scris. 

Sunt nimeni, şi nimeni e numele meu, locuiesc în aburii fericirii ce mă-nconjoară, 
nu sunt prietenul vostru, nu vă cunosc, 
Locuiesc în aburii fericirii ce mă-nconjoară, 
Gândurile mele mă obosesc, 

Mătasea inimii mele se înfăşoară 
În jurul picioarelor mele. 
Nu pot exista. 

 
 
Fără titlu 
 
 
Şi atunci: de ce oare m-aş apuca eu acum de tristeţe, 
Când viaţa mea este plină de lucruri pe care nu mi le pot explica? 
Am doi copii, pe care îi văd rar, când se cade, 
Am un serviciu, pentru care nu pot face mai mult decât fac, 
Am zeci de alte obligaţii pe care le onorez când şi cum pot. 
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Sunt un om rupt de realitate, realitatea nu mă poate conţine 
Şi eu în ea nu pot exista, copiii mei sunt crescuţi de un vierme 
Pe care îl ademenesc seară de seară să mă suplinească, să-i întreţină, 
Pe spate mi-au crescut două aripi de rădaşcă, în cupa lor car apă 
Pentru soţia mea iubitoare, care niciodată nu-şi dă, cu adevărat, 
Seama de starea în care mă aflu. 
În cangele mâinilor mele port găleţi cu nectar şi cu lapte 
Cu care-i adăp în fiecare zi pe şefii, patronii, prietenii mei, 
Explicându-le cât sunt de frumos şi cât aş putea fi de iubit. 

Nu fac nimic bine, pe nimeni nu mulţumesc. 
Sunt un tată groaznic, un soţ odios, din cangele mîinilor mele 
Se scurge pelin şi puroi cu fiecare somn în care mă adâncesc. 
Nu lucrez pentru nimeni, decât pentru mine, şi cu toate acestea 
Nimic nu-mi iese ca lumea, cum ar trebui, cum se face. 

Lucrez la o sută de lucruri deodată, 
Am o soţie absolut minunată, 
Nimeni şi nimic nu ar putea înlocui pântecele ei, 
Mâna ei caldă, vorba ei, cum numai ea o ştie şi eu. 
Mi-e greu să mă concentrez, mă îngrijorez, 
Am nişte copii ca o lamă de fierestrău. 

Şi atunci mă îngrijorez, albesc, sunt neputincios, 
Nimic din cele pe care le-aş putea explica nu vă mai sunt pe plac. 
Bine, fie aşa, să fiu eu târfa voastră, 
Să mă duceţi prin baruri şi să mă spurcaţi. 
Un fagure de miere îmi iese din limbă ca un furuncul, 
Limpede vin în faţa voastră ca un fagure plin de rahat. 

Aripi, aripi de ţelină şi de pătrunjel peste aripile mele de carne 
Se leagă şi se tot înăspresc. 

Nu ştiu despre ce vă vorbesc. 
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GEORGE ACHIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capodopera 
 
 
Tabloul acesta mă reprezintă 
am jurat să zâmbesc într-un fel 
ca să pot strivi răceala timpului 
scurt în care am fost model 
mâinile atât de mult mi le  
frământam încât n-au fost 
nici măcar conturate 
trupul îmi fumegă în spate 
se mai vede toamna 
strâmbându-se la fereastră 
pe ochi prietenul meu şi-a şters 
pensula de patru ori o şansă 
am numărat bine pentru că 
tocmai mă supărasem pe culoare 
oricâte şedinţe am ţinut 
n-am reuşit să cădem de acord 
asupra libertăţii lor singulare 
şi totuşi pălăria tatii se vede bine 
ţipă la mine adunându-mă 
în mijlocul acestui imperiu al nimănui… 
 
 

Credinţă 
 
 
În insomniile râului cred 
fiind copil 
i-aş fi vorbit zile întregi 
până când şi-ar fi dat de gol 
verticalitatea 
şi acum mai cred 
că biciuindu-mi braţele cu valul 
se descompunea în mii de cuvinte 
aceleaşi cuvinte 
pe care i le rosteam 
ca să adoarmă să mă alinte 
dincolo de dezamăgire 
unde conştiinţa se lăfăie 
pe spinările peştilor înfometaţi 
în insomniile râului cred� 
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Cronică VII (intimă) 
 
 
Am găsit o ghindă fiule 
în buzunarul în care pusesem 
nişte lacrimi la păstrare 
provenea din parcul părăsit 
taman în centru la cinematograf 
şi n-o să ajungă săraca 
niciodată marele gorun 
pentru de-o ghindă azi 
cine mai are nevoie 
ce repede trece timpul 
pulbere şi praf va fi 
între drumuirile noastre  
şi chiar dacă vei fi bun fiule 
ştiu că vei pleca vei 
cuceri genunile albastre 
ca să-ţi poţi salva propriu-ţi final 
am găsit o ghindă şi 
mă joc astăzi cu ea 
ca să nu plâng fiule 
prea repede se duc copacii 
în marginea lor veche 
unde se prăbuşeşte anotimpul 
printre lacrimi fără pereche... 
 
 

Despre încredere 
 
 

Arborii se destramă 
pe dinlăuntru,  
mulţimea boabelor de rouă 
bate în coaja lor ca într-o tobă 
şi nu numără nimeni  
nici măcar fructele 
grozăvindu-se de forma lor perfectă. 
Frunzele ies din singurătate  
şi, ca nişte ferestre,  
ne abandonează luminii �  
uneori oamenii trebuie 
să se facă din nou şi niciodată 
singurătate n-a fost mai multă� 
Fructele se retrag în seminţe 
şi-mi rănesc liniştea. 
Maica Domnului stă încă în genunchi  
pentru sfârşitu-acest de veac 
şi, Doamne, cât de îmburuienaţi 
am devenit deodată� 
Unde mai este Poezia? 
Deşi uneori fructele au formă perfectă� 

Cartea 
 
 
Trece Ulise prin piaţa centrală 
cu Poetul de mână 
trece printre maldăre de 
scoici 
ocrotite prin lege 
sub braţ îşi are lumea sa 
trei continente 
de vâslaşi galanţi 
înnobilată şi cu autograful 
de care şi piaţa ducea lipsă 
şi deodată 
începe să ningă feeric 
Ulise desfăcându-se în patru 
cinci şase 
nimeni n-a observat finalul 
pentru că Poetul 
i-a adunat imediat 
între coperţile cărţii sale 
şi-a intrat în cea mai tristă 
scoică de aur� 
 
 
 
 
 
 
Ecou 
 
Când se adună  
lăutarii tăi, Doamne, 
din fântâni 
ţâşnesc fluiere 
şi iar ne vând speranţe 
multe toamne 
în căutarea căii 
ce duce spre-nviere... 
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VASILE IGNA  
 
 
 
 
 
 
 
 
Se uită tot timpul 
 
 
Dar nu pune întrebări 
corzile vocii sale sunt acuzate 
de uscăciune 
de parcă universul întreg ar 
fi dependent de ploaia lor 
de vrajba dintre plus și minus. 
Învîrte-l, Meștere, în jurul 
axului său 
și fă-l să vadă ceea ce 
vede toată lumea. 
Și fă-l să nu-i fie frică 
de nebunie 
spune-i că ea mișcă stelele 
și lumea 
că ea e mașina zburătoare 
cu care se deplasează îngerii 
și că nimic, dar nimic, din ceea ce 
visează ei 
nu se împlinește. 
Fă-l să poată vorbi 
nu-l lăsa în capcana privitului 
sufletul lui e o fântână 
aproape secată 
o cursă în care nu s-a prins 
niciodată nimic 
nici o vietate n-a fost 
strivită de dinții ei 
e opera lui capitală. 
 

Genealogie 
  
Priceputule, dintre toți ești 
cel mai neînsemnat, din toate 
numele ai păstrat doar începutul, 
rădăcina ce întrece coroana 
și întunecatul păinjeniș 
al liberienelor. 
Axion Estì, 
vrednic ești și 
vălurit ești ca o Mare, 
fierbinte ești ca o picătură 
din craterul ochiului. 
De acolo se îndreaptă 
spre tine drumurile 
de piatră și potecile rânduite 
de zborul rândunicii. 
Și de războaiele fratricide 
ale vântului. 
Gogi și magogi 
țînțari și morlaci 
Priceputule în toate 
graiurile 
Piccolomini și Gritti 
al limbii 
fârtate al hoților ești 
mire neînduplecat ești 
ce lasă grea o oștire 
de fantasme. 
Tu, ce nu mai vorbești 
în limbi, 
ce limbi vorbești 
cu ce cuvânt pecetluiești 
proaspătul mormânt al 
sensului? 
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Telescopul lui Newton 
  
 
El vedea mai multe pericole 
decât stelele binare 
de pildă febra de peste 42°C 
delta spitalelor în care se varsă 
mii de râuri nămoloase 
ciumații agonizând la 
poarta Universității, 
lumina despicându-se ca 
un fir de lână galactică. 
Gra-vi-tas, gra-vi-tas silabisea 
în timp ce număra până la 2060 
și privea cum elefantului din încăpere 
îi creșteau aripi de plumb 
cum treceau pe sub geamul său 
fete ce aveau să rămână 
veșnic virgine. 
O, 
calculase că trupul său 
avea să aibă aceeași massă 
și sub lespedea 
de la Westminster 
și că un om singur 
putea să strige la fel de tare 
ca o mulțime disperată. 
O, 
sfera era departe de a fi perfectă 
pe cât de tare creștea distanța 
pe atât de tare creștea viteza 
orice ar fi făcut 
foaia pe care scria avea 
tot patru margini 
oglinda lui metalică 
reflecta mereu aceleași granițe 
nebuloase 
revenea mereu în același punct 
poate prea aproape 
poate prea departe 
el era un om foarte ocupat 
nu știa dacă ceea ce scria era 
o afirmație sau o definiție. 
Ar fi putut să nu pună nimic la inimă 
însă lentila ochiului său era mereu aburită 
îi răsărise o aureolă deasupra creștetului 
un cerc subțire de cifre și litere suprapuse 
prin care nu se mai vedea decât marginea 
Cerului. 

Lampa fermecată 
 
 
Dacă tot ce atingea 
se transforma în aur 
înseamnă că l-a întâlnit 
pe Midas 
în tramvaiul 101 între 
Mănăștur și Gară 
acolo unde liniile ferate se 
întâlnesc și formează un 
triunghi cu baza în Cer. 
Și că fiecare avea fizica lui 
propriile particule elementare 
dar doar trei sacre 
dimensiuni ale spațiului. 
Ar mai rămâne puțin loc 
pentru o lampă fermecată 
o mică stea cu buzunarele rupte 
care să lumineze câteva coincidențe 
și foarte multe necunoscute. 
Unele l-ar putea duce spre 
o capitulare condiționată. 
O, dar aceea era o lumină de crepuscul 
un cuvânt fără plural 
o lampă care clipea intermitent 
asemenea oglinzii unui far îndepărtat 
văzut de pe puntea 
unui vapor în derivă. 
Și deodată haosul devenea 
predictibil 
și duhul lui se strecura înafară 
și mâna lui fără degete îi arăta drumul 
și-i descria cu litere ascuțite 
primejdiile 
și-i plămădea o gramatică nouă 
una a cărei sămânță 
nu fusese încă descoperită. 
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Silogism 
 
  
E prea multă lume în jur 
niciodată n-am știut să apreciez 
această evidență 
devenită brusc stânjenitoare. 
Am dormit oare atât de mult încât 
visele mele s-au insinuat printre 
firimiturile pâinii cea de toate zilele? 
Aproape că nu mă mai 
satur privindu-le 
cu toate că ochiul meu vede 
dinăuntru dintr-o groapă 
abia săpată 
pe cont propriu 
dar cu plata mereu amânată. 
Cât de mult te iubesc 
o 
cât de mult visez buzele tale 
sânii coapsele valurile electrice 
ale părului anunțând o furtună 
cu urmări fericite. 
Cu siguranță merg într-o 
direcție greșită 
dar am ales-o dintr-un milion 
de posibilități 
și acest lucru 
mi-e de ajuns 
pentru a scrie că 
limba mea poate spune orice 
dar nimic despre consecințele 
cuvintelor sale. 
 
 
 
El a sperat 
 
 
El a sperat să descopere o  
Vale fără sfârşit 
un rai al vidrelor cu pâlcuri de arini 
şi sălcii pletoase. 
El cerceta diletant cărările ce duc la 
îndepărtate singuratice ferme 
le cerceta şi deîndată le abandona 
ca pe nişte fiare sălbatice 
sortite dispariţiei. 
O Vale ca un pântece de femeie 
ce naşte tot naşte imagini inexplicabile 

cum pădurea naşte fagi şi stejari şi tufe 
de jnepeni pitici 
o pădure de năluci înfrunzite 
prin care mişună lupii şi viezurii. 
El visa 
o  
Vale în care ucenici botanişti 
scandează numele latineşti ca pe nişte 
descântece de dragoste 
ca pe o rugă uitată demult. 
Dar o asemenea  
Vale nu se află decât 
în cuvinte însă cuvintele cad la nesfârşit 
ca fructele din pomul cunoaşterii. 

Treci 
 
 
Treci pe lângă mine viaţă şi eu mă încăpăţânez 
să nu fac prostii să rămân condamnat să traiesc 
pe micile mele proprietăţi, în intuneric unde 
se strecoară şerpii unde nisipul le păstrează urmele 
până dimineaţa târziu. 
Tu porţi în alte părţi bătăliile tale 
eu nu te-am urmat niciodată 
n-am văzut prea clar în ofertele tale 
norocul avea aripile prea mari 
m-au purtat mereu prin alte ţări decât prin cele visate. 
Norocul are totdeauna aripi de şindrilă 
apele fricii le 
îngreunează şi mai tare 
nu lasă niciodată trupul să se 
usuce ca o piatră la soare. 
Adesea arborii tremură cad frunzele 
cu miile cad frunzele 
şi acoperă drumurile chiar şi pe cele 
demult pietruite. 
Şi n-am curajul să alerg 
nici înainte nici înapoi 
stau pe loc 
iar tu treci pe lângă mine tot mai trufaşă 
tot mai încrezatoare în focul tău ce nu mai 
dă nici o caldură, 
inconfortabilă penibilă piezişă 
ascultând moartea 
ca pe o frază perfectă. 
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În fiecare poem 
 
 
În fiecare poem se ascunde o femeie 
pe măsură ce scrii îşi dezveleşte braţele 
şi îşi potriveşte respiraţia 
după cea a animalelor domestice 
aproape nu rămâne nimic care să nu fie 
atins de răsuflarea ei cu miros de prunc nou născut. 
Numai poetul are gesturi fireşti când o zăreşte printre 
jaluzelele poemului dezbrăcându-se 
numai el îi poate ridica părul ce se revarsă 
peste văile pieptului cum ar ridica un şuvoi de fum 
auriu prelins din prăbuşirea rece a stelelor. 
Numai el îi poate dezlega cuvintele spuse în vis 
cum ar descifra o epistolă scrisă pe întuneric şi 
aproape nu e mireasmă ce cutreieră nările ei cereşti 
să nu fie destinată florilor, poamelor din livadă. 
Când vine amurgul ea îmbracă hainele de umbră 
ale realităţii, ale dorinţei ţesute din vorbe exsangui 
nu din sperante şi subînţelesuri. 
Doar uneori asemeni cu sufletul nevăzut al stelelor 
trupul ei se visează pe sine 
jumătate carne jumătate abur 
eu stau între ele hotar 
jumătate pâine jumătate vin 
ca un pelerin în ţinutul mănos al hazardului. 
 
 
Fereastra 
 
 
Prin ierburile toamnei tăiem cărări  
subţiri spuziţi de vâscul serii ca de-un vărsat  
ceresc pulsează sânge nou în presimţiri păianjenii  
de rouă veghează pe tingiri sub abur harismatic 
şi fum de lemn domnesc, 
 
Din crugul moale-al verii străbat încă lumini 
prin pânzele de-aramă a mierii strecurate 
cocoşul vrajbei cântă în vecini 
şi ţipătul se-aude desferecând rugini 
din clopotul vieţii bătând de jumătate. 
 
Mai trece o şopârlă de-un duh din alte vremi împinsă,  
şi retează abrupt văpaia sorţii de-ar fi sub frigul stelei, iubito,  
să mă chemi n-aş zăbovi, căci nu e, din toate, să te temi,  
decât de semnul negru crestat în stâlpul porţii.
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LUCIAN PERŢA  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VASILE MUSTE (1956) 

 
DESPRE TINE MEREU 

 
numai sălciile mi-au spus că trebuie să vii zăpezi 
mirate înspre lumi străvechi alunecau sub arbori 

tremura lumina de presimţirea frumuseţii 
nemaivăzute a ochilor tăi înzeind marea Plecare 

florile s-au temut să nu provoace răscoale şi 
n-au fost puţine exoduri de la facerea lumii tale 
fără noroc dar de atunci şi până astăzi neîncetat 

când ziua pentru toate vinovată tace 
se face noapte 
pare şi se face 

 
 
 

Despre tine mereu 
(au fost vizate volumele : ,,Instalarea frigului”, 1997; ,,Sfântul izgonit din calendare”, 2014; 

,,Carte de vizită”, 2004) 
 
 

nu numai edilii mi-au spus că trebuie să fac  ceva 
cu Festivalul Internaţional de Poezie,ci şi lumea toată, 

că să-l fac înainte de instalarea frigului că va 
face să tremure poezia şi poeţii n-o să mai poată 

să se împace cu iarba pe deal la Deseşti— 
s-a vorbit despre tine,despre tine mereu s-a vorbit, 
mi s-a transmis, în toate şedinţele de consiliu şi eşti 

bănuit că te consideri pe nedrept sfânt din calendare izgonit, 
din calendare cultural,deşi cartea ta 

de vizită, deşi nu pare, 
este foarte impunătoare! 
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ION POP (1941) 
 

Rana 
 

Cândva, m-am imaginat un câine care, 
uimit de cercul pur scris de o rană, 

uită să muşte din carnea 
deschisă şi sângerândă sub ochii lui. 

 
Mi-aduc aminte de aceste versuri vechi 

cu un fel de melancolie 
acum, când am ajuns, însfârşit, pe Muntele Căpăţânii, 

pe Golgotha Morţii şi Învierii. 
Caut, caut şi văd peste tot 
numai aur, argint, aramă, 

tămâie şi chipuri zugrăvite, 
sub tălpi doar dale, trepte, deasupra 

foarte înalte bolţi. 
 

Ba da ! Sub sticlă, ca într-o vitrină, 
mai pot vedea, într-un târziu, o stâncă 

din muntele de atunci şi de acum. 
Iar sub vitrină scrie tocmai : ,,Stâncă 

din Muntele Golgotha” 
şi îmi pare 

că sunt ca acel câine de demult 
când, ostenit şi singur, stau şi mă uit la Rană. 

 
 
 

Rana 
(au fost vizate volumele: „Propunere pentru o fântână”, 1966; „Biata mea cuminţenie”,1969; 

,,Soarele şi uitarea”, 1985; ,,Ore franceze”, 1994; ,,Poezia unei generaţii”, 1973; ,,Litere şi 
albine”, 2010) 

 
În copilărie mi-am imaginat că voi fi 
un priceput meşter fântânar, lăudat, 
credincios şi cuminte, până într-o zi 

când biata mea cuminţenie va fi sângerat 
 

am cam uitat apoi ce mi-am dorit, 
soarele şi uitarea orelor franceze, dacă mă înţelegi, 

şi-au spus cuvântul şi m-am regăsit, 
melancolic, însfârşit, 

în poezia unei generaţii întregi. 
Am căutat până mai ieri caractere, 

aur şi argint, ocolind ce-i aramă, 
pe treptele Facultăţii de Litere 

cu speranţă şi teamă 
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Ba nu! Fără teamă fiindcă am văzut 
cum mulţi studenţi, imediat 

ce au trecut în împărăţia literelor 
în albine s-au prefăcut. 

Iar pe cartea lor de vizită 
scria cu cerneală aurie : 

,,Absolvent de Cluj — doctor în filologie” 
ei, cred că am pus 
degetul pe rană. 

Eu atât am avut de spus. 
Cine nu e de acord, să mai vină la toamnă ! 

 
 
 

GAVRIL CIUBAN (1951) 
 

Cândva, cu Dorel Cherecheş, în munţi 
 

Scriu cum aş dezhuma strămoşul izvorului 
şi vai nu dau decât 

de apa verde în lava căreia 
bradul fulgerat îşi împietreşte rădăcinile 

 
surpând în afară un cer înnegurat 

cât o fântână arteziană 
în toiul cutremurului. 

 
Deasupra fumegă aceleaşi stele albastre 

Le văd bine 
stingându-se prin ploaia de fosfor 

a razelor lunii. 
 

Sub lapoviţa încă încinsă — azi neînsoţit 
mai sui acel munte 

din ce în ce mai tare 
scufundat în memorie. 

 
 
 

Cândva, cu Dorel Cherecheş, în munţi 
Au fost vizate volumele: „Dimineţi în rai” (2006)  

 
Scriu cum demult, mai demult 
când tu, cititor, poate nu erai, 

vai, muntele era munte 
şi dimineţile erau de rai. 

 
Ce să mai spun de brazi, 

cădeau doar cei fulgeraţi, 
nici într-un caz ca azi. 
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Într-o dimineaţă de atunci, aflaţi 
că am pornit-o cu domnul Dorel Cherecheş 

în munţi, fiind tineri. 
Ţin minte chiar că era marţi 
şi ne-am întors abia vineri. 

 
Azi, i-aş propune domnului Cătălin 

o atare excursie,de-ar fi modru, 
dar văd că n-are rost şi mă-abţin 
că şi la Primărie-i ca şi-n codru! 

 
 
 

ECHIM VANCEA (1951) 
 

demult şi departe 
 

(Din volumul „portret restant, după o noapte albă”, 
Ed. „Eikon”, Cluj-Napoca, 2008) 

 
2. 

de o vreme păienjenii stau de veghe sub copitele 
cailor – se strecoară pe sub şeile lor şi se apropie 
de mine ca o pândă în flăcări plecaţi să cumpere 

materiale termoizolante – cu câţiva invitaţi la cină 
 

de taină s-au rătăcit pe la colţuri de uliţe aşteptând 
semn de lumină de la felinarele adormite furioase-n 
oglinzi tu, un balon de săpun pe un eşafod de lujeri 

 
după ce ai privit chipul de ghips al mâinii poetului 
cine eşti tu? tu cine? şi care umbră te mai acoperă 

după ce ai privit în faţă gestul furios în oglindă, cine 
oare mai cedează sub pământul acesta rotund? 

 
 
 

demult şi departe 
 

2. 
de-o vreme e plin de păienjeni în bibliotecă, 

cititorii se strecoară pe sub pânzele lor, 
nimeni nu vede spaima bietului cititor, 
nevoit să-şi facă printre rafturi potecă 

după o noapte albă, de taină, într-o dimineaţă 
am venit la slujbă furios, hotărât 

să-i fac bibliotecii, cu săpun, altă viaţă 
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după ce i-am spus femeii de servici doar atât׃ 
cine te crezi tu? nu ţi-e ruşine oare 

să ne laşi să stăm în mizerie până la gât? 
ia fă-ţi rapid formele pentru pensionare! 

 
 
 

VASILE IGNA (1944) 
 

V 
(din volumul : ,,Cântece pentru înşelat timpul”, 2010 ) 

 
O, cum am fost, cum am fost 

în anii fără de rost 
în ceasuri impure, precare 

din zori în înserare 
 

din dimineaţă în vespre 
iubind fecioare supraterestre 

de nimeni ştiut şi de nime 
biciuit în mulţime. 

 
O, dar acum nu-mi mai pasă 

de poezie, grădină şi casă 
de merele coapte, de vie 
de zilele ce-o să mai vie 

 
de visele ce-o să mai spele 

oglinzile lumii rebele. 
De firul plăpând de mărar. 

Şi nici de iubire măcar. 
 
 
 

V 
(au fost vizate volumele : ,,Ora morilor de vânt” 1978; ,,Clepsidra cu cenuşă” 1999; ,,Fum şi 

ninsoare” 1972; ,,Călăuzele oarbe” 1999; ,,Naufragiu în Bibliotecă” 2000; ,,Provincia 
cărturarului” 1975 ) 

 
O, ce puteam să fiu, să fiu, 
dacă n-aş fi vrut să scriu, 

eram morar cu mori de vânt 
şi zeci hectare de pământ 

 
din dimineaţă-nserare 

munceam cu poftă foarte mare, 
scoteam cenuşă din clepsidre, 
nu fum, ninsoare din cuvinte. 
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O, dar acuma e târziu, 
fiind oarbă, văd că în pustiu 

adusu-m-a cea călăuză, 
dar orişicum n-am nicio scuză 

 
că-n bibliotecă-nsingurat, 

de mult am naufragiat. 
Dar în provincie la mine 

sunt cărturarul cel mai bine ! 
 
 
 

GHEORGHE PÂRJA (1950) 
 
 

În Nord, pe Mara 
 

Acolo unde toamna nici frunzele nu-s frunze 
Şi gerul te subţie ca lama de cuţit 

Vibrează o lumină ca-n marile oraşe 
Când voievozi de slovă din noapte s-au trezit. 

 
Frumos e Doamne, ceasul când te hrăneşte mintea 

Ochii te mai rabdă să te uiţi la cer 
Şi liniştea se-ntoarce să-ţi odihnească drumul 

Să-ţi vezi pruncia dusă cu-n tren forestier. 
 

În Nord pe Mara sau poate în alt Nord 
Îmi frâng a jeluire cu pumnii tari genunchii 

Că prietenii nu-mi scriu nici fraţii mei nu-mi spun 
Că-mi rătăcesc prin codri mătuşile şi unchii. 

 
 
 

În Nord, pe Mara 
 

A fost vizat volumul Cartea din valea Mătrăgunii (2000). 
 

Acolo unde toamna nici frunzele nu-s treze 
Şi-ndiferent de arbori totul miroase a prună, 

E dat doar poeziei la toate să vegheze 
Şi-acolo poezia poeţii mi-i adună. 

 
Frumos e Doamne, totul la ceasul înserării 

Când anual poeţii îmi intră-n bătătură, 
Dar asta pân’ acolo spre mijlocul serbării 

Când pică câte unul pălit de băutură. 
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În Nord pe Mara Doamne, locaţia precisă 
E în Deseşti, la şcoală, cu toată deferenţa, 

Te rog să vii în toamnă, mi-e inima deschisă, 
Dar fă cumva odată şi vino fără…Perţa! 

 
 
 

GEORGE ACHIM (1960) 
 

Marmaţia 
 

(Din volumul Dulceţuri din fructe târzii de pădure,  
Ed. „Brumar”, Timişoara, 2010) 

 
Marmaţia e o provincie imperială din inima mea. 

Se-nvecinează cu cine doreşte, hotarele ei sunt numai de fum. 
Clima este blândă, de august călduţ în crepuscul. 

Nu cunoaşte altă credinţă decât Nostalgia. 
 

Se bucură înăuntru de o libertate de mişcare deplină, 
Poţi trece cu uşurinţă dintr-un secol în altul. 

Cetăţenii săi au dobândit remarcabile drepturi, 
Au libertatea de a alege dacă sunt vii sau sunt umbre,  

cuvântul lor are îndreptăţire egală. 
Stările sociale sunt fără importanţă, cei mai mulţi trăitori sunt ţărani, 

Dar atât de bătrâni şi uscaţi de aburul tare al vieţii,  
că au căpătat blazon nobil 

(Câţiva au şi diplome în această privinţă) 
 

Imnul e o succesiune de ritmuri abil camuflate, 
Cititorul tenace va recunoaşte doar un şuier de vânt. 

Cât despre relief, este molcom.  
Cartografii îl asociază unui suflet blând, aşezat. 

Ar mai fi limba, dar aici e o altă poveste,  
căci idiomul este foarte puţin cunoscut, 

Un măr rămas pe creangă, sub brumă, aromat şi cu înfiorări de răcoare. 
Genealogiile sunt fatalmente impure, dar pe cine ar putea oare privi acest amănunt? 

 
Rezidenţa se obţine aici foarte greu, strict pe baza  

unui certificat de candoare. 
Provincia nu are nici un fel de veleităţi autonomiste, 

Rămâne loială şi fermă într-un imperiu imens de visare. 
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Marmaţia 
 

Au fost vizate volumele: Dinspre ieri spre nicăieri (1994); Iluzia ipostaziată – Utopie şi 
distopie în cultura română (2002); Experimente şi formule poetice româneşti (2009); Revolte 

şi consimţiri – Scriitori români din secolul XX (2004); Dulceţuri din fructe târzii de pădure 
(2010). 

 
Aşezată pe firul râului Iza, de te miri când, 

De pe vremea imperiului, poate, 
Marmaţia este limpezirea nordului în gând 

De credinţă, blândeţe şi Seninătate. 
 

Am venit cu bucurie aici cu studenţii mei 
Deseori dinspre un ieri spre nicăieri, 

Cetăţenii se uitau întâi la mine şi apoi la ei, 
Ca la o iluzie ipostaziată în revolte, consimţiri şi tăceri. 
Toate stările sociale reprezentate în jur din Marmaţia, 

Până şi cei ce şi-au luat diplomele la „Spiru Haret”,  
ne făceau loc la mese. 

(Câţiva ne-au şi plătit consumaţia) 
 

Deşi a fost camuflată acţiunea, din documente reiese 
Că, după multe experimente şi formule poetice româneşti, 

Marmaţia şi-a găsit până şi un imn. Muzicologii spun că e doar 
din secolul XX, 

Dar povestea e plină de revolte şi consimţiri şi n-ai cum să nu greşeşti 
Datarea, că e ca la o dulceaţă făcută din fructe târzii de pădure: 

Dacă nu amesteci la timp, fatalmente se prinde de oală, din principiu. 
 

Aici, dacă vrei să fii acceptat, nu folosi mijloace dure. 
Vai de autonomistul care ar încerca să înjure... 

La urma urmei, Marmaţia e cel mai renumit hotel-restaurant  
din municipiu! 

 
 
 

COSMIN PERŢA 
 

Jelanie 
(Din volumul Bocete şi jelanii, Ed. „Bibliotecii de poezie”, Bucureşti, 2009) 

 
Jeleşte, îmi spuse ea, şi eu am jelit. 

 
Ea merge pe drumul de piatră alb şi sărăcăcios. 

Eu merg puţin mai înaintea ei cu doi paşi. 
În jur e câmpie, câmpie uscată şi soarele sus pe cer. 

Picioarele le târşim, pietrele se aud la fiece pas. 
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Jeleşte, jeleşte şi braţele i s-au lungit către cer ca nişte oase. 
 

Eu merg pe drumul de piatră crăpat şi fărâmicios. 
Ea îşi târăşte picioarele la doi paşi în urma mea. 

Afară e-un soare puternic ce ne usucă. 
În jur, câmpia ce pare a nu se mai termina. 

 
Jeleşte, şi pântecul i s-a umflat pentru jelanie ca pânza unei corăbii. 

 
Ea merge pe drumul e piatră zgrunţuros şi arid. 

Eu sunt aproape, la doi paşi în faţă. 
Soarele trece prin haine şi piele şi ne topeşte. 

În jur e numai câmpia şi ştim că nu se va termina. 
 
 
 

Jelanie 
 

Nu e corect, îmi spune ea, şi eu ştiu că-i aşa. 
 

Ea vine-n urma mea la doi paşi. 
Încărcată cu toată literatura română. 

Eu, credeţi că port ceva? Aşi! 
Doar un pix şi-un caiet am în mână. 

 
Nu e corect, îmi spune ea, privind gâfâind către cer. 

 
Eu merg pe urmele Cuvântului, spre oază. 
Nu-i ascult jelania, aşa se jeluiesc muzele. 

Numai viaţa invizibilă a personalităţilor contează. 
Afară, în jur, e o criză de crapă pietrele. 

 
Nu e corect, geme ea ca o corabie. 

 
Ea, care duce toată literatura română în spate. 

Eu sunt înaintea ei cu doi paşi şi-un pix. 
Deodată cineva stinge soarele şi e noapte. 
Eu îmi închid caietul şi pun punctul la fix! 
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NICOLAE DABIJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ca şi cum 
 
 
Ca şi cum ai deschide geamul cu respirarea. 
Ca şi cum rugul ar plânge cu fum 
Şi ramul cu floarea. 
Ca şi cum. 
 
Ca şi cum ar ninge cu fluturi 
peste ruguri şi-acestea s-ar stinge. 
Ca şi cum n-ai putea să te bucuri 
decât atunci când ai plânge. 
 
Ca şi cum steaua ce-abia se mai ţine 
ar evapora marea în care cădea. 
Ca şi cum ţi-ar fi dor de mine 
abia după ce m-ai uita. 
 
Ca şi cum cele bucoavne ar fi 
pline cu triste gângănii. 
Şi pe cer, ca şi cum, ai citi 
urme de reni şi de sănii. 
 
Ca şi cum zările, toate, ar foşni 
şi ploaia s-ar umple cu fum. 
Ca şi cum m-ai iubi, ca şi cum te-aş iubi. 
Ca şi cum, ca şi cum... 
 
 
Bătrânii 
 
 
Aşteaptă: în prag sau pridvor,  
zilele vin, tăcut, ca o moarte. 
Iar eu privesc lacrima lor  
ca pe-un peisaj de departe. 

Dragoste însingurată 
 
 
Iepure, de frica celor o mie de ogari, 
care în sine însuşi se ascunde.  
O, tu, Mare Roşie cu gheţari.  
Minut cu şaizeci şi una de secunde. 
 
Muzică tăcută. Tăcere sonoră. 
Zeu ce nu crede nici dînsul in sine, 
Viaţă care încape-ntr-o oră 
Umbră din alte gradine. 
 
Amintire dintr-o viaţă anterioară. 
Sau - din una ce se amînă. 
Două ruguri cu-o singură para. 
Doua duminici într-o saptămînâ. 
 
Ce dragoste stranie! Şi ce dor enorm! 
Numai cel singur le va cunoaşte, 
Parcă ea urmează acum a se naşte, 
cînd mie moartea-mi aşterne să dorm. 
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Icoană 
 
 
N-am să uit, pe-un şes podit cu pai, 
câte zile-or fi să-mi mai rămână: 
o căruţă trasă de doi cai 
şi în ea - o femeie bătrână. 
 
Carul scârţâia din osii, sfânt, 
şi-nlemnii, văzând, lângă-o răscruce. 
că bătrâna duce - sau aduce? 
o căruţă plină de pământ. 
 
Ea stătea deasupra, -ngenuncheată, 
parcă se ruga, cu ochii duşi; 
prinse-atunci, blând, lanul să se zbată 
şi lumina prinsă în ţăruşi. 
 
Ea stătea ca-n strană, cuvioasă 
şi privea tot timpul înainte: 
poate-şi aducea strămoşii-acasă, 
poate-şi avea carul cu morminte? 
 
Şi am vrut să-i strig o întrebare: 
Spune, unde duci acel pământ? 
 
E ţărână scoasă de vânzare? 
sau ţărâna propriului mormânt?! 
 
Pentru pomi îl duci sau pentru oale? 
Ori, poate, -i pământ răscumpărat 
de pe la străbunii dumitale 
care îl vândură altui sat? 
 
Şi o urmării, fără de grai, 
până se topi cu tot cu cai 
în ţărâna şesului acel. 
 
...Cea icoană o mai văd şi-acum 
fără-asemănare-n univers: 
o femeie şi doi cai pe drum 
şi-o căruţă-mbătrânind din mers. 
 
 
* * * 
Sunt rău. Sunt bun. Sunt nemilos. Sunt blând. 
dar tu iubeşte-mă aşa cum sunt. 
De-aş fi doar bun şi blând, cum mă doreşti, 
ar fi uşor de tot să mă iubeşti. 
Atuncea lumea toată, câtă e, m-ar adora -  
şi-ar mai avea oare acelaşi preţ iubirea ta? 

Baladă 
 
 
Cât trăim pe-acest pământ 
Mai avem un lucru sfânt: 
O câmpie, un sat natal, 
O clopotniţă pe deal. 
Cât avem o ţară sfântă 
Şi un nai, care mai cântă, 
Cât părinţii vii ne sunt -  
Mai exista ceva sfânt. 
Cât pădurile ne dor 
Şi avem un viitor, 
Cât trecutu-l ţinem minte -  
Mai există lucruri sfinte. 
Cât Luceafărul răsare 
Şi în cer e sărbătoare, 
Şi e pace pe pământ -  
Mai există ceva sfânt. 
Cât avem un sat, departe, 
Şi un grai ce n-are moarte, 
Cât ai cui zice "părinte!" - 
Mai există lucruri sfinte. 
Cât durea-ne-vor izvoare 
Ori un cântec ce dispare, 
Cât mai avem ceva sfânt - 
Vom trai pe-acest pământ. 
 
 
Plecare 
 
În urmă – un drum. În faţă – o cărăruie. 
Casa, ca şi inima ta, răvăşită. 
Cuvintele – bătute-n cuie. 
Tăcerea – răstignită. 
 
Lucrurile aici te-au iubit. 
Ultima dată acum, le mângâi. 
Parcă cineva apropiat ţi-a murit. 
Iar tu încă nu ştii. 
 
 
Toamnă devreme 
 
Lumina zilei către apus 
ca o frunză tremură-n vânt. 
Am prea multe de spus 
şi niciun cuvânt. 
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BAKI YMERI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERLA POETULUI 
 
 
Eşti ca boara cea uşoară 
Ca o poftă legănată 
La un piept de dumnişoară. 
Eşti, oricând, ca niciodată. 
Niciodată nu ştii când 
Eşti ca pasărea furată 
De văzduhuri pe pâmânt. 
Eşti aripa care-n ceruri 
Lasă-n urma ei un rand 
Din poemul care zboară. 
 
 
EROTICĂ 
 
 
Cum să te laud, Femeie 
Când te alinţi pe divan 
Te răsuceşti ca o cheie 
Şi te-apleci ca un lan 
Şi te-arunci în oglindă 
Şi te-neci tot mai goală 
Şi nu-i nimeni să-ţi prindă 
În agrafa din poală 
Părul tău greu ca o beznă 
Tremurând lăngă gleznă. 

TREZIŢI-VĂ, PIETRE! 
 
 
Treziţi-vă, zei, 
Şi frumoase femei, 
Şi bărbaţi plini de griji, 
Şi voi, pietre, 
Şi întrebaţi-mă 
Despre Câmpia Mierlei 
Şi despre munţii 
Care vor muri 
Cu copii noştri în braţe! 
 
 
DARURI 
 
 
Dumnezeu îi dăruieşte femeii 
Ceva sfânt 
Care să-i aducă belşug. 
Diavolul uneori trage foloase: 
Strâmbă raza 
Care-i luminează 
Oglinda. 
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SĂRUTUL 
 
 
Spune-mi, armâno, 
Maică-ta cu ce te-a alăptat, 
În ce odai te-a încuiat 
De miroşi atât de frumos 
A trup legănat 
Şi a pustii mângâieri? 
 
De unde furi oare pofta 
Pe care ţi-o simt 
Pe sânul amar sărutat 
De norul descopciat 
La cămaşa lui de bumbac? 
 
Buzele tale sunt fragi? 
Vai, armâno, 
La amiază când a fulgerat, 
De la fulger s-au înmiresmat. 
 
 
SUFLETUL VERII 
 
 
Hai să privim în amurg 
Disperarea 
Şi marea-n ruină, 
Pădurea care şi-a apus 
Cununea de crengi. 
De câte ori ne-npăcăm, 
Suntem mai aproape de Dumnezeu. 
Hai, vino în sufletul verii – 
Vom fi 
Precum doi inşi 
Aplecaţi tare departe 
Şi adormiţi... 
 
SECUNDĂ 
 
 
Trupul tău 
Miroase a crâng de salcâmi 
Brusc înflorit. 
Pe buzele tale 
Domnul pune, 
La fiece adiere 
Fragi de munte. 
Tu treci şi eu simt 
Cum cerul se prăbuşeşte 
Peste-amândoi. 

LA CAPĂTUL LUMII 
 
 
O comoară se-ascunde 
La capătul lumii. 
De mii de ani 
Stă acolo şi-aşteaptă 
S-o lovească 
Un fulger 
Nemuritor. 
 
 
DIALOG NAIV 
 
 
Câţi ani ai porumbiţo? 
Un stol, un stol, un stol! 
Mi-e frică să-ţi spun! 
De când gângureşti porumbiţo? 
De când îngerul a ţipat ruşinat! 
 
 
MURMUR 
 
 
Cu sufletul pe buze 
Trebuie să fie fiinţa 
Sau buzele să caute 
Sufletu-acela 
Care fuge de ele 
Ori sufletul să afle 
Buzele-acelea 
Care să spună : 
Stai liniştit, 
Noi murmurăm pentru tine ! 
 
 
ÎNGER 
 
 
Cu tine pot să zbor 
Şi să cobor 
Prefacând Pământul 
Într-un rug al iubirii. 
Nimic nu respiră 
Fără buzele tale. 
Sufletul tău de copil 
Îmblânzeşte vicleniile 
Celor mulţi. 
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ADAM PUSLOJIČ 
 
 
 
Crucea mea din Maramureş 
 

          Poetului Gheorghe Pârja 
  

Proaspăt ajuns pe-aici, în 
spaţiul acesta de om pregătit, 
atunci când am întâlnit un om 
cu doi bivoli la Deseşti, eu 
m-am decis să ordon morţii mele 
aşa: Hai, vino, fata mea, tu 
copilaşul meu definitiv, tu 
frunză verde de cer uscat, 
pentru că şi eu am devenit foarte 
pregătit, cum dorea bunicul meu 
şi tatăl meu = mi-am pregătit crucea, 
iar acum ninge pe Golgota... 
Ce bine, Doamne, că nu m-ai uitat! 
Aşa cum nici eu nu te voi uita niciodată 
pe tine, Tată, Fiule şi Sfântul Duh 
al meu! Abia aştept urcarea! 
În zăpada Ta neagră eu, acum, 
îmi voi spăla chipul şi destinul. 
În fulgii Tăi eu mă oglindesc bine. 
  
 

Bucurie 
  

Bucură-te, Doamne, de bucuria noastră, 
pentru că linia vieţii pe-aici, iată, 
ne trece neîntreruptă şi verde exact 
ca un fir de mătase aurie, care uneori 
este în stare (oricât de fragilă ar fi) 
să ne adune toate oasele şi osemintele 
grele şi unite într-un singur loc din 
această lume atât de tumultuoasă AZI 
  
IAR bucuria noastră spre Tine acum 
atât de fulgerător se întinde-n sus 
precum o săgeată care din tinereţe 
fusese trimisă spre o aripă de pasăre 
ce încă mai cântă şi cântă zborul vieţii 
chiar şi atunci când ochii Poetului 
de demult pe ceruri o şi uitaseră. 

Întrebări de pomină 
 
 
Recent, azi 
m-am întors 
de la Dumnezeu 
ce ne facem noi 
cu atâtea mere pe lume 
cu albine alpine 
cum ne descurcăm 
prin pădure 
prin vecini 
cu ape până 
la glezne la gât 
până la brâu 
unde fugim de-acasă 
pe unde ne-ascundem 
definitiv total 
încotro 
să căutăm 
ieşirea 
din piele 
cad atent 
zbor vital 
şi de pomină întreb 
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Aud un clopot adânc de tot 
  
 
Am rămas singur în cetate 
ca un orb de lumină lină 
şi de inimă de beznă nevindecat. 
Pe cine să-l apăr cu ultima lacrimă 
atunci când intră inamicul glorios 
şi plin de crucea lui ca o spadă 
sângeroasă? Aud un clopot, adânc 
de tot, ca o spânzurătoare din aer 
care, ramolită şi distrusă de folos... 
acum scârţâie pustie, goală, în zadar 
ca un scaiete uscat şi uitat pe câmp 
ce nu mai poate agăţa pe nimenea... 
Văd cum lumea aici s-a redus la cenuşă 
şi scrum, la aer înflăcărat şi fum. 
Fugim şi noi... dar care noi, sunt unul 
şi el părăsit de sine şi de Dumnezeu 
care mă tot iartă mereu şi-mi deschide 
poarta cetăţii sau ieşirea spre altar. 
 
 
La timp, ieri 
 
 
La timp ne-am înapoiat 
în univers 
suntem, abia azi 
pregătiţi ca lumea 
după anotimpuri 
de iarnă în infern 
ce facem noi 
cu lectura 
sinoptică 
cum nimerim exact 
gaura albastră 
de gândire utopică 
după iertare de neuitat 
credem în fiecare 
rază de piatră 
din apă 
pot pot 
pot pot pot 
pot 
abia abia 
azi 

 

Un sfânt de gheaţă ziua 
 
Vedem, aici, ziua 
o vedenie balcanică 
albă, înăuntru! 
nu, maică-mea 
de ieri cumva 
şi uneori... 
la aceasta 
masă acasă, 
m-am 
apucat – 
de scris 
de băut şi 
de dormit 
sunt doar 
trezit 
ca un sfânt înzăpezit! 
 
 
 
Casa noastră 
 
 
S-au adunat 
îngerii şi câinii 
la un birt popular – artistic 
numit A doua casă 
m-ai chemat 
tu, acolo, tot 
timpul crezând 
că-mi place 
locul ales şi o 
atmosferă inimoasă 
un fel de zgomot 
armonios 
pot să spun 
că şi eu voi veni 
cât mai repede 
şi tot mai pregătit 
doresc şi iubesc 
a fi acasă 
a fi inimos 
şi armonios 
a fi, în fine – 
un câine sau înger! 
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GAÁL ÁRON 
 
 
 
Înviere avangard(istă) (Avantegarde feltámadás) 
   
Mihai loveşte pianul 
Saxofonul lui Gabor horcăie 
Toba lui Rafael durăie turbat 
Maria geme în microfon 
  
Aleluia, mormăie corul 
azi au toţi faţă de înger 
contrabasul toarce, se roteşte 
se termină absintul, cineva vomită 
  
în colţ, până-i vine rândul 
dracii îl iau şi aşa. 
Fulgeră lumina Apocalipsa arată 
când imaginea raiului, când a iadului, 
  
pe strada simţirii noastre această pivniţă de jazz, 
unde pe balustrada scării se lipeşte fata. 
Şira spinării se unduieşte pe muzică 
şi cu trompeta ţipă învierea. 

 
 
Noapte de bal (Báli éj) 
  
De la fereastra voastră livada ajunge la cer 
Noaptea e fără stele, obscuritatea creşte pădurea 
mai încolo vuieşte muzica, irumpe dansul 
azi nimic nu contează, doar ochii şi gura ta. 
  
Se învârte, se răsuceşte, precum cercurile concentrice 
dacă arunci o piatră în lacul liniştit 
tu eşti sau altcineva, urmează mişcările mele 
şoldul, piciorul, dansul azi e bătălie 
  
Dar acum nici asta nu contează, doar ochii, gura ta, 
precum vuieşte muzica, irumpe dansul 
şi obscuritatea creşte pădurea şi noaptea-i fără stele 
cum de la fereastra ta livada ajunge la cer.  

E miercuri (Szerda van) 
 
 
De luni până vineri trăiesc. 
Viitorul e sâmbătă, trecutul duminică. 
Ce sunt între aceastea două, e important, 
restul e doar explicaţie 
fiindcă în treia zi e miercuri 
şi eu în fibra existenţei strălucitor sunt culcat 
cu tine, până Soarele moare în tine 
şi în ferestre se aprind opaiţe. 
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Ofelia (Ofélia) 
  
Eu doar ştiu, dar tu trăieşti real 
şi asta în sine explică 
că la statură suntem la fel 
în tine totuşi e mai mare suferinţa. 
  
Încerci păcatele mele, 
în oglinda ochilor mei rotindu-se 
gustă epitetele 
dar nu se adună în versuri în gura ta, 
  
o să fie doar săruturi cu gust de mare 
din ele, cum lângă mine te lipeşti seara... 
Din asta trăiesc. Restul doar cuvânt, cuvânt, cuvânt... 
bănuială hamletiană, interes laertesian.  

  
 
 
Trebuie să o iubeşti…! (Kell, hogy szeresd…!) 
 

„fiindcă în visele tale a apărut 
sub forma umană liniştea” 

József Attila 
 
Trebuie să-mi iubeşti poezia, 
s-o iubeşti, ca pe mine, 
ca în mine iubirea, 
în îmbrăţişarea ta existenţa mea, 
ca-n fiinţa mea, sufletul tău! 
 
Trebuie să iubeşti cuvintele mele, 
cu cuvintele tale să acoperi 
să le strângi între cuvintele tale 
cu limba să extaziezi 
cu buzele să încurajezi 
nu-i bai, dacă se păcătuieşte! 
 
Trebuie să-mi iubeşti lacrimile 
florile tale le stropesc, 
gâtul tău face roată mărgele 
în ele picăturile oceanului 
tăcerile adânci ale universului! 
 
Trebuie să-mi iubeşti liniştile 
în ele liniştile tale, 
în ele dorm visele tale 
dorinţele tale se împlinesc 
care din ele rostogolesc 
pentru tine aici strofa, e rimă! 

Mereu (Prolog) / Mindig (Prológus) 
 
 
Mereu am trăit doar prin femei 
şi dupa ele o să mor, ca musca după vară. 
Prin şi pentru ele am crezut, am sperat, 
m-am născut, am luptat, fost-am sărac 
şi puteam deveni bogat pe acest colţ de lut. 
Am grăit cu cuvintele lor, când am grăit 
din inima lor am fost, când au fost, 
din sufletul lor sunt, până chiar ele sunt, şi azi. 
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SEBASTIAN REICHMANN 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biografobii  (1-7) 
 
 
 
 
1. Patul scufundat 
 
În căutarea semnelor de unire 
eram primul necunoscut întâlnit 
mă deghizasem în şofer de autobus 
asta se întâmpla multă vreme 
     după ce 
tot mai de nerecunoscut pentru ceilalţi 
patul se scufundase 
şi pereţii şi cărţile atârnate de lămpi 
se prăbuşiseră într-un haos desăvârşit 
 
călătorisem apoi prin locuri ce deveniseră 
     de neînlocuit 
deşi nu mă oprisem nicăieri 
pe drumul între sursă şi destinaţie 
într-un sens sau în celălalt 
 
 

2. Acasă 
 
Izolaţi sau nu de restul lumii – 
nu exist decât printre ei – 
printre cei ce mă întreabă 
unde mă simt la mine acasă 
 
unii mă recunosc 
fără să ne fi întâlnit vreodată 
 
între unii și ceilalți 
nici o diferență 
decât ceea ce acum ne apropie 
fără să fi fost mai întâi despărțiți 
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3. Scenă cu peisaje dintr-un continent strâmtorat 
        
Aici sau acolo monezile cad 
din buzunarele trecătorilor 
 
astfel o țară dă mâna cu alta 
 
dincolo de metereze orașul vechi își anesteziază 
                                                                    locuitorii 
 
drumurile șterse din memoria lor 
sunt lent înghițite de aceia ce nu fac decât 
            să treacă                                                   
    
este vorba de un același continent 
(dacă vi-o spun) 
 
doar Femeia fără cap pe drumul spre Vence 
își ridică încă ochii spre orologiul fără ace 
al capelei dezafectate 
 
peisajul se umple de nori care își caută numele 
iar continentul nu încetează să se strâmtoreze 
 
 
4. Scenă cu cercuri născute în timpul unei hoinăreli 
        
A lua în considerație toate aceste cartiere 
care se desfrunzesc cu repeziciune 
           stradă cu stradă 
și reușesc chiar să se facă iubite 
doar pentru a se scamoși 
în clipa urmatoare 
nu înseamnă de fel să rămâi imobil 
să te învârtești în jurul tău 
să ignori dialogul diametru 
          și scurtăturile 
 
cercuri reabilitate spontan 
de cineva care nu le-a vorbit de rău 
           niciodată 
lasă să se întrevadă 
sfera vie a ce va veni 
 
nu înseamnă de fel să rămâi imobil 
a face înconjurul lumii 
sau numai un du-te-vino 
în strada Arcului 
în strada Pasului 
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5. Descărcarea și reîncărcarea memoriei 
 
accept și refuz simultan 
necesitatea sintezelor rapide 
iubesc șerpuirea lentă 
și arderea bruscă a etapelor 
dincolo de uitare și de amintire 
dincolo de fad și de condimentat 
cu sau fără noi 
dincolo de bateriile memoriei 
supraîncărcate și descărcate 
la fel de rapid precum am învățat 
și uitat modul de funcționare 
din manualele pregătite anume 
de instrumentiști virtuozi 
și domnișoare profesoare de limbi universale 
dezgolindu-se pudic după perdelele 
apartamentelor comunitare 
 
 
 
 
 
7. Elegie pentru Edith Stein 
 
                                          lui Iulian Mereuță 
 
Atingându-mi umărul în trecere 
m-a întrebat gândind că scriu 
-“ o faci pe poetul aici, în Jardin de Luxembourg?”- 
cel ce credea că doar el te cunoaște 
în timp ce eu scriam totuși 
de-a dreptul pe nisip 
 
mărturisesc explozia de bucurie 
de foarte multă vreme absentă 
pe chipul lui 
auzind numele tău 
apoi văzându-l scris pe coperta cărții tale 
ca încrustat în piatră 
 
în discordia tuturor cu fiecare 
tu ne-ai adus din nou împreună 
ca și cum dintotdeauna 
     nedespărțiți de tine – tu 
cea care ai fost  
atât de puţin grăbită să întâlneşti iubirea 
noastră cea de toate zilele     
aluatul de nisip şi piatră                                                     

6. Atelierul de reparații imposibile 
 
Venind dinspre Cavafii Vechi 
să deznozi drumul spre parkingul-groapa 
     din spatele străzii Baia-de-Fier 
 
apoi să desenezi un alt drum 
 
să readuci la lumină locul acela amețitor 
cafeneaua din vis și numele ei de insectă 
     umilă 
să o repui în țâțâni în pasajul 
de dedesubtul clădirii cu ferestre oarbe 
 
să privești într-un asemenea fel încât 
     să nu poți uita niciodată 
cladirile din jur la nesfârșit incendiate 
să nu te încrâncenezi contemplând 
traiectoriile dislocate ale prietenilor 
 
sau atunci când vezi neputința cu care 
electricitatea fiecaruia 
încearcă să-și ia revanșa asupra strălucirii 
solare 
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Audience captive (1988) 
 
Un rêve avec Czeslaw Milosz 
 
Dans la chambre la plus reculée du Château 
où il ne m’était pas facile d’entrer 
car en avançant je revenais consciemment en arrière 
pour voir enfin le paysage entier 
et la vigueur des arbres l’empêchant de glisser 
          derrière ma nuque     comme 
le muscle vigilant d’un bras isolé 
tendu 
pour entourer ce que l’œil pouvait saisir à la ronde 
j’aperçus un vieil homme lisant 
          penché au-dessus d’un livre ouvert     comme 
une plante charnue vivant à la surface de l’eau 
 
Le regard plongeait dans l’abîme du livre ouvert 
en m’approchant je vis 
par-dessus les épaules immobiles 
les marches qui descendaient à l’intérieur du livre 
les lettres étaient disposées en spirale tombant d’une 
marche sur une autre 
dans l’entonnoir de l’amphithéâtre vide 
 
Le vieux lecteur m’attendait avec patience 
mes paroles tombèrent sans que j’aie éprouvé 
aucun besoin de parler : 
« Avec quelques provisions on pourrait même vivre 
à l’intérieur de ton livre 
sans plus jamais remonter à la surface 
de ce volcan éteint. » 
 
 
Porte Jour 
 
L’association est encore une fois anonyme, suggérée par la ville encore une fois, mais 
aujourd’hui précisément son propos m’échappe. J’ai beau faire, passer à plusieurs reprises 
devant l’immeuble où ces deux mots sont inscrits sur un petit carré d’ébonite, je ne 
comprends pas ce qui peut bien m’arrêter sur mon chemin. A la réflexion pourtant, les 
possibilités sont peu nombreuses : ou le fait que le jour soit la porte m’arrête, dans ce cas je le 
vois déboucher ou bien sur une soirée, et un peu plus tard sur une nuit que je connais bien, 
qui craint l’insomnie, ou bien sur une luminosité insituable, qui n’aurait comme lieu ni la nuit, 
éliminée un instant plus tôt comme alternative première, ni le jour qui est ici la seule donnée 
sûre permettant les différentes hypothèses. Ou alors, à l’inverse, il s’agit de deviner ce qui 
porte le jour, ce qui chasse l’ennui des gonds de cette porte marquée par le carré d’ébonite, 
porte poussée sans aucune trace d’émotion par tant de mains invisibles. 
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Balayeur devant sa porte (2000) 
 
Les coulisses 
 
Nous venions d’un lieu pulvérisé 
nous gardions ce qui nous restait 
tout près du corps 
Le plus grand mal à nous laisser porter 
par les caprices du dénuement 
Les paroles d’oracle prononcées depuis longtemps 
avaient pourtant démenti notre peur 
« Lâchez tout ! Lâchez la proie pour l’ombre ! » 
Comme si dans la fausse clarté des nuits 
nous pouvions enfin nous montrer les mains nues 
Comme si nous pouvions déposer devant nos portes 
les sacs remplis de provisions 
Les rideaux semblaient gonflés par pure bienveillance 
les cages n’enfermaient plus nos animaux familiers 
Dans les coulisses se réfugiait 
ce qui semblait de moindre importance 
ce qui malgré les efforts chaque jour renouvelés 
échappait à l’ordre 
Le trou sans fond du souffleur marié avec la bouche 
béante du filet à papillons 
Rien n’avait là-bas de l’importance 
Légers nous avions gagné notre place 
Parmi les objets dépareillés 
Les légendes dont on avait expulsé les héros 
Les dames lointaines 
qui étaient de loin les plus séduisantes 

 
 

Retour dans l’ancien pays 
 
Le dimanche j’aime retourner dans l’ancien pays 
Après un bref voyage écrits en dents de craie 
Au tableau de la paralysie générale 
Les témoins du nouveau pays s’écartent un peu 
Pour laisser passer les belles ombres d’autrefois 
Des prédateurs des penseurs et des tortionnaires 
     - membres de nos propres tribus 
       
J’aime retourner dans l’ancien pays 
Où les ombres restituées se mêlent au parfum 
Des nouvelles dynasties 
En fuite éperdue aux quatre coins du monde 
Rien n’est perdu – dit le même père éternellement – 
Le nouveau pays et l’ancien font un tout 
Où nous pouvons renforcer notre prise 
Et faire monter nos ombres jusqu’au ciel 

Le même père sans nom chérit ses filles 
Et envoie ses fils chasser les fortunes 
Que d’autres toujours autres oublient 
De surveiller un instant 
 
Un instant plus tard c’est dimanche 
Et je suis de retour dans l’ancien pays 
Où des beaux mangeurs disent oui 
Aux sucreries du repas d’enterrement 
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MOSHE ITZHAKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Astfel! 
 
 
Mergând printre lanurile de grâu de lângă Muntele Tabor, 
Rânduri, rânduri drepte mi se dezvăluie-n splendoare 
Dar, vrând să umplu un cânt cu cuvintele pământului 
Îmi extrag întâi seva gliei în însăși sămânța mea 
Pentru a împrăștia cuvinte în ciuda gramaticii, 
Pentru a-mi umple sufletul la poalele Taborului, 
Pentru a-mi consuma unirea... 
Reverberând din străfundurile veacurilor 
Astfel! 
 
Lepădând lumea și cei din ea de veșmintele cuvintelor, 
Unind sămânța cuvintelor mele în rugăciuni puse în filacterele frunții. 
Pe brațu-mi stâng, o anemonă roșie 
Ca nu cumva să uit jurământ-mi dat naturii, 
Astfel! 
 
Fâșâind în adâncurile lanurilor de grâu 
Fiind precum tuberculii pământului, 
Răsărind apoi precum pomul paradisului 
Înălțându-se în dragoste 
Pentru a hrăni brazda 
Sau, poate pentru a o spurca?! 
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Pasăre în New York 
 
 
Pare-un paradox dar țiuitul păsărilor 
Printre zgârâie norii orașului, poartă o mântuire 
Trăirile mele sunt aievea păsării ce cântă 
Însă nu aduc nicio veste lumii,  
Nicio faptă de transmis. 
 
Arterele drepte ale urbei amestecă cuvintele tuturor limbilor 
Și îmbină sensurile acestora. 
Aici se zidește un nou Babilon 
Ce se poate nărui din nou și din nou 
Sub lovitura nemernică a unui avion. 
 
Oare ce cântă pasărea precum un dansator pe sârmă? 
Dar tot ceea ce e frumos răsare acum din iad 
reflectându-se în oglinzile zgârâie norilor 
în vreme ce sirenele străzilor nu pot opri cântecul păsării. 
Dar pasărea oprește pentru o clipă vâslele lui Káron 
să vadă dacă sufletu-mi se eliberează 
și dacă trece dincolo de Sambation. 
Suflet al lumii, zeiță a universului, pasărea mea mică! 
Rogu-te, trimite-ți versurile prin însăși trupul meu. 

 
 
 

Pe patul de fier în spitalul Carmel 
 
 
Iată-l pe tatăl meu 
întins pe patul de fier 
respirând aer din aparate 
sus pe muntele Carmel 
De trei luni e întins tata 
pe patul de fier 
iar eu ca pe un prunc 
de fiecare dată îl spăl 
Oare e tatăl meu? 
întreb eu 
Un simplu ecou 
între viaţă şi moarte 
reverberat de vânt 
precum pomii de pe muntele Carmel 
Tu eşti cel fără de viaţă 
Tu, fiul ce şezi 
lângă patul de fier 
iar acesta e tatăl tău 
învelit în giulgiul său 
cel din urmă.... 

Traducere din limba ebraică: Dr. Paul Farkas 
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LEO BUTNARU 
 
 
 
 
 
CUM CITEŞTE SFÂNTUL  
 
Cum citeşte un sfânt?  
Întâi  
de la privirea lui  
se aprinde primul cuvânt  
care  
cu flăcăruia sa  
luminează următorul cuvânt  
ce se aprinde şi el  
în continuare de rând  
luminând  
şi aprinzând  
al treilea cuvânt  
ce-l luminează  
şi-l incendiază pe următorul...  
 
Anume aşa citeşte un sfânt  
cuvânt cu cuvânt  
ce se aprind  
pe următorul cuvânt luminând  
aprinzând...  
 
Anume aşa - luminează  
aprinde  
arde  
cuvânt după cuvânt  
fără a lăsa urme  
scrum de sens  
mai rarefiat  
mai dens  
încât  
nimeni nu ştie ce a citit  
totuşi  
un sfânt...  

ÎN AL ZECELEA CER  
 
Nu doar cele nouă ceruri danteşti -  
în al zecilea cer se află poezia - în  
cerul gurii lui Dumnezeu...  
 
 
 
HOKKU  
 
De pe frunza bambusului  
barza ciuguleşte melcul  
trosnindu-i cochilia-n clonţul dur.  
 
...Dar nici chiar acesta nu e  
cel mai scurt poem despre moarte...  
 
 
 
NU  
 
ticăitul, obişnuitul tic-tac -  
îndărătnicul efort al ceasului care  
nu vrea să ajungă natură moartă  
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DOR DE CASĂ  
 
Sankt-Petersburg. Neva sub gheaţă.  
Amintirile avangardei de acum o sută de ani,  
ale secolului de argint - argintată  
era până şi sârma ghipată a Gulagului  
în care  
a murit Mandelştam  
poate că de argint ar fi fost  
şi glontele ce intrase în tâmpla lui Maiakovski  
şi caloriferul de care a fost izbit cu capul  
Serghei Esenin în hotelul  
"Angliter"...  
 
Viforniţa nărăveşte să urle  
dar  
se răzgândeşte şi, civilizat,  
maiakovskian,  
încearcă să cânte sonate la  
(şi în - la major) flautul  
înaltelor burlane.  
O pală  
de auroră boreală.  
 
Ah, dacă aţi şti ce frică trag  
în noaptea aceasta  
gospodinele din România că  
ar putea să nu li să prindă  
răciturile de Bobotează!...  
 
 
CURRICULUM POEMATIS  
 
...m-am născut pe  
05. 01. 1949... - în autobiografii  
precum în logica obligatoriu formală  
a poeziei  
şi cifrele sunt  
jocuri de cuvinte...  
 
 
PE TOATE  
 
...şi farmacistul mi-a spus:  
"timpul le vindecă pe toate"  
întorcându-mi mănunchiul de reţete...  
 

AŢIPIT  
 
Fluture aţipit  
se plimbă cu uşa  
închisă - deschisă a  
căminului cultural.  
 
 
TU, EU...  
 
oricum  
e ceva, totuşi, să ai ocazia  
în două secole la rând să spui  
în secolul trecut... (- şi  
să ai tristă dreptate...)  
 
 
DUPĂ CĂDERE  
 
chiar tu să fii simbolul  
naţiunii noastre  
fântână ce te deschisei  
după căderea lui Manole?...  
 
 
SENZAŢII  
 
...în timp de boală, pe când, răcit  
stai în pat: rotunjimea căldurii ceştii 
de  
ceai  
pe care ţi-o pui pe piept,  
în dreptul inimii;  
 
...când eşti sănătos, bun de petrecere -  
căldura  
cămăşii abia ridicată  
de sub talpa fierbinte a fierului de  
călcat  
şi aruncată pe umeri...  
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BUCUREŞTI - CHIŞINĂU  
 
revenind acasă  
scot la balcon  
să se aerisească  
rucsacul ce miroase a  
vagon de tren  
 
 
FUMĂTOAREA, VEIOZA  
 
1  
 
Miez de noapte  
sau poate  
trecut de el. La  
colţul străzii - vinişoarele vineţii  
prin falangele cvasistrăvezii ale prostituatei  
ce aprinde chibritul în  
scoica palmelor  
 
2  
 
la colţul străzii  
prostituata - atât de blondă!... - fluturii  
înserării  
o asaltează  
ca pe o veioză...  
 
 
FORMĂ  
 
Se scutură bujorii.  
Sub vază - o formă nouă,  
imprevizibilă  
din când în când modificată  
de o altă petală  
de altele...  
 
 
TOAMNĂ TÂRZIE  
 
Muzicantul milog  
se mişcă după soare  
căutând colţuri de stradă unde  
bătaia luminii i-ar încălzi  
degetele.  

GRĂDINĂ PUBLICĂ  
 
la prima ţâşnitură a  
havuzului redeschis  
primăvara -  
zburătăciri de vrăbii,  
porumbei;  
tresărire bătrânilor pe bănci  
 
 
OMUL, BOSCHETARUL  
 
În curtea blocului - om de zăpadă:  
Boschetarul îi şterpeleşte  
nasul de morcov...  
 
 
ÎNCÂT  
 
Omul e atât de neştiutor,  
dar mai ales - hazliu  
sau poate - iresponsabil  
încât  
poate spune orice,  
spre exemplu:  
nemurire.  
 
 
TRUC  
 
în lanul de grâu  
dintr-un pulverizator de frizerie  
fotograful stropeşte  
câţiva maci - ...îi  
înrourează....  
 
 
POCNET DIN DEGETE  
 
Odată  
un pocnet din degete  
mă duse la gândul că  
în sfârşit  
Arhimede găsise punctul de sprijin  
 
eu însă nefiind sigur că între timp  
şi între spaţii  
grecul renunţase  
de a mai răsturna Pământul...  



 56 

RADU ŢUCULESCU - TRADUCERI DIN POEŢI ELVEŢIENI 
 
 
 
 
 
 
 
ERWIN MESSMER 
 
 
 
 
Erwin Messmer s-a născut în 1950 în Bodensee (Elveţia). A studiat filosofie şi literatură germană apoi 
orgă şi pian la Conservatorul din Bratislava. Trăieşte la Berna ca muzician, scriitor şi publicist liber 
profesionist. Face parte din redacţia revistei literare ORTE. Pe lângă numeroase volume de poezie 
publicate, a înregistrat CD-uri cu concerte pentru orgă şi pian. Concertează ca organist, pe numeroase 
scene muzicale europene. Este considerat un talent multilateral. În creaţia poetică, ritmul şi 
muzicalitatea sunt trăsături evidente, dar şi umorul subtil, seriozitatea nemachiată şi concreteţea unei 
limbi care scrutează orizontul realităţii imediate cu o remarcabilă acuitate. 
 
 
 

 
Societate vigilentă 
 
 
Creşteţi  
şi vă înmulţiţi 
 
A rostit Dumnezeu   
făpturilor create 
 
Acestea au înţeles 
misiunea 
 
Dar şi celulele 
se arătară foarte atente 
 
Celulele corpului 
 
Produsul social brut  
se înmulţeşte vertiginos 
împotriva victoriei sale finale 
 
În general 
horcăielile victoriei 
 
seacă încet  
ultimele lacrimi 

 
 

Străinul şi elveţianul 
 
 
Străinul e străin de patrie 
Elveţianul are patrie 
 
Străinul vorbeşte o limbă străină 
Elveţianul vorbeşte limba maternă 
 
Străinul e o altă natură 
Elveţianul e o natură politicoasă 
 
Tata şi mama 
îşi protejează copilul 
 
de 
străini de ţară 
străini de limbă 
străini de 
comportament 
 
pentru a dobândi micuţul maniere 
maniere elveţiene 
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Evadarea zilei 
 
Oricum lumina zilei încă înspăimântată 
sugrumă cu strângeri pământii 
noaptea cea neagră şi blîndă  
încercînd să mobilizeze oraşul 
 
Înfăşat în pielea suferindă 
cu ochi ostili întorşi spre sine  
şuieră trenul înaintând spre ziuă  
prin neagra groapă a nopţii 
 
Pe trotuarele de asfalt lucios ale caselor pândesc  
eşapament după eşapament după eşapament  
şerpi uriaşi otrăvitori şi letargici  
răspândind fum gros în orele brune ale  
amurgului 
 
Dame strident vopsite ca nişte războinici  
domni parfumaţi înarmaţi cu cravate se grăbesc  
fiecare cu viteză de rachetă  
prin portaluri direct la masa biroului  
uneori adevărată nicovală 
 
Ce oraş plăcut de pustiu  
Aşa-l percepe paleontologul către amiază  
scurgându-se cu bicicleta spre un adevărat pat  
salvator  
– cafeaua simţurilor nerăbdătoare 
 
Dar în spatele pictatelor faţade  
ale prosperităţii izbucnesc scânteile 
dezvoltării fără har şi împing  
trupul satisfăcut spre un atac de inimă  
 
până când abcesul unei zile-nfundate-n albastru  
se retrage încet şi şovăielnic 
în gloriosul pântec matern  
al unei abia născute nopţi. 
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Pricină de tristeţe 
 
La naiba! 
Nu-i oare vremea de vină  
pentru acest cenuşiu jilav 
acest miros scârbos 
de ciorapi împuţiţi de transpiraţie 
pentru aceste răsfrângeri ale umbrelelor 
pe toate trotuarele  
în timp ce maşini năuce 
împroaşcă băltoace în jur 
 
La naiba! 
Nu mai este vremea 
 
cea care mă face atât de trist? 
 
Nu. Este războiul 
Brusc este războiul 
care trebuie să răspundă 
pentru tristeţea mea 
 
La naiba! 
Este războiul 
Şi asta e de-a dreptul infam. 
 
Înainte de toate pentru puzderia  
de civili şi soldaţi 
care crapă precum câinii 
Pentru tristeţea mea 
 
E de-a dreptul infam 
Pentru toţi copilaşii care – 
 
 
 

Nu am voie să mă gândesc la asta 
Dar trebuie să mă gândesc 
 
La naiba! 
Domnule Preşedinte 
Domnule General 
Nebuni ai 
acţiunilor posibile 
voi idioţi calificaţi 
în acţiuni imposibile 
 
Vreau iarăşi 
să pot fi trist 
din cauza vremii 
 
Dar vă jur 
Da jur 
din tot sufletul meu civil 
 
Voi fi din nou bucuros 
Bucuros! Dacă 
de pe poziţii 
 
Veţi ordona 
Încetaţi focul! 
 
Un ordin poate fi 
uneori şi o favoare? 
Bucuros! 
Pe poziţii 
al naibii de bucuros 
Mă jur 
 
Bucuros 
chiar şi în ploaie. 
 

 
Cerşetorul 
 
Sărăcia  
pe chipul său  
acţionează autentic precum  
o bine falsificată bancnotă  
Îi arunc  
una adevărată în pălărie 

Se sperie 
Averea mea  
este şi ea doar un bluff  
depinzând  
ca şi sărăcia lui  
de misterele bancare 
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O poveste a timpului 
 
Atunci însă  
timpul se opri  
şi pipăi prompt  
capcana radarului   
 
poliţiştii ar fi trebuit să-l vadă  
pe cel care la fiecare colţ de stradă 
 încerca mereu  
să-i reţină  
 
acesta nici nu observa  
cât de  bătrân arăta  
dintr-odată  
 
timpul însă  
apăsa pe acceleraţie  
depăşind toate limitele  
 
şi chiar împuşcăturile  
pe care o patrulă le trase  
ţintindu-l  
se căţărară pe-ndelete  
precum melcii  
pe spatele lui 
 
 

Insomnie lucidă 
 
Din depărtare  
prin ferestrele de-alături 
zgomotul 
trenului de noapte 
 
Treptat  
se îndepărtează 
încet 
într-o cursă şuierătoare 
 
Linişte 
 
Doar inima 
nu are linişte 
 
Bate iarăşi 
 
bate mai departe 
 
stăruitor precum 
 
un oaspete venit  
de departe 
în faţa unei uşi 
zăvorâte 
 

 
Sculptură 
 
Când creşte iarba încet  
peste rănile cerului 
iar jos din asfalt  
se-nalţă monumente de război  
iar purtătorul de falus depune mărturie  
producând remarci strălucitoare  
iar iarba moale a îndurării  
atârnă fără măreţie de cer  
o iarbă care în niciun caz  
nu stă să cadă ci atârnă  
încă tot atârnă 
 

după sculptura „Iarba cerului”  
a lui Schang Hutter 

 
 

Doctrina apărării 
 
Dorim  
să fim lăsaţi  
să trăim  
în libertate  
în linişte altfel ne arătăm  
dinţii  
strălucitori şi  
ascuţiţi  
în problema întreţinerii dinţilor  
suntem pe plan internaţional  
taman pe vârful aisbergului  
aşa că  
lăsaţi-ne în linişte  
şi pace  
aceasta este o ameninţare 

după gravura „Queremos vivir en paz” 
de Bruno Sommer 

 
(poeziile lui Messmer au fost traduse împreună cu Blanka-Rakhel Cristolţan) 
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ANDREAS SAURER 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andreas Saurer s-a născut în anul 1963, în satul Andeer, cantonul Graubünden, Elveţia. 
 Este istoric, jurnalist şi poet. Din 1995 lucrează ca redactor pentru politica internaţională, cu 
prioritate Italia şi ţările balcanice, la cotidianul Berner Zeitung din capitala Elveţiei. În 2003 i-a apărut, 
la o editură germană, studiul Modernizare şi tradiţie: Satul românesc între 1918-1989. O ediţie în limba 
română se află în pregătire. Poeziile sale au apărut în reviste şi antologii în Elveţia, Germania, Slovacia 
şi România. Este deţinătorul a patru premii decernate cu ocazia mai multor concursuri de poezie din 
Berna. 

 
 
Exitus 
 
 
vorbesc pe benzi  
dau din cap  
a nevinovăţie  
 
îmi barbiresc  
inima  
mă arunc în briceagul deschis  
vorbesc cu benzile  
scutur din cap 
 
Gustarea de după-masă 
 
 
servanta îşi mijeşte ochii 
pe drum în oglindă 
şi uită de mine 
în loc 
pe perete 
atârnă portretul ei 
îngălbenind aici la mine 
acasă e fiecare noapte 
o altă poveste 

 
 
 

Monolog 
 
 
Caut timpul 
prin crăpătura 
ferestrei 
după chipuri 
 
sunt  
resemnat 
într-o zi zburlită 
mă lupt cu cuvintele 
 
înot 
împotriva curentului 
curge râul 
într-o albie 
străină 
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Din gura robinetului 
 
 lui horst samson 
 
 
din gura robinetului  
picură continuu  
cad scrisorile în cap  
unde locuiesc viscoleşte  
lumea e un acolo  
dăngăne a duminică  
şi noaptea  
mă înţeapă lumina  
în ochi 

 
 
Dolcevita 
 
 
calul  
la orizont  
în troia  
e o poveste grosolană  
între împerecheri  
imaginez cosiţe blonde  
castelele  
care mă vor face celebru  
se năruiesc 

 
 
 
Alcatraz 
 
 
părăsesc cotidianul 
în urma mea eu 
viaţa mea 
e în ordine 
un plămân 
inspiră adânc 
îl ascund 
sub o pălărie 
 
 
 
 

Pleoapă-ndoliată 
 
 
Déja vu şi 
iute zâmbeşte 
peste buze 
sau lăcrimează 
printre pleoape 
viaţa a plagiat-o 
în memoria mea 
picioruşe  
aleargă mărunt  
cuvinte goale 
în urma lor 
 

 
Ochi desfătaţi 
 
scaunul meu e buric  
şnur întins e  
perdeaua iar lumina la  
etajele unui doi şi trei  
e tot îndepărtată  
crâşmar unde e runda noastră  
de bere pe-aici picură  
pe duşumea îngenunchează în băltoace  
şicurătăşisuspinăşivisează 
lumina lumânărilor şi copii  
în pat la etajul doi palpitant  
ca întotdeauna se joacă în noapte  
cămaşa nopţii  

adie un cuvânt 
urechea mea nu recunoaşte limba  
şi al treilea e în fine aici  
dansează  
parcă numai pentru mine  
ca un voal se lasă  
fumul peste pântec şi faţă  
şi aproape ca o ceaţă  
se scufundă densă  
în meandrele străzilor  
eu nici luna 
şi nici propria mână 
nu le mai pot vedea 
nimeni nu se scufundă cu mine 
sforăind în scaun 
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Fraţi curajoşi 
 
 
azi am fost  
în oraş 
şi nu m-am întâlnit cu mine 
am văzut 
elefanţi şi măgari 
am văzut 
curcubeuri şi flecari 
şef salutat mamei scris iubita sărutat 
şi-am înghiţit odolean în fugă 
mă întorc din oraş 
la catedrală pe-o rogojină iar la metrou 
se-ntinde o coadă transpirată 
în tramvai despre ultima modă 
perorând şi la vecin 
m-am interesat 
despre organul tovarăş de joacă 
al tatălui 
prietenului meu din zilele tinereţii 
aproape nu i-aş fi recunoscut pe nici unul 
de n-ar fi fost mersul lor 
sub norii liberi 
apa decapitată 
în zare oglindindu-mă 
în zgomotul cumpărăturilor 
de mii de ori întâlnindu-mă 

nu în oraş 
înscenând viitorul 
pentru galeria de fotografii 
a generaţiei 
lipsită de bănuieli 
de unde să ştiu eu 
când m-am întâlnit cu mine 
azi ori aşa în general 
 
 
Cu ea pe motocicletă 
 
 
hai valea! 
porneşte-o în forţă 
şi ştii precis 
umil mă ţin în urma ta 
rugându-mă 
să cedeze cel deştept 
apucă-mă strâns 
în pielea ochilor tăi 
leagănă-te dulce 
important pentru tine 
e să stau 
în umbra vântului 
visurilor tale 
hai întinde-o! 
 

 
 
 
Un pod mult prea albastru 
 
 

când despărţirea  
mi-am plătit-o scump 
am văzut ciori 
picioare peste faţa mea 
călătorind 
pentru iarnă 
mi-am procurat cafea 
şi o muiere în minor 
aveam treizecişişapte 
când 
miracolul albastru 
m-a momit 
peste elba 
în două sunete 
colorate-n major 
am şchiopătat bâlbâit 
iar cu piciorul umflat 
acum pocnesc nuci 

Epilog 
 
 
acolo în gang 
se dă cu gondola 
umbra ei 
dumnezeiească 
de pe glob 
 
în capul meu 
se ofileşte 
o lume  
de dincolo  
 
lacrimile mele 
înfruntă 
marea 
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RÜCKKEHR DES JUNGEN LEHRERS 
 
                                              für ghiţa molnar 
 
 
zeitig nahm er 
die schule 
im bahnschwellenschritt 
sommers und winters 
flankiert von hunden 
ungefähr so 
heute 
lassen ferrosexuelle 
dampf ab 
und pilgern 
nach cozia nach paltin 
der fahrplan pfeift 
die pechschwarze helvetia 
pustet raucht und stöhnt 
die versprengten 
zurück 
in die zipserei 
geoana hängt im fenster der bar 
streik steht in jenem der schule 
eskortiert vom hund 
trotten wir 
talwärts 
ana am handy 
vorbei an der wassertal-kuh 
im bahnschwellenschritt 
überholt uns ein bauer 
gleich holt auch ihn 
die dämmerung 
 
 
 
 
ÎMPREÚNĂ MEREU 
 
 
zusammen immer 
auf rumänisch 
liess ich in 
die eheringe 
eingravieren 
den ring 
habe ich noch 

CORUIENI 
 
             für vasile muste 
 
 
plötzlich 
ein magnetfeld  
ein wunder 
lässt uns nicht hin 
die quelle versiegt 
baba pisst nicht mehr 
treibt uns fort 
äpfel und trauben 
halten uns 
der maler der dichter und 
die farbige dreifaltigkeit der söhne 
widersteht  
vergilbt an der wand 
 
 
 
 
GIEBELDACH 
 
 
zwanzig jahre 
nach der goldenen epoche 
mansardiert sich 
plattenbau um plattenbau 
für die neue ewigkeit 
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POIANA MĂRULUI 
 
                            für petro und lazӑr 
 
goldener herbst 
weiss über nacht 
am bildschirm 
wankt die regierung 
stürzt in bukarest 
und wir sind eingeschneit 
sogar ferdinandsberg ist weit 
der strom fällt aus 
die nacht frisst den wald das dorf 
muntele mic 
ruhe herrscht jetzt 
im tollhaus 
der letzte sachse 
erlöst bukarest und wir 
geben uns 
im handy- dann im kerzenschein 
mit den eigenen schatten ab 
und frieren 
wie vergessene könige 
 
 
 
 
 
SPÄTE FRÜCHTE 
 
 
der herbst trumpft 
noch einmal auf 
mit unmöglichen farben 
im wald 
gehen uns 
die früchte aus 
die pilze und dann 
die nüsse 
achtlos 
lassen nur die pferde 
dampfende äpfel 
hinter sich 
 

FAMILIENWELTGESCHICHTE 
 
 
am tag 
nachdem lenin 
in gorkij sein leben 
ausgehaucht hatte 
freute man sich in schiers 
an der rosmaringasse gerade 
über die ankunft meines vaters 
als vier jahre und vier tage später 
in oberwil bei büren meine mutter 
das licht der welt erblickte 
da feierte in scornicești 
familie ceaușescu gerade 
den zehnten geburtstag 
von nicolae  
später wurde er schuster 
bei seinen leisten blieb er nicht 
 
 
 
 
ZERRSPIEGEL 
 
 
diese weissen haare alle 
plötzlich 
auf meinem schwarzen mantel 
sollen von mir sein 
da habe ich mich aber 
ganz anders 
in erinnerung 
 
 
 



 65 

ÎNVĂŢĂTORUL SE ÎNTOARCE 
 
                                                  lui ghiţă molnar 
 
pornea spre şcoală 
la timp 
în pas de traversa 
la fiecare anotimp 
înconjurat de câini 
cam la fel 
azi 
fanaticii de fier şi abur 
pelerinează 
spre cozia spre paltin 
fluieră porniri şi opriri 
helveţia neagră ca smoala 
răsuflă fumegă şi geme 
înapoi 
în ţipterai 
geoana atârna în fereastra barului 
greva atârnă în fereastra şcolii 
escortaţi de câine  
ne târşim spre vale 
cu ana la mobil 
trecem pe lângă vaca vaserului 
în pas de traversă 
un ţăran ne-o ia înainte 
şi curând îl ia şi pe el 
întunericul amurgului 
 

 
POIANA MĂRULUI 

 
                                petro & lazar 

 
 
toamnă aurie 
alba peste noapte 
la televizor 
se clatină regimul 
şi cade în bucureşti 
iar noi înzăpeziţi 
şi pe regim 
chiar şi oţelu roşu e departe 
întrerupere de curent 
noaptea înghite pădurea satul 
muntele mic 
liniştea tronează acum 
 

Traduceri în limba română de Nic Niculescu 

CORUIENI 
 
                lui vasile muste 
 
ca din senin 
un câmp magnetic 
o minune 
ne închide calea 
izvorul secătuieşte 
baba nu mai are nici o picătură 
ne alungă 
mere şi struguri 
ne trezesc duhul 
pictorul poetul şi 
sfânta treime a fiilor în culori 
se opune 
veştejită pe pereţi 
 
 
METAMORFOZA 
 
 
douăzeci de ani 
după epoca de aur 
se mansardează 
blocurile unul după altul 
pentru noua eternitate 
 
 

peste balamuc 
ultimul sas 
să lumineze bucureştiul şi noi 
în lumina mobilelor 
şi mai târziu a lumânărilor 
ne abandonăm  
propriilor noastre umbre 
şi dârdâim ca 
nişte monarhi uitaţi 
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HORST SAMSON (Germania) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poezie germano-română 
 
Intru primul prin uşa turnantă 
şi ies al doilea. 
Privesc 
împrejur 
în necunoscut. 
într-o celulă 
adînc în creier 
un avion decolează 
de pe pistă. 
Un autobuz trece pe alături. 
în faţa mea e un chip. 
Ăsta sunt chiar eu, 
sau sunt eu totuşi? 
Îmi scot carneţelul din buzunar, 
încep să scriu o poezie, 
tot mai greu se mişcă stiloul 
deasupra hîrtiei. 
Am ajuns, 
notez eu, 
imposibil de trecut cu vederea, de ignorat cu auzul, 
ne tîrîm pe nisip ca racii. 
Îmi şterg sudoarea de pe ochi, 
sus deasupra mea soarele, 
arzător, 
mare 
şi de temut 
o dîră de abur în aer. 
Mai bine lasă asta, 
îmi şopteşte cineva 
în ureche. 
Hai să ne jucăm de-a visul 
şi apoi eu îţi smulg capul 
iar tu ghiceşti cine a fost. 

E voie să se plângă 
 
                            pentru tata 
 
e zăvorâtă 
uşa către nepăsarea mea 
frica 
nu ştiu încotro duce 
ştiu doar de unde vine 
 
o viaţă pentru geamantane 
spune tata 
şi se freacă până la rană 
de povara patriei lui 
 
sub un cer fără semnalmente deosebite 
se destramă la margini 
viaţa lui 
 
e voie să se plângă 
spune tata 
 
 
 
Cântecul deţinutului 
 
Se moare greu sub propria piele,  
eu trăiesc negru pe alb.  
Ploaia atârnă pieziş, aerul 
încărunţeşte,  
în cer se topeşte gheaţa. 
 



 67 

Marea 
 
Ei stăruie pe ţărm, mici ca nişte chibrituri, 
plutesc 
în gînd spre larg în ochiul roşu 
încercănat. 
Orizontul 
e fitilul 
care le aprinde capetele. 
Nisip li se scurge 
pe trupuri. Ei aşteaptă 
calmi 
la picioarele crucii de lumină de peste apă. Sunt 
piraţi? Sunt de-ai dreptăţii? 
Vîntul hoinar nu cunoaşte 
nici o lege, 
bine, 
pleacă. 
Sunt tineri şi sunt bătrîni, 
şi au ajuns la mare! 
 
 
 
 
 

Noaptea lui Edom 
 

Je t' apporte l' enfant... Stephane Mallarme      
 
Vârful compasului 
în moarte. Bănuieşti cercul, 
geologia trădării 
până în celulele 
nervilor. În globul luminii 
pâlpâie inima. Din ţară picură 
tăcere 
şi sânge. Ce mai arde 
în noapte e mac învăpăiat, 
ce mai rămâne din Edom 
sunt silabe în creier 
şi flori de tortură, 
ele năpădesc fără zgomot. 
  

Elegie 
 
Cerul ca o bucată 
de hîrtie de ziar, o filă, 
de efemer pe partea interioară 
a frunţii. Iar pescăruşii 
deasupra fluviului Main par nişte 
pietre zburătoare. Sub piele 
lucrează plutoniul 
celor singuratici, hrăneşte ochiul 
de timpuriu cu lebede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Autobiografie punctuală 
 
Vecinul Hans îşi pune noaptea 
casca de oţel pe cap, 
îşi vâră o carte de rugăciuni 
în buzunarul de la piept 
şi porneşte cu NSU-ul lui cel negru 
peste un câmp minat de lângă Narva 
în direcţia Leningradului; 
dimineaţa la cinci 
e iar aici. 
 
 



 68 

Cuvântul la sfîrşitul secolului 
  
Suntem liberi, să vânăm 
sau să fim vânaţi. Cineva ia 
cuvântul. Mereu există cineva care 
ia cuvântul, 
la început de secol sau  
la sfârşit de secol sau cândva 
între ele. Cineva trebuie s-o facă,  
deci eu iau acum, 
la mijlocul cuvântului, 
cuvântul. Acesta e un cuvânt,  
zic eu, şi pentru aceasta 
un cuvânt nu ajunge. 
Aici ia cineva cuvântul 
care are cu adevărat ceva de spus: 
aici, zice el,  
a luat cineva cuvântul  
care de fapt nu are 
nimic de spus! 
 

 
And the Dead Tree Gives No Shelter * 
  
Supermagazinele părăsite şi închise 
corpurile. Cinematografele 
goale şi cerul 
amuţit. Totul pare mort, călătorii pe mare 
şi ora ceaiului. Noi eram 
înaintea noastră aici, noi 
am căutat îndelung şi puţin 
am găsit. Vezi 
vântul pe banca martorilor. Şi ce 
e cu mine? Eu, care şezui la Teba 
sub poartă*, 
eu, care am călătorit 
în regatul morţilor, sunt ca şi tine 
singur şi ştiu, nu există pentru asta 
în această oră violetă* nici un alt 
cuvânt. Afară se mişcă 
uşor o frunză, în creier 
dragostea este 
ultima minune. 
 
(* T. S. Eliot – The Waste Land) 

 
 

                            traducere de Dan Dănilă © 
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DANILO DE SALAZAR 
(traduceri din limba română) 
 
 

Ion Mureşan 
  
Poemul alcoolicilor 
  
  

Vai săracii, vai săracii alcoolici, 
cum nu le spune lor nimeni o vorbă bună! 
Dar mai ales, mai ales dimineaţa când merg clătinându-se  
               pe lângă ziduri             
şi uneori cad în genunchi şi-s ca nişte litere 
scrise de un şcolar stângaci. 
  
  

Numai Dumnezeu, în marea Lui bunătate,  
               apropie de ei o cârciumă, 
căci pentru El e uşor, ca pentru un copil  
ce împinge cu degetul o cutie cu chibrituri. Şi 
numai ce ajung la capătul străzii şi de după colţ, 
de unde înainte nimic nu era, zup, ca un iepure  
le sare cârciuma în faţă şi se opreşte pe loc. 
Atunci o lumină feciorelnică le sclipeşte în ochi 
şi transpiră cumplit de atâta fericire. 
  
  

Şi până la amiază oraşu-i ca purpura. 
Pînă la amiază de trei ori se face toamnă,  
              de trei ori se face primăvară, 
de trei ori pleacă şi vin păsările din ţările calde.  
Iar ei vorbesc şi vorbesc, despre viaţă. Despre viaţă, 
aşa, în general, chiar şi alcoolicii tineri se exprimă  
              cu o caldă responsabilitate. 
Şi chiar dacă se mai bâlbâie şi se mai poticnesc,  
nu-i din cauză că ar expune idei teribil de profunde,  
ci pentru că inspiraţi de tinereţe 
ei reuşesc să spună lucruri cu adevărat emoţionante. 
 
  

Dar, Dumnezeu, în marea Lui bunătate, nu se opreşte aici! 
Imediat face cu degetul o gaură în peretele Raiului 
şi îi invită pe alcoolici să privească. 
(O, unde s-a mai pomenit atâta fericire pe capul unui singur om!) 
Şi chiar dacă din cauza tremuratului nu reuşesc să vadă  
              decît un petec de iarbă,  
tot e ceva peste fire. 
Pînă când se scoală unul şi strică totul. Şi zice: 
„În curând, în curând va veni seara, 
atunci ne vom odihni şi vom afla împăcare multă!” 
Atunci unul după altul se ridică de la mese, 
îşi şterg buzele umede cu batista,  
şi le este foarte, foarte ruşine. 
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Il poema degli alcolisti 
 
 
Ah poveri, ah i poveri alcolisti, 
per i quali nessuno ha una parola buona! 
Ma soprattutto, soprattutto la mattina quando avanzano barcollando 
                        accanto ai muri 
e a volte cadono in ginocchio e sono come lettere 
scritte da uno scolaro maldestro. 
  
Solo Dio, nella Sua grande bontà, 
            avvicina loro un’osteria, 
giacché per Lui è facile, come per un bambino 
che spinge col dito una scatola di fiammiferi. E 
non appena giungono in fondo alla strada ecco che da dietro l’angolo, 
lì dove prima non c’era nulla, paffete, come una lepre 
balza innanzi a loro un’osteria e si piazza lì. 
Allora una candida luce scintilla nei loro occhi 
e sudano terribilmente per l’enorme gioia. 
  
Fino a mezzogiorno la città è come la porpora. 
Fino a mezzogiorno per tre volte si fa autunno, 
                        per tre volte si fa primavera, 
per tre volte vanno e vengono gli uccelli dai paesi caldi. 
Mentre loro parlano e parlano, della vita. Della vita, 
così, in generale, persino gli alcolisti più giovani si esprimono 
                        con una calda responsabilità. 
E anche se qualche volta balbettano e incespicano, 
non è perché esprimono idee terribilmente profonde, 
ma perché ispirati dalla gioventù 
essi riescono a dire cose davvero emozionanti. 
  
Ma, Dio, nella Sua immensa bontà, non si ferma qui! 
Subito col dito fa un buco nella parete del Paradiso 
e invita gli alcolisti a guardarvi dentro. 
(Oh, dove si è mai vista tanta gioia nella testa di un solo uomo!) 
E anche se per il tremore riescono a vedere 
solo un appezzamento erboso, 
è comunque qualcosa di straordinario. 
Finché non si sveglia uno e rovina tutto. E dice: 
“Presto, presto giungerà la sera, 
allora riposeremo e troveremo molta pace!” 
Allora uno dopo l’altro si alzano dai tavoli, 
si puliscono le labbra umide con il fazzoletto, 
e provano molta, molta vergogna.   
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Ileana Mălăncioiu 
 
Nu pot să mă plîng 
 
  
Nu pot să mă plîng de foame, 
Hrana mea din ceruri vine, 
Dar mi-e teamă pentru zeul 
Ce se va hrăni cu mine. 
  
  
Sînt prea neagră, sînt prea tristă, 
Jertfa mea poate să-i pară 
Şi mai slabă decît este, 
Şi mai rea, şi mai amară. 
  
  
Sîngele-ar putea să-l verse 
Într-un cîmp frumos cu maci, 
Carnea ar putea rămîne 
Să se-mpartă la săraci. 
  
  
  
Non posso lamentarmi 
  
 
Non posso lamentarmi per la fame, 
Il mio cibo dai cieli viene, 
Ma temo per il dio 
Che si ciberà di me. 
  
Sono troppo nera, sono troppo triste,  
Il mio sacrificio gli potrà sembrare 
Anche più modesto di quanto non sia, 
Anche peggiore, e più amaro. 
  
Il sangue potrebbe versarlo 
In un bel campo di papaveri, 
La carne potrebbe avanzare 
Per distribuirla ai poveri. 
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Nichita Danilov 
  
Arlechin la marginea câmpului 
 
(tablou fără ramă) 
 
 
Stau trei îngeri decapitaţi 
la capătul unui peisaj galben. 
Peste ei pică seara. 
Primul e verde ca iarba, 
al doilea roşu ca focul, 
al treilea vânăt ca luna. 
Capetele le-au căzut la pământ 
şi acum în jurul lor creşte iarba. 
Primul ţine în mână o trâmbiţă, 
dar nu are gură să sufle într-însa. 
Al doilea ţine o sabie, 
dar nu mai are putere s-o ridice deasupra. 
Al treilea are în mână 
o sferă de foc şi-năuntrul ei creşte iarba. 
Perechi de îndrăgostiţi 
în jurul lor au făcut cerc 
şi dansează în iarbă. 
Zac trei îngeri decapitaţi 
la capătul unui peisaj galben. 
Primul e verde ca iarba, 
al doilea roşu ca focul, 
al treilea vânăt ca luna. 
Capetele le-au căzut la pământ 
şi acum în jurul lor se ofileşte iarba... 
  
  
  
Arlecchino al confine del campo 
  
(quadro senza cornice) 
 
 
Tre angeli decapitati stanno 
in fondo ad un paesaggio giallo. 
Su di loro cala la sera.  
Il primo è verde come l’erba, 
il secondo rosso come il fuoco, 
il terzo livido come la luna. 
Le loro teste sono cadute a terra 
e adesso intorno a loro cresce l’erba. 
Il primo tiene in mano una tromba, 
ma non ha bocca per soffiarvi dentro. 
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Il secondo tiene una spada, 
ma non ha più la forza per levarla in alto. 
Il terzo ha in mano  
una sfera di fuoco e al suo interno cresce l’erba. 
Coppie di innamorati 
attorno a loro hanno fatto cerchio  
e danzano nell’erba. 
Giacciono tre angeli decapitati 
in fondo ad un paesaggio giallo. 
Il primo è verde come l’erba, 
il secondo rosso come il fuoco, 
il terzo livido come la luna. 
Le loro teste sono cadute a terra 
e adesso intorno a loro inaridisce l’erba... 
 
 
  
Vasile Muste 
  
  
IARBĂ IZBUCNIND ÎN PLÂNS 
  
 
doar când îmi voi desface cămaşa asta 
de viaţă privindu-mi umerii acoperiţi 
cu pulbere-aurie veţi înţelege că am 
fost prieten cu cel care noapte 
de noapte urca Luna pe munţi 
  
 
 
ERBA CHE SCOPPIA IN PIANTO 
  
solo quando mi leverò questa camicia 
di vita guardando le mie spalle coperte 
di polvere dorata capirete che sono 
stato amico con colui che notte 
dopo notte portava la Luna sui monti 
 
 
 
IARNĂ 
  
paşi străini opresc în grădină respiraţia ierbii 
prin amintirea părinţilor trece luna mereu 
miei albi gâtu-şi întind peste treptele casei 
până în sufletul meu 
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INVERNO  
 
 
passi stranieri bloccano il respiro dell’erba in giardino 
nel ricordo dei miei genitori passa sempre la luna  
agnelli bianchi allungano il collo sui gradini di casa 
fino a toccarmi l’anima 
  
 
  
URMA DE CERB 
  
  
în ochii cerbului rănit 
limbă în clopot de seară 
pădurea rotindu-se-n ultimul dans 
blânde ninsori răsuflarea-i înving 
iar steaua în ceruri rămâne 
numai sieşi dureros luminând 
  
pe nelumite cărări 
ramuri atinse 
de amintirea trecerii lui 
fără moarte se leagănă 
  
  
 
L’ORMA DI CERVO 
 
  
negli occhi del cervo ferito 
battaglio nella campana vespertina 
il bosco che ruota nell’ultima danza 
nevicate leggere gli levano il respiro 
mentre nel cielo rimane la stella 
ad illuminare dolorosamente soltanto se stessa 
  
su sentieri oscuri 
i rami sfiorati 
dal ricordo del suo passaggio 
si cullano senza morte                             
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VASILE GOGEA 
 
 
 
 
 
 
 

CRIMA DIN VIS 
(sau despre instalatorii morții) 

 
  

Locuiesc – nici nu mai știu de cînd – 
la ultimul etaj – am uitat cîte sunt – 

al unui bloc – sau hotel 
ori un fel de castel – 
fără scări interioare 

sau de incendiu 
fără lift. 

  
Pot să ies doar la fereastră 

să-mi verific prezența reflectată 
în piscina cu apă albastră 

din curtea interioară. 
  

În care nu înoată 
niciodată 
nimeni. 

  
„Nu scoateți dopul! Nu dați 

drumul la apă!” – 
am strigat 
în ultima 

dimineață. 
  

„Bă! Lăsați apa! Mă sufoc! Îmi plesnește capul! 
Mă scurg la canal! Lăsați apa, 

ucigașilor!” 
  

„Fire-ați ai dracului 
cu cheia voastră franceză 
și cu fackelmannu vostru 

cu tot!” 
* 

(Cluj, septembrie 2017) 
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IOAN DOREL TODEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anotimp pentru poezie 
 
 
Septembrie a ruginit în frunze. 
Miroase-a rod binecuvântat. 
Lumina a-ncremenit pe buze 
Tot ce-am avut de spus şi am uitat. 
 
Sunt pline aprozarele de fructe, 
Pieţele-ncărcate de legume, 
Oraşu-i sufocat de cozi prea multe, 
De ştirile contradictorii de prin lume. 
 
Veşti proaspete despre-narmare, 
De noi tratate pentru pace, 
Cresc semnul nostru de-ntrebare 
Ce-n fiecare suflet zace . 
 
Şi, totuşi, am furat de prin şedinţe 
O clipă să ne primenim frumos, 
Ne-am îmbrăcat după cerinţe 
În strai de poezie-armonios. 
 
Se-ntâmplă deci, un lucru minunat 
În toamna aceasta pastelată, 
Un lucru sigur, de-am uitat 
De griji şi notele de plată. 
 
E-o trecere ... în fuga mare, 
De-aceea să ne bucurăm cum se cuvine 
Când poezie e la rang de sărbătoare, 
Când mai vrem şi cât mai ştim de bine! 

Trecere 
 
 
Au înflorit discret ghioceii. 
Neștiut albul petalelor,  
tăcut, 
s-a așezat pe tâmplele noastre. 
Ochii au aceeaşi lumină, 
aceleași speranțe !  
Nimeni nu ne aude bătăile inimii... 
Exilat în Nord, 
exilată în Sud, 
numărând  vise și stele, 
am uitat glasul ceasornicului... 
 
 
Iluzie... 
 
 
I-am căutat privirea în zadar. 
lumina  
nu mai răspândea licăriri albastre. 
Era ascunsă sub iedera verde... 
Am început să-i uit  
atingerea ca o adiere... 
Numai suvițele,  
ca întunericul nopții 
acoperă chipul de întrebările mele. 
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Poetul şi madona 
 
Sunt candelă arzând 
ofrandă frumuseţii tale. 
Te mângâi 
cu lumina mea 
şi vraja te-nconjoară şi mai mare. 
Se ard miresme de tămâie 
Dorinţa 
este veşnic omenească. 
Doar tu rămâi 
icoană născătoare 
de dragoste 
credinţă 
şi speranţă. 
 
 

Le poète et la madone 
 
Je suis chandelle allumée qui se consume 
en guise d’offrande à ta beauté. 
Je te caresse 
 de ma lumière, 
dilatant l’enchantement. 
 
On brûle des parfums d’encens … 
Le désir 
 est à jamais humain. 
Seule, toi, tu restes, 
 icône qui enfante 
 l’amour, 
 la foi 
 et l’espoir. 

 
 
 
Fruct uitat 
 
Fruct copt, m-am rupt 
din creanga unui dumnezeu 
şi cad aici în pragul tău... 
Fruct copt, m-am rupt 
din pom rotat, 
fruct copt... 
  şi nu m-ai ridicat. 
 

Fruit oublié 
 
Fruit mûr, je me suis décroché 
de la branche d’un dieu 
et je tombe ici au seuil de ta porte … 
Fruit mûr, je me suis décroché 
d’un pommier tout rond, 
fruit mûr … 

  et toi, tu ne m’a pas ramassé. 

 
 
 
 
Ingrata 
 
Ideile mele, 
versurile mele : 
pietre pe caldarâmul 
peste care treci 
atentă 
să nu te calce 
un vehicul comunal... 
 

L’ingrate 
 
Mes idées, 
mes vers : 
des pierres sur le macadam 
sur lequel tu passes 
attentive 
aux roues 
du véhicule communal. 

 
Traducere: Gafia Galay et Jean-Louis Chancerel 
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MIHAELA ROXANA BOBOC 
 
 
 
 
 
 
 
Terapia mută  
 
 
Taci! 
Taci odată și ascultă bătăile inimii cum se lovesc de terapia mută 
apoi urăște-mă, doare mai puțin 
cu zi ce trece mai puțin, 
umărul ploii plânge sprijinit de zidurile tale înalte 
parcă mai înalte  
ascultă, 
iubirea asta oloagă, mută și de nediscutat nu încape în rama clasică cu zâmbete forjate, 
o pisică îmblânzită, unu-doi copii, o casă cu grădină aliniată după soare, 
nici măcar în sacul plin cu așteptări nu zace vreo păpușă frumos pieptănată 
sau un robot bine articulat  
ehe, când pe fundul sufletului mai e doar o carte și aceea cu pagini destrămate 
ce nebunie să ceri o iubire împachetată cu fundă roșie în locul copilăriei prăfuite 
ca o cenușăreasă scuturând pantoful de cristal 
răsună anotimpul cu acuarelele toamnei în buzunar -  
azi mai pictez un mac, doi fluturi, 
mâine, cine știe? voi scoate mesteacănul din rădăcini, îl voi privi cu necaz, l-ai iubit mai mult 
decât pe fetița aceasta posomorâtă, cozile ei lungi și inima ca un purice sărind de pe un picior 
pe altul 
o mână mică trage încă de cordonul ombilical și pune plasturi peste soare 
genunchii timpului dor mai puțin, azi mai puțin și fantasmele tatei se ascund în sticla cu vodkă 
țuică și, ce mai puneai lângă? 
a, da, carnetul maro plin de crochiuri, zâmbetele lor strâmbe într-atâtea copilării furate 
și chipul mamei încremenit și mut în glastră, singura natură vie pe care n-ai pictat-o de teama 
morții 
altă moarte n-ai închipuit, părinte, afară de inima mea implorând un trup care să mă cuprindă 
înăuntru 
să nu mai văd 
e mai ușor să acoperi ochii copilei, e mai ușor decât să ții orfana în brațe 
ca și când ar conta  
șșșt, taci cu mama, o să îngânăm un cântec de leagăn aproape de zori 
vom împleti cosițe roșii toamnei și când nimeni nu va ști 
vom plânge mut în brațele noastre, vom plânge ca și când... 

http://mihaelaroxanaboboc.blogspot.ro/2017/08/terapia-muta.html
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Domnişoara Nimeni  
 

(poetei Florentina Loredana Dalian) 
 
E straniu. După o zi de poezie vine alta, apoi cealaltă  
până pierzi șirul și nici nu mai contează 
că te-ai născut într-o zi de mai, 
că ai părăsit înainte să știi de ce diminețile se clatină bețive 
sub abandonul oamenilor, 
că poate ai adoptat o pisică sau un câine 
și zilele s-au întors nevindecate în tine, 
chiar nu mai contează câte răni ai oblojit  
câți copii ai adus țării ofrandă spre lecția neasumată a iubirii; 
contează doar ziua care-și leapădă hainele în acest poem 
sânii ei albi, mai albi decât moartea cuvintelor 
coapsele ei rotunjite de pictorul citadin care a îndrăznit să dăltuiască cerul 
în forme atât de mici că am ajuns să strig poezia pe numele de alint: 
Ană / Loredană a zidurilor, purtând suferința ca o eșarfă împrejurul umerilor 
gâtul tău fin de femeie, femeie a nopții 
și trupului biciuit de dorințe, a bărbaților condamnați la exil 
versul tău se leagănă liber pe funia singurătății 
și eșafodul e mereu în suflet aproape de călău 
vocea ta gravă ca ecoul unui mormânt gol în ziua învierii 
și mirul curgând pe trupul fricii până devine nălucă 
te port în suflet vorbind despre un Serghei* în anii de război,  
condamnat la viață, 
condamnat la libertatea care ucide, slobozește și iartă! 
Ceasul de aur se închide în pumn și călăul doarme 
în visul lui Serghei, 
doarme în paginile Domnișoarei Nimeni. 
Nimeni nu a îndrăznit să tulbure apa 
nici îngerul săpând tranșee sub pământ 
nici omul care așteaptă alt om să-l arunce înapoi în sine. 
Spune-i lui Dumnezeu despre Serghei purtând ca o icoană 
poza copiilor la piept, cu cerul în ochi și pământ sub coaste 
spune-i să trăiască în cămașa ta, 
unde abandonul se simte ca un cuțit cu două tăișuri. 
 
Dragă Domnișoară Nimeni, 
e timpul să scoatem poezia în stradă cu pieptul dezgolit 
sub ploaia de gloanțe cerul se vede minge de foc 
un pământ nou și-adună brazdele  
vom înmormânta aici bucuriile, tristețile rămân mereu la suprafață, 
fantasme de timp  -  
poate tresari și tu când la un colț de stradă 
un înger cerșește pâinea poemelor lui Serghei cu cerul lui în ochi până se face frig 
e dimineață 
nimeni nu doarme, 
Nimeni. 
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CORNEL OCTAVIAN RODEANU 
 
 
 
 
 

*** 
 
 
mi-au virat salariul pe cardul RATB, 
luna aceasta plină 
sunt osândit la viață în tramvai, 
coabitez cu bătrâni înrolaţi, cerşetori inventivi  
şi mirosuri dulci de femei singure. 
pe mine nu mă întreabă nimeni 
nici măcar de bilet. 
călătoresc gratuit printre oameni 
fără să întâlnesc uimirea. 
de luni până vineri același joc 
de-a salariul, cu sau fără control. 
 
 
*** 
 
 
mă îndeletnicesc cu desfrunzitul oamenilor, 
dau jos privirile zvelte 
și tot ce este de prisos. 
la ultima ta frunză brunetă 
am văzut că Dumnezeu te-a subliniat 
pentru mine. 
toamna, frunze mincinoase 
cad de pe chipuri, 
zâmbetul crengilor false 
răsare la colț de om 
și rugina vorbește în albastru. 
ramura ta de măslin 
ruptă de tristețe 
suspină la căpătâiul unui porumbel. 
frunzele nu mai zboară împreună  
de când Noe a băut primul pahar cu pelin. 
zborul nu se mai face în doi 
și nici un semn nu mai e pentru oameni. 
Dumnezeu te-a subliniat pentru mine 
dar cartea a rămas la El. 
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*** 
 
 
chiar și crescut la sânul bestiei, 
mielul va plânge în ziua iertării. 
laptele de șarpe nu schimbă destinul, 
iar cel născut pentru altul 
nu va muri pentru sine. 
prin iarba mincinoasă 
unul se târăște iar altul mănâncă 
și coasa nu ține cont nici de umbra bestiei 
nici de foamea iertării, 
se duce unde vrea mâna omului. 
 
 
*** 
 
 
despre un nimeni oarecare 
născut de o mamă, într-o zi a săptămânii, 
nimeni avea șapte ani de acasă. 
a avut colegi de bancă 
iubită blondă în liceu, 
împrumut la bancă și chiar copii. 
un serviciu oarecare 
suficient de umil 
cât să rămână nimeni. 
din bun simț nu a mâncat prea mult din pensie, 
a cedat locul celor mai tineri 
ce încă nu știau cât de nimeni sunt și ei. 
un nimeni trăieste ca oricine; 
cât o liniuță între doi ani oarecare. 
mărturie stă o cruce banală  
printre garduri mărunte  
și lespezi cu miros de liliac. 
 
 
*** 
 
 
cinci minute de liniște,  
atât a durat tăcerea, 
apoi clopotele au început jazz-ul-  
uleiul, vinul și pământul îmi pregătesc așternutul 
dincolo de palmele tale aburite 
izul de smirnă crește în loc de liliac. 
mai ascultă acatistul morții  
ce nu aduce decât odihna celor cinci minute, 
prescurea dospită în cuptorul copilăriei  
are același gust de vin ținut în crama mânăstirii. 
nu uit bătaia palmelor de la funia clopotului 
tras în joacă,  
după ce mă sărutai când ne întorceam de la școală. 
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IULIA PATIU 
 
 
 
 

 
Oxigenul din patimi 
 
 
1- 
adevărul incredibil din ochi 
îl văd fără de ochi 
nu sunt la modă 
nici de modă veche nici de modă nouă 
nu mă dezbrac de pescăruși în apele mele 
în propria piele sunt și goală sunt și plină 
 
2- 
de cealaltă parte a râului 
mai însetată de dreptate 
îmi iese-n drum o sferă 
de parcă nedreptatea se răzbună 
își face singură dreptate 
și mușcă din mine cu aceeași gură 
cu care mușcă somnul nesupus de moarte 
o felie de amintire 
 
3- 
grea de neînceput 
în casa de pământ 
mă nasc cu primele pietre 
munții în genunchi se dezleagă de cer 
cu durere 
și mă dau de suflet 
pentru loc timp și drum 
și-n amintirea celei pentru care nu e perfect cercul 
ne amestecă sângele pe fiecare diametru 
sufocată de piatra poticnirii slăbită de mărul din gât 
îmi dai curaj și putere din piatra de temelii 
" viața sufletului meu " 
aluat dospit piatră pe piatră 
cu tine de la pământ mă ridică 
rază ori pim din altă viață 
 

4- 
viața e un zbor în cădere 
moartea o strângere de cer 
și așa cum din palmă nu poți lua ce nu-i 
tot așa ce nu există n-ai cum să vezi 
doar ochii meditați de înscrisul genelor 
pot vedea ce e în nevăzut 
și numai copiii simt gândul netransmis 
* 
nu eram trează 
și parcă nimic nu se petrecuse 
nimic nu se petrecea în prezent 
o dorință vagă urca în mintea mea ca-ntr-o 
eprubetă de sticlă 
și se apropia de șira spinării 
ca și cum te apropii de soarele din 
tablourile lui Van Gogh 
și abia de acum va urma ce e mai 
important 
la geam copacii vechi se defăceau în frunze... 
roase de vibrațiile stocate din furgonetele 
cerești 
smulgeau umbre de îngeri și pansau rănile 
din păsări 
sub scoarță colcăia un liliac și vântul 
și ritmul picăturilor obsecvente mă 
absorbea 
între degete se tot învârtea o linguriță 
repeta un rol ca pentru un actor 
senzație pregnantă în stânga mea 
și în tăcerea de buze prinse 
stropea pe fața de masă cu cafea 
nu eram trează 
și nimic nu se petrecea în prezent 
era o vară în care iarna își aduna forțele 
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5- 
colectiv 
potop de zvâcnete schimbă timpul 
înăutru plânge și afară plânge anotimpul 
suferințele curg usucă viul din mare 
glas după glas se stinge-n livezi sub soare 
pe cerul prins de durerea copleșitoare 
prea multe brațe se despart în încleștare 
potop de zvâcnete schimbă timpul 
înăuntru plânge și afară plânge anotimpul 
ochii pe rând se perindă colindă horoscopul 
de la trup la trup ei simt tristețea simt nisipul 
și pentru a nu știu câta oară pun o întrebare 
fără suflu cum poate fi câmpia înfloritoare 
potop de zvâcnete schimbă timpul 
 
6- 
rogvaiv 
lângă păsările încuviințate la porțile curcubeului 
legământ de viață în zidurile de lut ale Domnului 
cu mare milă din șiraguri de lacrimi de gheață 
frânturi duioase de eliberare cu soarele se înalță 
flacăra de argilă de ape târzii alimentată 
desface turla înaintea cuvîntului de inimă accentuată 
lângă păsările încuviințate la porțile curcubeului 
legământ de viață în zidurile de lut ale Domnului 
sub râul oglinzii sângele albastru întors ancestralicului 
foșnește cu vîrful perlei focul arderea chipului 
și-n ochii contopiți de suflet desțelenește cenușa emoționantă 
să-nchidă cercul de energie din altă viață dematerializată 
lângă păsările încuviințate la porțile curcubeului 
 
7- 
unii își păstrează dinții de lapte în cutii de jucărie 
ei se cred, ar vrea să fie tot copii 
dar pe ulicioarele alburii perpendiculare 
ajunge să fii precum pruncii 
alții păstrează pietrele de la ficat pietrele de la rinichi 
să-și aducă aminte între durerea surdă și durerea vie 
vârful degetului care până la margini 
senzații pipăie 
lentila de lichid peste lentila de sticlă 
forțează harta 
iese din obișnuit pelicula 
și-o lună pe fața de soare în eclipsă 

8- 
trupul nu înșeală 
e pașaportul pentru această călătorie 
până la brâu până la sâni 
până peste cap 
oxigenul din patimi 
un ceva care te face să respiri 
9- 
ieri am fost îndrăgostită de poem 
azi îndrăgostită de poet trăiesc la Marea Neagră 
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ION TOMA IONESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
zidul 
 
tălpile merg 
pe calea pământului 
secunde risipite 
în marile dune 
de n-ar fi înțeleptele cămile 
să rumege zilele 
în tăișul nopților 
în ce chip am pătrunde hățișul 
de ierburi uscate 
al vântului... 
 
și deodată un zid de apă 
cu gândul în tălpile picioarelor 
socotești că e bine 
să spargi zidul 
cu brațele 
drumul de-a lungul 
nu-ți spune nimic 
privești în ochii cămilei și citești 
suflă aerul în piei cusute 
ca să treci apa 
 
 
 
 

credinţă 
 
 
s-a ridicat umbra 
de la picioarele mele 
ca o flacără vie 
înconjurându-mă 
și mi-am zis 
se poate să fii 
o singură dată 
și să arzi 
de mai multe ori 
 
 
îndreptar pătimaș  
 
nu-mi îngăduiam  
să mai privesc miezul încins  
al astrului zilei  
mă încălzeam la palida lună  
pipăind  
coapsele lucind reci  
ale negresei  
mă credeam tânăr  
și m-am trezit  
într-o bună zi  
fără vârstă 
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timpul seamănă cu un tren 
 
timpul seamănă cu un tren 
poate e chiar trenul care trece peste noi... 
noi traversele căii ferate 
om lângă om susţinem șinele 
pe care lunecă locomotiva și vagoanele... 
o perioadă scurtă devenim pasageri 
însă nu poţi alege liber nici trenul 
și nici segmentul de drum 
 
poţi nimeri un tren de marfă 
nu e de preferat bou-vagonul 
de la sindromul vacii nebune 
animalele vii se transportă doar congelate 
poate fi un tren cu soldaţi răniţi 
se poate și un tren de mare viteză 
două-trei sute de km pe oră ploaie vânt 
doar zăpada și dumnezeu poate întârzia sosirea 
 
lumea nu se înghesuie în trenurile rapide 
în vremi de criză se grăbește doar timpul 
totdeauna pasagerii se ciondănesc 
pentru locurile de la geam 
bătaia mare e pe trenurile fantomă 
acelea sunt trenuri de lux 
unde timpul cosmic își împlinește 
călătoria de plăcere lent de-a lungul căii lactee 
 
am urcat în orient-expres era plin 
de baroni conţi spioni actriţe și balerine celebre 
întreg personalul în uniformă 
se uita la mine cu ochi neliniștiţi 
valuri izbind o stâncă ivită în calea lor 
le-am scos biletul de călătorie și 
legitimaţia de poet era un fals 
nu sunt membru al uniunii scriitorilor 
 
m-am așezat la o masă în restaurantul select 
un chelner îmbrăcat în alb impecabil 
s-a apropiat de mine și am comandat 
prânzul de duminică pentru trei 
la primul canton urcau părinţii mei 
 

prinzătorul de vise 
 
                              lui Adrian Suciu 
 
probabil am rămas indieni 
într-o americă nedescoperită 
cu porți la ceruri deschise 
alergând în cerc 
și prinzând fluturi 
în prinzătorul de vise 
 
probabil că suntem morţi 
legănaţi într-o casă de apă 
plasa din fuioare de fum 
cânepă împletită 
și pânza de in 
nu mai vor să ne-ncapă 
 
probabil doar dansul cuvintelor 
clopot mut va rămâne în aer 
stăpânul pierdut 
... tropot  
de cai înhămaţi 
la bătrânul tramvai 
 
 
ceară și miere 2 
 
în cartea în care scriu eu 
ninge tot timpul 
caligrafiez cu acribie 
literele albe 
zăpada iese din pagini 
abia de mai disting 
marginile 
 
continui să scriu 
ca și cum mi-aș tivi sufletul 
dar în noaptea asta 
s-a întâmplat un miracol 
firul de ceară alb din literele 
mele s-a împletit 
cu un fir mătăsos de miere 
 
și să se întregească minunea 
pe covor au nins 
petale roșii 
de trandafiri 
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joc cu unicorn 
 
dintr-un corn 
de unicorn 
torn 
stropi de 
lavă 
direct în mortar 
 
ca și cum 
într-un glosar 
vechi 
aș semăna 
seminţe 
să răsară 
în urechi 
tufe tinere 
de agavă 
 
... edificiu precar 
fără grinzi 
de susținere 
enclavă 
din oglinzi 
translucide 
solare 
 
palate 
inconsistente 
de siliciu topit 
și sare 
 
 
volbură de nisip  
 
dau frâu liber  
dorinței  
și (în)calc aerul  
pe care l-ai scris  
cu volbură  
în nisipul ființei  
mele  
pe plaja sulina  
într-o  
scorbură a nopții  
în cuibarul  
de stele  
unde  
liniile paralele  
s-au întâlnit 

corăbii 
rătăcind 
prin deșertul 
de jar 
cu sigla 
păsării ceții 
la avatar 
 
casă de inorog 
nesupus... 
 
și mă rog 
celui de sus 
să ajung 
să pun țigla 
și să dau 
pereții 
cu var 
 
înainte ca 
animalul 
de zăpadă 
din mine 
să se dea 
răpus... 
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reţeaua 
 
aș putea capta 
nervi relaxaţi 
pielea ca o sită 
și sinapsele bâzâind 
sunetul pierdut 
al copilăriei 
cu urechea ciulită 
pâlnie pe stâlpul 
de telegraf 
 
minunându-mă 
cum vrăbiile 
se racordau clandestin 
firelor electrice 
întinse între stâlpi 
prin care herghelii 
de cai albaștri 
sălbatici se alergau 
nevăzut 
și după ce își făceau 
plinul la semn 
vrăbiuţele acelea 
înseninate 
plonjau 
într-un alt început 
 
... sinapsele 
s-au uzat 
stâlpii de lemn 
au fost înlocuiţi 
cu stâlpi de beton 
cablurile întinse 
au devenit 
noduri 
de autostrăzi 
prin care săgetează 
bolizi negri 
 
toată reţeaua 
e o capcană 
cu monștri 
tandri 
 
 
 
 

escorta 
 
aș fi vrut să încep cu sentimentul 
morţii ce se urcă pe tine 
ca un mușuroi de furnici 
călcat din greșeală 
 
dar moartea nu e un sentiment 
e o escortă 
cu care te culci 
doar o singură dată la vedere 
în mijlocul bâlciului 
pe o scenă unde lumea 
se-nghesuie să privească 
și tu tot amâni 
 
mai întâi întrevezi sentimentul vieţii 
cu coșciugul pe roţi 
într-un carusel de spaime 
îţi dai drumul pe pistă 
în întuneric 
sub propria piele 
ca într-un cort negru 
te izbești de pereţi 
 
ţi se pare că te dezintegrezi 
și nu mai ajungi 
la întâlnirea 
cu escorta 
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DAN TUDOR CALOTESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nu săvârşesc scrisori de intenţie nimănui  
 
 
cu atât mai puţin mie 
cum aş putea să-mi scriu dorinţele 
fără să am o bucată de cer pergament 
o pană de phoenix drept toc 
poate chiar şi puţin curcubeu în călimară 
multă durere scosă din râsul profesional al clownului 
un pic din pirueta pământului 
un flux şi o tandră aureolă 
două valuri de nisip şi o balenă eşuată 
un cactus risipind albul 
un roi de stele pe post de coadă la nicio cometă 
două sirene chemându-mă niciunde cu disperare 
și doar un singur sfârşit de lume 
poate totuși din când în când un dezastru pe post de ştire 
în loc de desene animate 
nimicul din spatele nimicului 
precum o dovadă că se poate număra infinitul 
cum îmi pot număra şi eu vieţile 
nu cele care nu au fost 
dar nici cele care nu vor mai fi 
 
cine ştie 
poate că o scrisoare îmi pot permite 
dar la urma urmei nu am timbru 
nici cutie poştală 
nici măcar nu ştiu cum să împăturesc cerul 
într-un plic 
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eu nu am nevoie de martori  
 
 
nu vreau să mă creadă nimeni 
oricum sunt condamnat prin naştere la moarte 
ce naiba ar putea fi mai rău de-atât 
aşa că nu propovăduiesc adevăruri incontestabile 
nu am nevoie de nimeni să-mi răstălmăcească visele 
le visez singur şi le uit repede 
cu cât mai repede cu atât mai bine 
să nu mă mănânce limba să le povestesc cuiva 
 
sunt convins că nici dumnezeu nu are nevoie de martori  
nici de antemergători nici de messia 
sunt sigur că nici de biserici sau papi 
nici de mausolee nici de cimitire 
doar noi amărâţii ăştia care suferim de moarte 
ne visăm nemuritori ori statui 
ca să nu ne moară egoul niciodată 
 
 
moartea câştigă premii de excelenţă  
 
 
la fiecare pas un final fericit  
de la un capăt la altul al vieţii 
o sumă de înmormântări frumoase 
oricum la naştere nu e niciun spectacol 
nici măcar o pomană pentru ziua venirii pe lume 
doar durere ţipete şi lacrimi 
de fericire se desface cerul în constelaţii 
zodii karme destine implacabilul corolar 
un regizor depăşit de situaţie 
sclavul producătorului veros 
veşnica reţetă cu iadul pe post de rai 
sângele ţâşnind din tăieturi de peliculă 
ca dintr-un puţ petrolier 
pentru toţi vampirii din sală 
 
în spatele aparatului de proiecţie 
moartea pregăteşte o serie viitoare 
iar biletele se vând înainte de a se şti eroul 
 
 
îmi sunt aşa inegal uneori  
 
 
încât mă văd când pitic urcat pe o lună plină 
când cine ştie ce uriaş rămas pe pământ  
un fel de guliver rătăcit în propria lui poveste 
iar din când în când mă loveşte o altfel de sete  
aş fi îndrăznit să-i zic nebună  
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dar nu are nimic comun cu pierederea realităţii 
pur şi simplu beau dintr-o sete în alta  
precum un dromader cu o mie de cocoaşe 
şi nu am niciun deşert de străbătut 
nici măcar nu fac parte dintr-o caravană  
doar mă supun setei ca într-un botez ciudat 
devin din ce în ce mai străveziu 
de se vede prin mine  
ca printr-un cristalin ciudat 
universul adus la dimensiunea bosonului 
 
 
poate că am murit deja  
 
 
şi nu mai sunt decât o fantomă rătăcită 
sentimentul acesta de inconsistenţă 
pare şi el rămas singuratic 
prin inima mea de aer 
 
într-un fel trec prin toate 
ca şi când nu ar mai fi 
nici nu mai ştiu dacă eu sunt mort 
ori lumea e doar o boare 
 
chiar şi ţipătul e ca o frunză în cădere 
iar lacrimile nu se mai nasc fierbinţi 
nici măcar sărate 
par să fie nişte fulgi îngheţaţi 
care viscolesc prin imensul gol din mine 
 
 
genetic transgenic sau mai ştiu eu cum  
 
 
într-o zi voi învăţa să comunic prin rizomi 
poate voi privi soarele dintr-o inflorescenţă 
şi-i voi zâmbi din tot polenul meu 
răspândind chemări de fluturi şi albine 
dintr-o mireasmă de suflet 
oricum simt că sunt inferior lumilor colorate 
o biată faţă palidă gălăgioasă şi instabilă 
un trup morocănos şi prea plin de sine 
ca şi cum gândul nu ar fi avut altă cale  
am învăţat să vorbesc pentru a-l împărtăşi 
apoi am început să strig 
când de bucurie când de moarte 
întors în şoaptă prin iubire 
reîntors în tăcere cu adorare 
învăţ să comunic gândul  
chiar înainte de a se naşte 
chiar şi multă vreme după ce nu va mai fi 

democraţia nu are vârf tovarăşi  
 
 

ar fi bine să lăsaţi bălăngăneala asta 
imposibilă  
de-a lungul şi de-a latul istoriei 
ce dracu nu aţi mai jucat lapte gros niciodată? 
săriţi cât mai aproape de veriga slabă 
puneţi presiune pe poeţi 
nu-i mai lăsaţi să umble singuri ziua 
daţi-le câte o muză sub acoperire 
să le ştie sărutul 
să le măsoare visele dimineaţa 
altfel să nu vă miraţi că vor ieşi din transă 
şi vor mai face o revoluţie 
 
democraţia nu e niciodată scuzabilă 
cum să vă fac să nu vă mai cereţi inutil scuze  
loviţi cu realitatea crudă în fiecare vis 
impozitaţi infinit tăcerile poeţilor 
ele nu fac altceva decât să caute un dictator 
acel gen de tiran al bunului simţ 
al frumosului 
al iubirii  
 
într-un fel tovarăşi 
poeţii ăştia îl vor crede pe un viitor messia 
tot aşa cum l-au ridicat la cer pe isus 
îi vor trage cuiele din răstignirea oficială 
i se vor închina în şoaptă 
ca unei flori albe 
aşa că nu-i mai lăsaţi să umble ziua pe stradă 
nu mai asfaltaţi pieţele  
că de acolo se adresează maşinilor din trafic 
cheamă taximetrele la măsurat  
propun autobuzele la votul universal 
şi nestingheriţi de gloanţe 
vor muri fericiţi 
pentru libertate 
 
libertatea aceea pe care ar fi bine 
să nu o mai lăsaţi alături de ei pe stradă 
 
alo tovarăşi 
să nu vă pună dracu să-i lăsaţi să cânte 
că ei nu ştiu decât deşteaptă-te omule 
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parcă suntem doi sinucigaşi anonimi  
 
totuşi fiecare în parte cu fereastra lui 
ca şi când ne-ar fi prea greu împreună pe acelaşi caldarâm 
într-o linişte orbitoare împărţim o supernovă 
ca pe o ultimă împărtăşanie 
înainte să ne orbim inimile deschidem larg braţele 
atât de larg încât pare că ne căutăm suflete unul în altul 
apoi cineva va scrie un bilet de împăcare 
în loc de obişnuitul bilet de adio 
iar trecătorii vor zâmbi fermecaţi 
de cât de albastru ne apasă cerul 
 
 

mă strecor dintr-un univers într-altul  
 
nu ştiu dacă iadul e pâlnia 
îmi este din ce în ce mai strâmt în raiul acesta 
parcă nu-mi mai ajunge doar o moarte 
pentru câte durere este pe acest colţ de lume 
şi tu ştii doamne cum te sufocai aici 
câte nevoie de spaţiu ai avut 
să mai respiri un cer pentru inima mea de poet 
la urma urmei mă voi întoarce în liniştea ta 
după ce-mi voi străbate întunericul 
................................. 
spaţiile asigură limitele dintre două creaţii 
şi sunt mai totdeauna cel puţin infinite 
trebuie să mă credeţi pe cuvânt 
oricum nimeni nu va avea destul timp să le măsoare 
................................. 
dintr-un univers într-altul prin găuri negre mă strecor 
ca să vă scriu poezia ultimului refugiu 
dar nu înainte de a asoma infinitul 
să nu simtă durerea trecerii prin clipă 
 
 

înainte de a descifra geometria destinului  
 
te-aş întreba doamne despre prima zi 
de ce a trebuit să faci mai întâi lumină 
probabil că întunericul era deja 
şi cuvântul doamne 
poate că înaintea lui a fost un gând 
că lumea ta nu e făcută din versuri scrise în vis 
sau poate că eşti un poet şi visezi infinit 
şi eu ce caut în visul tău şi de ce pot să mă-ntreb asta 
ori sunt doar un fel de răzvrătit pe scenariul acesta tâmpit 
cu naşteri şi moarte cu durere şi chin 
înainte de orice alt răspuns însă 
chiar dacă ego-ul meu oricum nu ar putea pricepe 
aş vrea să ştiu de ce nu ai făcut numai duminici 
în care să te slăvim mereu 
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LAURA CĂTĂLINA DRAGOMIR 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
*** 

 
Părul ud, ca tot ce nu făcea zgomot, înălțime căzută, dungă fără rușine lipită de craniu, sânii 
peste care nu se pieptăna niciodată, pești de iod și sărătura, numele ce nu pleca, o mână de 
nume palid ca și ea, pe amândoi obrajii Maria, sub apa de spălat Maria, venise o femeie să-i 
aducă toate astea lui.  
Și sufletul, ca și cum de-un drog te-ai împlinit și îți mai trebuie, îl emoționa fără să se aștepte, îi 
arăta, asemeni bolnavului, ce să facă cu propria-i odihnă. Sânilor, care mai cereau timp, 
începuseră să le intre frig și, uitându-se la ei, lucruri ce-n curând urmau să-i aparțină, închise 
fereastra.  
Duminica avea un timp limitat. N-o spuneau, dar, ca orice exaltare, era supusă injustiției și 
răutăților. Gardienii, și ăsta era un gând care îi rămânea mereu, lăsau lui Dumnezeu un avantaj 
de o oră, o aroganță în termeni de suveranitate, posibilitate pentru ei să se îmbete, într-o 
respingere evidentă a ceea ce, pentru restul muritorilor, erau privilegiile și advertismentele 
celui de sus. Sărbătoarea era unica muncă, până la ultima consecință, o decizie a memoriei de 
a rămâne în realitate într-o perseverență caracteristică celor bolnavi sau celor, de asemenea 
bolnavi, care cred, fără să fi văzut. 
Bunătatea, din care orgoliul presimțea mentalitatea învinsului, i se atribuise ca un fel de 
popularitate, din fața căreia nu știuse să fugă și-n care se balansa până la eliberare, într-o 
acțiune de tristețe, cum se întâmplă în atâtea situații reale de viață. O dereglare hormonală îi 
dădea dreptate lui Dumnezeu sau poate un virus, dintre cei identificați cu nume de antici mai 
realizați decât noi. Ca în curtea școlii, gloriei celor slabi nu i se făcea dreptate. O apărare de 
struț – încarnată – sprijinea liniștea. 
Mâinile, atât cât le cunoștea, strâmte de frig mișcau aerul, carceră de pui mic, mutată după 
soare. La ele se gândeau, pe ele se iubeau, numai ele se separau în una. 
Cine nu a fost îndrăgostit, nu știe cum e să stai pregătit de orice nebunie, să-ți miroasă rochiile 
reconciliant, a circumstanță ieftină și a topografie colectivizată. Anumite miracole, de care 
încă îți mai e rușine, trebuie respectate, cu efort și determinare. Femeii îi era la îndemână să 
nu-i tremure vocea. Luase în serios să trimită târziu după popa. Patul era bine făcut, pe 
Dumnezeu îl iubise, în defavoarea opiniei generale, nu ai de ce să închizi ochii și să mergi încet, 
pentru a avea amintiri fericite. Încrederea cu care bolise și își amintea, lăstar orb, liniștea când 
i se făcea greață, erau că se hotărâse (pentru că despre hotărâre e vorba) să îi fie frică de sine, 
ca și cum de un dușman ar fi despărțit-o puține ore.  
Se obișnuise obosită. Dezgustul îi atingea, ca o bătaie în ușă, spatele. Parcă despre dumnezeu, 
nu tot ce avem în față știm? Frigul îi lâncezea înclinarea capului, singurul atriu.  
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Goală, învățase să fumeze mai mult decât era normal. Odată văzut, sexul nu mai conta pentru 
nimeni. 
În picioare, își susținea, la fel ca animalele când se duc cu aerul în ele, după care nu se mai știe 
nimic despre cum respiră, o tăietură care-i indigna, umflată și vânătă, gestul eficient prin care 
își mușca buzele. Oamenii o atinseseră, dăduseră cu pumnul în masă, fuseseră chiar 
emoționați, așa cum te emoționează ceea ce nu înțelegi, dar vezi în carne și oase. 
Să fii curvă nu e ca și cum ai face vărsat de vânt. După ce aștepți două săptămâni, nimeni nu-şi 
mai dă seama de suspiciunea vâscoasă a ochilor și oxidul strâmb, sudoare din care trăiești. 
Muncitorii, aduși de unde obiceiul pescuitului se faceau între mai mulți oameni, luau 
autobuzele către casă. 
Mărimea cuțitului întârzia. Măiestria despre care se bănuise, suferința ambițioasă, vulgară, 
sănătatea ei de om căruia despre barbaţi și vin mai mult îşi vorbise singură se uitau la mâna 
lui Dumnezeu, frumoasă cu degetele lungi, așa cum se aștepta. 
Distanța urca liniștită. Brațele aruncate din hățuri, fără somn și fără băutură, pentru 
responsabilități imediate ca astea, nici mila și nici rușinea nu o împiedicau. Își puse ciorapii. 
După puterea ei de înțelegere, era îmbrăcată. 
Aduși sfinții, liniile putrede așteptau să li se spele picioarele. 
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VIOLETA ANCIU 
 
 
 
 
 
 
 
(ipo)stază 
 
 
cel mai intim act al devenirii 
e supunerea ca formă de abandonare 
a ta în fața sinelui. 
 
 
pântec 
 
 
un pumn pătruns adânc în pământ 
poate strânge inima lumii  
până degetele încep să o simtă pulsând.  
 
 
foame  
 
 
îți simt foamea cum taie carnea  
și pătrunde în oase. 
 
dacă ar străpunge dincolo de ele 
ar consuma și sfâșia și măcina tot 
 
ajungând înapoi la tine 
ca o creatură veșnic flămândă  
tăvălindu-ți-se la picioare 
 
îți simt foamea tot mai aspru.  
 
când te îmbrățișez, 
mușc din mine și mi-e tot mai foame. 
 

botez de suflare  
 
 
ochii tăi nu mai zâmbesc  
ca înainte,  
acum se miră, ascultă şi tac  
ei nu mai înţeleg nicio limbă.  
 
ochii tăi nu mai zâmbesc  
ca înainte  
de când au învăţat să asculte  
copiii care caută să strângă  
mizeriile sufletului,  
ca să aibă îngerii  
pe unde călca şi din ce bea  
vin şi li se-arată.  
 
martorii nu mai zâmbesc  
ca înainte de-a vedea  
cum e botezată în fiecare noapte  
întreaga suflare.  
 
o, Doamne, cât de frumos  
ochii Tăi s-au aşezat,  
cu uitătură cu tot,  
 
în această prelungă  
ascultare! 
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nevoie de coapse 
 
  dedicat poetului Ciprian Chirvasiu 
 
 
din buze-mi curge un râu de apă dulce,  
pe coapsele meschine întind cu vârful limbii 
tristeţi din lava-mamă, 
să nu-mi urce la suflet, 
 
pentru că  
n-aş mai avea coapse  
să-l nasc 
 
şi-a mia oară. 
 
 
 

sub semnul pământului 
 
 
rădăcinile se usucă 
deşi n-am semănat vreodată, 
 
carnea îţi înfloreşte în mâinile mele, 
 
te simt întreg când te dezbraci 
de tot ce crezi c-ai cunoscut, 
iubeşte-mă singur! 
 
căci singură şi dezbrăcată 
stau în faţa ta, 
iubeşte-mă ca pe o plăsmuire geamănă! 
 
vreau să-mi arăţi 
ce nici tu nu mai ştii s-o recunoşti, 
când te priveşte fix omul din oglindă 
şi-ţi cere disperat să-l eliberezi! 
 
îmbrăţişează-ţi bestiile nu te teme 
 
buzele mele vor aduna 
fiecare strop de apă şi sânge 
pentru a te unge şi boteza din nou 
sub semnul pământului. 
 
ridică-te om nou întreg 
stăpân 
să te cunoască eternitatea, 
 
înainte de orice existenţă. 

textúri 
 
 
ce dor îmi e de trecătorii mei 
când purtau moartea pe umeri, 
cu chipuri de sfinţi şi ochii uscaţi! 
 
ce dor îmi e de trecătorii mei 
păşind unii peste alţii fără să se rupă 
sau să-şi întrerupă răsuflarea! 
 
ce chef am de-un cer însetat! 
 
 
 
 
epifanie 
 
 
spune-mi, 
astăzi ai trăit 
te-ai dezmorţit dintre cărămizi? 
 
spune-mi, îţi mai aminteşti cine eşti 
în partea mea de vină 
şi prin partea ta de timp? 
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IOAN ROMEO ROŞIIANU 
 
 
 
 
 
Scrisoare despre vederea din interior şi suflet 
 
 
IUBITO, în duminica aceea cu străzi pustii şi oameni plictisiţi de viaţă 
în biserica mică de lângă teatrul închis vremelnic preotul a ţinut predica într-o limbă neştiută  
era duminică şi în afară de câteva chipuri nici cuvintele nu le mai ştiam pe de rost 
în afară de trăirile adânci fumul lumânărilor pâlpâia şi el în liniştea grea 
era apăsătoare căldura, Iubito şi hainele se mulau pe trupul credincioaselor toate 
în biserica mică Dumnezeu stătea la pândă sfinţii priponiţi pe pereţi aveau orbitele goale 
decolteul blondei era prea adânc fusta brunetei prea scurtă numai rochia ta părea crescută din 
carne 
rochia ta era carne din carnea ta şi-ţi vedeam sângele fierbând în artere 
îţi plăcea să te ştii privită te excita faptul că neuronii o luau raznă 
erai dorită şi feromonii o luau razna sub ochii sfinţilor ruşinaţi de atâta trăire 
ca şi când n-ai fi avut haine stăteai, Iubito în faţa icoanei şi nu înţelegeai de ce nu mă mai 
puteam uita la tine 
nu pricepeai că-n ceasul gol ţi-am iubit pântecul şi sânii i-am sărutat c-o patimă multă 
nu înţelegeai că limba clopotului încurca istoria cu timpul prezent. 
 
(Mai ştii că atunci când preotul ne-a miruit s-a umplut lumea din jur de lumină?) 
 
Aşa a fost, Iubito şi pe stradă au năvălit dintr-o dată oamenii orbi la suflet 
cei ce nu înţelegeau poemul acesta plecaseră acasă de mult 
ca din senin m-am trezit din visul frumos şi pe geamul aburit am văzut nămeţii zilei trecute 
cei de azi vor veni ca o binecuvântare surdă şoptită pe trotuarele murdare 
vor acoperi paşi rătăciţi spre niciunde urme de nicăieri venind vor adumbri 
cerul mai puţin înalt ca înaltul zilei va trage de mânecă şoapta şi liniştea va creşte 
necondiţionat 
liziera orei va marca timpul trecut şi apropierea de moarte 
la borna aceea de vreme emoţia risipirii va orbi amiaza. 
 
(Mai ştii când ţi-am spus că îndemnurile Duhului Sfânt, mila lui Isus şi bunătatea lui 
Dumnezeu se ascultă în sufletul gol?) 
 
Aşa a fost, Iubito şi-n cumpăna clipei se dădea mereu deşteptarea la moarte 
prin singura viaţă avută mărşăluia spaima şi dorul 
regretul iubirilor neiubite otrăvea trăirea şi îngreuna respiraţia 
risipirea durea tavanul era din ce în ce mai aproape de privirea speriată 
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mâna tremura transpirată se crispa strîngea cearceaful cândva boţit de frământările 
trupurilor goale 
numai în colţul oglinzii adormise umbra surâsului tău 
în baie apa amintirilor se scurgea pe trupul tău acum fără contur  
inima bătea din ce în ce mai încet şi liniştea creştea definitiv cînd alţii se trezeau la viaţă. 

 
 
 

Scrisoare despre terasa cu vedere la viaţă şi zi 
 
IUBITO, când am coborât în strada pustie eram singurii trecători dinspre răsărit spre apus 
se făcea că se făcea că nu mai voiau zorii să vină-nspre noi şi că-n întunericul flămând nu ni se 
mai vedeau nici măcar umbrele viitoare 
aşa era atunci de parcă până la capătul lumii mai era doar un pas de făcut şi-o speranţă 
aşa era în trecerea nostră de nicăieri spre niciunde am tras insomnii sub genele plînse de dor 
am adunat în căuşul palmelor tot mirul cerului toată roua luminii ce se strecura complice-
nspre zi 
pe terasa cu vedere la viaţă şi zi am comandat cu voce tare cafeaua şi-n aburul înşurubat în 
plămâni viitorul încă neghicit în zaţul rămas 
aşa am rămas şi noi cu ochii mijiţi numărând pe degete respiraţiile  răsăritului atunci 
păream ultimi pelerini printre clipele duse pe rând aşa stăteam la marginea cuvântului strajeri. 
 
(Mai ştii când i-am cerut barmanului o carafă cu vin şi ne-a dat una cu şoapte?)  
 
Aşa a fost, Iubito atunci când mancam pâine prăjită la soare şi fumam doar chiştoace de 
speranţă şi zi 
aşa a fost când prin buzunarele goale bătea vântul sărăciei dar bogăţia ne dădea afară din 
sufletul gol 
n-aveam haine de schimb dar la garderoba timpului uitasem ultimele poeme nescrise 
amanetasem ultimul gând pentru petrecerea aceea din zori toate metaforele toate cuvintele 
până şi şoaptele toate, Iubito  
pierdusem atunci la masa de joc a tăcerii jucam zaruri de unii singuri şi pierdeam mereu câte-
o amiază şi-un vis. 
 
(Mai ştii când din staţia vieţii am luat autobuzul spre moarte?) 
 
Aşa a fost atunci, Iubito când ni se-nfăşura pe lângă trup ca o mantie de tristeţe străvezie 
tristeţea în sine 
aşa a fost când la liziera speranţei patrulam pe jos cu hangerul trăirii în piept 
aveam spade de şoapte la şoldul umbrei pe trup cămaşă de zale şi dor cavaleri de pripas în 
turnirul amiezii trecute 
pelerini poposiţi în cetăţi cu istorii nescrise în lupte şi-n zi.  

 
 
 

Scrisoare despre un surâs gol şi nimicul din noapte 
 
IUBITO, la marginea lumii nu eram dar mintea noastră simţea prăpastia vieţii atunci 
eram cât se poate de vii dar niciodată nu ne mai fusese atâta frică de moarte ca atunci 
niciodată în trecerea noastră nu lăsasem atâtea urme şi umbre zadarnic prin viaţă 
niciodată n-am ştiut mai bine ca atunci că ochii închişi îşi orbesc vederea într-o bună zi 
niciodată, Iubito niciodată n-am să te mai pot iubi cum te iubesc acum. 
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(Mai ştii când te-am rugat să te faci soră cu iubirea, că şi aşa viaţa e prea scurtă?) 
 
Aşa a fost, Iubito când îţi desenam pe cerul privirii surâsul vederii 
când hipnotizam stelele cu gândul bun şi când te dezbrăcam cu privirile goale 
pofteam la tine, Iubito cu setea celui ce adulmeca marea 
cu foamea celui ce visa la azima din cuptorul bunicii pofteam 
pofteam să trec printre clipe ca balerina pe poante să nu deranjeze lemnul scenei 
aşa a fost, Iubito şi toate drumurile privirilor mele duceau la lună şi stele în ziua din noapte 
iar ochii tăi de femeie iubită cu patimă multă oglindeau infinitul din noi 
ascundeau marginile lumii în ei şi lumina răsăritului desculţ pâlpâia ca o lumânare mângâiată 
de vântul credinţei. 
 
(Mai ştii când ţi-am spus că orice voce se amestecă o dată cu liniştea cândva?) 
 
Aşa a fost, Iubito şi vedeai cum mă depărtez de tine în crucea amiezei 
eram călătorul ce-şi rătăcea cărarea în fiecare clipă şi zi 
aşa a fost, Iubito când te-am rugat să nu uiţi să treci de fiecare dată goală prin tristeţea mea 
plină 
prin iarna grea a singurătăţii mele din vara uscată şi rea 
am vrut să mă spânzur de trecut atunci să mor cu amintirile mele în braţe 
n-am avut funie de vânt s-o anin de marginea cerului seara 
n-am avut emoţii şi m-a îmbrăţişat vântul singurătăţii în mijlocul lumii 
din prezentul trăit mi s-a făcut dintr-o dată târziu de atâta tristeţe 
pe terasa lumii stăteam şi-mi beam pocalul cu otrava de viaţă rămasă 
priveam singur rătăcirea număram asfinţiturile pierdute zadarnic  
n-am avut timp să-mi inventariez viitorul şi-am plecat orbeşte spre moartea ce făcea nudism 
la marginea cealaltă a lumii 
tu ai rămas ca o statuie neterminată cu povestea trecerii tale prin inima mea. 

 
 
 

Scrisoare despre sufletul meu şi ceaţa groasă 
 
IUBITO, aşa de groasă era aseară ceaţa încât sufletul meu nu se mai vedea pâlpâind 
era că şi cum n-ar mai fi rămas nimic după ce ai intrat cu bocancii în el 
era că şi cum ochiul cerului nu-mi mai vedea gândul şi cum aerul rece nu-mi mai detecta 
respiraţia 
era că o umbră de blestem sau poate blestemul însuşi era  
era durerea trecerii mele prin lume, Iubito, lumânarea stinsă în ceară era. 
 
(Mai ştii că atunci când te-ai aplecat să mă mângâi în colţul ochiului a înflorit lacrima?!) 
 
aşa de frig a fost aseară, Iubito, că m-am zgribulit până şi eu în umbra mea 
aşa de frig era că nu-mi simţeam gândurile visele speranţele şi dorul tremurau pe raând dintr-
o dată 
nu-mi simţeam dorul de tine de atâta durere şi nu-mi venea să cred că luna straluceşte degeaba 
era grea realitatea trăită dar era o binecuvântare rănită şi ea 
mirosea a tămâie şi-a smirnă sfinţită trecerea ta prin inima mea ranită şi plânsă. 
 
(Mai ştii că atunci când te-ai aplecat să mă mângâi iar în colţul lacrimii a înflorit privirea?!) 
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aşa a fost aseară dar n-aveai ochi să vezi lacrima mea săpând tranşee pe obrazul rănit 
n-aveai cum să-mi vezi gâtuită trăirea şi pierită simtire s-o simţi 
nu ştiai că o dată cu lumina stinsă-n felinare clepsidra refuză să mai masoare timpul nescurs 
că sângele refuză să se mai prelingă prin artere bătrâne 
că trupul meu s-a-ncărcat deja de tăcere şi moarte. 
 
(Mai ştii că ţi-am spus cândva că lumina se desface-n fâşii în lacrima plânsă?!) 
 
A fost ceaţă, Iubito, aseară o ceaţă de nepătruns că întunericul durerii era 
eu stăteam în calea vremii cu pieptul gol şi în loc de frig mi se făcea frică de moarte 
tu nu ştiai asta că nu-ti păsa de sentimentele mele rănite nici dorul de vânt nu vorbea 
tu plecai către celălalt capăt al lumii mai departe cât mai departe de mine plecai. 
 
 
Scrisoare despre o dimineaţă cu zările plânse 
 
IUBITO, astăzi m-am trezit devreme ca să-mi văd viaţa scurgându-se-nspre moartea avută 
m-am pus la rând ca-n copilărie la băcănia din colţ pentru coltucul de pâine 
să nu mi se bage nimeni în faţă am zis cu vocea gândului tare  
dar nu era nimeni în sufletul meu să m-audă 
nimeni nu-mi număra respiraţiile inima mea bătea razna  
prin sângele meu curgea moartea deghizată în viaţă  
prin vintrele mele putreziciunea vieţii risipite îmi amintea de nopţile pierdute 
prin parcurile goale aleile îmi reproşau plimbările nefăcute asfinţituri ratate 
mă trageau de mânecă amintiri netrăite regretam somnul profund şi ploile udate 
de după copacii zilei se ascundeau clipe risipite lupii tineri ai sângelui meu sfâşiau umbra şi spaima. 
 
(Mai ştii că atunci când ţi-am scris pe albul trăirii povestea mea de viaţă rănită se însera a pustiu?) 
 
Aşa a fost, Iubito şi-apoi am vorbit mult în tăcerile tale şi am tăcut şoptit în vorbirile tale 
nu era nimeni de faţă dar ochii lumii ne biciuiau privirile senzaţia de cuşcă era mai mare decât 
dunga orizontului gol 
Dalai Lama vorbea de fericire în celălalt capăt al lumii noastre pustii 
în asta pe meterezele clipelor noastre mărşăluia tristeţea, sta de veghe durerea şi nu dormea moartea 
mirosea a sfârşit şi luntraşul îşi smolea barca aştepta să mă ţină de mâneca firii 
eram singur în mijlocul lumii statuie de ceară şi-n arşiţa zilei mă topeam în trecutul rănit. 
 
(Mai ştii când ţi-am spus că fără timp, efort şi voinţă nu ajungi nicăieri?) 
 
Aşa a fost, Iubito şi-n zările goale a crescut umbra trecerii mele prin lume 
cândva Aristotel spunea că lumea n-a avut început dar nu-l nega astfel pe Dumnezeu 
aşa şi eu am plecat grăbit de la tine atunci dar asta nu însemna că nu te iubeam ca un nebun 
atunci ţi-am spus să iubeşti viaţa pentru că e singurul dar pe care-l primeşti o singură dată 
stăteam bine la teorie, Iubito dar eu îmi risipeam prin taverne tinereţea şi visul 
acum mă amăgesc că răzbunarea înţeleptului e bună şi după atâţia ani 
azi am stat pândindu-mi moartea ce sta la pândă după umbrele lumii 
făcuse duş de dimineaţă era frumoasă se machiase pentru întâlnirea cu mine 
păzeşte-ţi inima îţi spuneam că din ea ies izvoarele vieţii spuneam 
şi mă risipeam zadarnic într-o lume străină pustie şi rea. 
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VERONICA TEODORU 

 
 
 
 
 
 
 

cheie la cub 
 
cand cerul se vindecă de nori 
luna se transformă 
într-un cub colorat 
mă nasc  azi lângă tine 
de nicăieri 
şi simt că n-am să mor niciodată 
 
sub visul tău 
îmi laşi în fiecare seară cheia 
 
 
descompunerea iubirii 
 
te iert 
cu tăişul pe marginea iubirii 
nu se respiră 
resturile viselor vorbesc 
împotriva voinţei tale 
săpând adânc 
 
cand se face noapte 
ne dorim să fim  
cei mai buni dintre morţi 
în ziua ce va să vină 
 
 
întredeschis 
 
chem liftul şi urc pe scări 
nicio închisoare nu mă apasă 
atâta timp cât nu simt durerile 
m-am părăsit de mult 
fără cuvinte  
ţinându-mă de mână cu timpul oblic 
ascult ploaia 

cândva 
 
lângă stâlpii de apă 
se risipea albastrul 
la picioarele noastre 
şi-apoi verdele 
până când galbenul 
ne-a înghiţit într-o mare. 
 
nedescifrând labirintul încă 
împletim în gând 
coliziuni cromatice 
 
cioburi colorate ne strigă 
iar noi, fachiri, cu tălpile 
încă verzi… 
 
 
semn 
 
astăzi ți-aș bate în geam 
în timp ce dormi 
semnul pe care-l știm numai noi 
mă mai gândesc o clipă 
dormi așa frumos 
îți culeg zâmbetul 
din undele visului 
aștept o adiere să mă ajute 
ramul de arțar  
sărută fereastra încetișor 
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3D 
 
 
shutter glasses 
te iubeam 3D 
iar ţie 
îţi trebuiau 
ochelari speciali 
pentru a vedea 
asta 
 
 
 
the cure 
 
 
rock, şase viteze 
şi răcnet până la 
limita spargerii parbrizului 
killing a butterfly 
străină şi grăbită 
zbor 
spre cura cu freedo(r)m 
fluturii sinucigaşi 
decorează noaptea 
 
 
 
 
în van 
 
 
zilele toate sunt la fel 
spune orbul plictisit de întunericul cotidian 
ca și cum 611 este același  
lucru cu 116 
 
noaptea înstelată își atârnă franjurii 
în fereastră 
cineva-i numără până  
apar zorii 
 
 

 

bravo! 
 
sunt hercule  
mă dor muşhii uneori  
şi mama a fost hercule  
pe ea nu am auzit-o  
văitându-se niciodată  
ador să iau taurul de coarne 
şi să-l dau de toţi pereţii 
până maţele lui devin ghirlande 
pentru pomul de crăciun  
am obosit puţin  
mă culc 
mâine mă trezesc 
johnny bravo 
 
 
 
francesca 
 
un bărbat pe nume francesca 
m-a găsit în parc 
mi-a verificat geanta 
actele telefonul 
banii pulsul la carotidă 
a avut grijă de toate 
a sunat la 112 
foarte drăguţ a fost 
iar eu în timpul ăsta 
îl priveam… de sus 
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DOINA RÂNDUNICA ANTON 
 
 
 
 
 
NU MĂ UITA! 
  
  
Nu mă uita 
Când vântul spulberă noaptea 
În mii de oglinzi, 
Când troiene vor ridica pădurile-n cer, 
Când stele de gheaţă vor umple văile toate 
Şi cerbii se vor preface în nori! 
Nu mă uita  
Când focul va pune inima zilei 
În vrabia mică şi tristă, 
Când livada se va aburi de luna din zori, 
Când muşcata va pleca din fereastră 
Ca un roib rătăcit, 
Când apele vor trimite peşti de-ametist 
În ochii luminii! 
Nu mă uita 
Când toate se-mbracă-n uitare 
Ca într-un somn de fluturi pierduţi 
Nu mă uita, 
Căci aşa temătoare cum sunt, 
S-ar putea să mă uiţi 
 
 
 
CA O PASĂRE 
 
 
Nu bat la uşă,nu intru 
Rămân suspendată în gândul tău ca o pasăre 
Tu scrii despre cum 
Îţi cresc în trup ca un al doilea suflet  
Nu bat la uşă,nu intru 
O rază îmi dă contur ca unei flori, 
Zefirul 
Tu scrii despre mine cu litere 
Din lumea care va veni 
  

VENEAI PESTE APE 
  
  
Te-am văzut 
Veneai peste ape cu braţele deschise, 
Dar eu nu ştiam dacă am loc 
Aveam o rochie nouă 
Ca nisipul înduplecat de iarbă 
Te-am văzut şi m-am întrebat 
Dacă veneai aşa,peste ape, 
Pentru mine anume 
Trecusem de tinereţe 
Trecusem de unduire 
Cerul se ascundea în mine 
Umplându-mă de veghe 
În sângele meu se scufundau amfore 
Şi mureau 
Apoi nu m-am mai întrebat 
Eram sfâşiată în două 
De un strigăt al nopţii 
 
 
ATUNCI 
  
  
Când va înflori bumbuşca 
Mică şi simplă ca o biserică 
În genunchi voi urca dealul 
Ca să mă auzi,Doamne, 
Cum te ating 
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ÎNGERUL DORINŢEI 
  
  
Te visez mereu în faţa mea 
Aşa cum prin junglă 
Cineva deschide un drum 
Cu maceta 
Îţi văd doar spatele gol 
Ca pe o ţară de care mă voi lipi în curând, 
Ca pe un cort unde mă voi odihni 
Către noapte 
Mă ţin aproape de lumina lui 
Cu gura fremătând 
De roşu, de fructe prea coapte 
Nu obosim, nu ne privim, 
Doar lunecăm prin viaţa ce 
Blând ne desparte 
Te visez făcându-mi un drum 
Prin hăţişuri, 
Netezindu-mi cărarea, 
Înfiorând arborii şi iarba 
Cu îngerul dorinţei 
Pe furiş iese din tine şi mă sărută cu sete  
Nu ne privim, ci doar căutăm un loc 
De odihnă şi singurătate 
 
 
 
VIOARĂ PENTRU FLUTURE 
  
  
Şi când crezi că nu mai cauţi, că nu mai aştepţi, 
Auzi pe stradă o vioară 
Lumea se strânge în cerc 
Şi gândurile toate caută un copac 
Când ai crezut că ai început să mori, 
Flori albe şi roz trec prin muzica viorii 
Ca prin viaţa de apoi 
Când crezi că ai pierdut şi ultima lacrimă 
Ploaia se frânge în pieptul tău 
Ca o copilă 
La prima dragoste, 
Lumea te ţine-n priviri, 
Copacul te atrage în sus,visător, 
Când pe stradă auzi o vioară 
Şi eşti un fluture 
 

TOT MAI MICĂ 
  
  
Tot mai pierdută 
E steaua care mă ştie 
Pe drum umbrele scriu cu praf 
Despre lumină 
Un cal paşte tristeţea 
Ca pe o iarbă cu suflet 
Şi 
Nu trece nimeni prin seara 
Care a primenit apele 
Doar 
Norul deschide puţin o fereastră 
Cât să vină o pasăre în inima mea, 
Să se culce 
 
 
VA MAI ZÂMBI 
  
  
Azi voi ieşi dintre cuvinte 
Ca dintr-o casă luminată 
Voi pune coapsa mea fierbinte 
Pe gura ta înfrigurată 
Voi ţine timpul într-o palmă 
Ca pe o umbră-ntre lumini 
Te voi cuprinde-n unda calmă 
A trupului rănit de crini 
Te voi iubi fără sfială 
Pe ţărmuri verzi cu albatroşi 
Mai albă decât luna goală 
Alunecând sub chiparoşi 
Te voi iubi cu gura toată 
Doar un suspin îmbălsămat 
De roua mult înlăcrimată 
A celui mai frumos păcat 
Din calda ta îngenunchiere 
Pe zborul cald din trupul meu 
Va mai ieşi o Înviere, 
Va mai zâmbi un Dumnezeu 
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DESPRE CEI CARE NU MAI SUNT PRINTRE NOI 
 
 

GHEORGHE CHIVU – lirica de dragoste 
 
Poezia lui Gheorghe Chivu, „contorsionată și neliniștită" la 

începuturile sale, odată cu maturitatea câștigă în profunzimea 
planurilor ideatice și în construcție, ceea ce îi conferă statutul de 
lucru împlinit. De la versul încărcat de ironie, de la cuvântul  incitat și frust, poetul evoluează 
spe o lirică angajată, mereu în miezul frământărilor epocii.  

Remarcabilă este lirica de dragoste, uneori ironică, totdeauna neliniştită, gata a fi 
cuprinsă de vâlvătaie. Poetul, sensibil la chemările dragostei își întâlnește femeia iubită în 
decorul oferit de natură unde se află „ținuturile iubirii": 

Ca un fluviu într-o înmiresmată vale, 
M-am rătăcit în acest adorabil ținut, 
M-am rătăcit în brațele tale 
Frunzele, frunzele, cu de-amănuntul, dragoste, să ți le sărut. 

(Cântec lin) 
Cu totul deosebite sunt peisajele marine, încărcate de senzualitate, de culoare, cu 

marea personificată în făptură feminină mitică: 
Însăşi Venera, goală, surpându-şi din agrafe  
Cămaşa grea de noapte şi farmec feminin,  
Ni se va da vederii sălbatic şi deplin  
Ca-n prăbuşirea unui imperiu de garoafe. 

(Dimineaţă la mare). 
În voluptățile iubirii „În așternutul de-ntuneric” în care mângâie lumina, copasele albe 

ale iubitei devin rug pe care îl cuprinde „flacăra brună a părului său”. Din sângele contopit al 
celor doi se înalță coloane de flăcări: 

Din sângele nostru, cu brațele-n flăcări, 
Și-nalță mistuitoarea-i columnă, 
Și freamătă-n noapte frunzarul de foc 
Al pustiitoarei noastre iubiri. 
Și ardem pe veci împreună… 

(Rug) 
Sărutarea poetului este „o fluturare ”care amăgește, vicleană și veche ca Don Juan, iar 

fetele se rotunjesc precum în brază semințele neștiind ce să facă cu sine : 
Știți, voi, cum ne pârguim, fetelor, 
Nu știți, fetelor, nu știți, 
Ne trezim într-o dimineață ca o pajiște fără rouă 
Și nu mai știm ce să facem cu noi. 
 
Iată, așa ne pierdem noi, fetelor, mințile, 
Așa se rotunjesc și-n brază semințele. 

(Sărutare) 
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Sărutările „viclene” se pot întoarce împotriva celui care le trimite trezind în ele 
dragostea cea mai curată  ori josnicia trădării, astfel încât înșăși virtutea este pusă sub semnul 
îndoielii: 

Sărutările pot  isca o dată 
Din toate, dragostea cea mai curată, 
Aidoma cum pot stârni, amare, 
Furișă, neagră, josnică trădare. 
....................................................... 
Dar ne rămân, de-au fost ori nu mincinuă 
Pierdute slăvi ce-n urma noastră sună. 

(Holocaust) 
Dragostea este „frunză de soare ”, „frunză de lună” , care-i unește pe tineri 

în mijlocul naturii, la fel ca în finalul „Luceafărului ”eminescian, de aceea poetul se roagă 
astrului nopții să-i prelungească clipele de fericire: 

Pierduți în codri, să se știe, 
Nu ne ucideți voi clanuri de lună, 
Vom muri noi de bucurie 
De bucurie și de moarte bună. 

Aceeași atmosferă, de elegie eminesciană întâlnim și în poezia „Chiar dacă numai”: 
Departe de lume, 
La marginea mării, 
Numai noi singuri, 
În minunatul pustiu. 
 
Cer la picioare 
Pe oriunde ceruri, 
Fiecare-n soare 
Celuilalt ostrov. 

și precum în elegiile marelui înaintaș, strofa finală este sub semnul pesimismului: 
Disperare, Ion-Fără-Țară 
Așteaptă-ți iubirea un pic, 
Face din ea să mai răsară 
Chiar dacă numai nimic din nimic. 

Poetul își exprimă sentimentul cu privire la nerealizarea fericirii personale. În goana 
după cuvântul miraculos nu și-a putut lua cu el și cealaltă jumătate închipuită sub forma 
umbrei: 

Mi-am  lăsat adormită în culcuș umbra, 
Umbra care n-a mai apucat să se prindă de mine. 
Singurătății mele numai eu le țin de urât. 

(Chemarea cea mare) 
Dar cuvintele nu sunt auzite și strigă în zadar numele fericirii fără a fi auzit: 

Cuvintele mele încă-ți sar înainte, 
Cuvintele mele încă îți sună în păr, 
Ca luna prin alge, și eu ca marea, teribila mare, 
Cu glas de furtună te chem, 
Și nu auzi, fericire de piatră. 

Gheorghe Chivu se distinge în felul cum priveşte şi admiră nudul feminin: 
Cu flori venişi, cu sânii purtaţi în mâini pe flori,  
Masivă şi frumoasă ca mamele de piatră. 
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Poemul „Nud” poate sta alături de alte poeme, în oricare antologie de dragoste. În acest 
poem, dragostea este întruchipată de „ochii domnului orb” care nu știe că se află în preajma 
implinirii iubirii, deși doamna goală se oglindește în ei. 

Domnul din cameră era orb, 
Doamna din cameră, goală; 
Dar lumina o vedea, năvălea, 
Lumina o vedea goală, o vedea. 
 
Și doamna goală se oglindea 
În ochii domnului orb; 
Doamna  se vedea goală în ochii lui, 
Și domnul nu știa, nu vedea. 

          ........................................................... 
 Așa dragostea noastră era ! 
 Ochii închiși, oameni frumoși. 

Nu ne mai strică luminile visul, 
Voi, orbi frumoși cu brațele goale. 

(Nud) 
Într-un alt poem, Gheorghe Chivu se apropie de idealul dragostei supreme. Iubita 

atinge puritatea prin nevinovăție și frumusețe, devenind o nestemată pentru suflet. 
Nudă, ca fraga-n natură, 
Frumoasă și fragedă peste măsură, 
Suzană în baie, stea geamănă strălucitoarelor stele din cer, 
Sub nici o părere de nor, sub nici un mister, 
Neascutând-o transparentul eter; 
Cum le stă nestematelor bine, 
În pur element, loc unde nu-i pentru vicleana rușine, 
În fluidul albastru, unde înoată transparenți peștii 
Printre ale apei arginturi – nudul privește-i ! 
………………………………………………… 
Din atâtea splendori, stele și lună și soare, sări de-ți îmbracă, 
Numai cu sufletul, cu răsufletul, goală, strălucitoare,  

      împărăteasă mândră săracă. 
(O cântare a cântărilor) 

De la primii fiori care-i cuprind pe cei doi îndrăgostiți, asemeni zburătorului care le 
umple adolescența fetelor de neliniști și durere, până în momentul dăruirii finale, drumul 
iubirii este presărat de îndoieli pe care le mistuie însă flacăra pasiunii. 

Ascuns de după dor să nu se vadă 
Decât ce-i om, cu pieptul plin de iarbă, 
Carnale pofte tupilând în barbă, 
Adulmeca zvâcnirea  ei de iadă. 
 
Privea la adăpost hipnotizată 
Cum o pândea, cu ochi de lup, violul 
Și-o frică o-ncolțea până la țipăt, 
Și-o fericire marea-o cuprindea. 

(Nimfă și faun) 
 Împlinirea supremă a iubiri primește la Gheorghe Chivu tenta unei totale dăruiri, a 
pierderii de sine într-o contopire nu numai între cei doi ci și între ei și natură: 
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Te dăruiai să-ți lipsești toată, 
Să te aduni trup nupțial, 
Mediterană, să vii întrupată, 
De lângă tine val. 

(Joc de tineri) 
În poezia din toamna vieţii, răzbate nostalgia celui care a iubit „preafumoasele" care-l 

îmbiau la dragoste. Gheorghe Chivu își exprimă dorința de a iubi mereu: 
Am vrea să ne mai naștem încă o dată, 
Ochii femeilor parcă îmi spun; 
Mă-mbie, mă roagă sâni fragezi de fată 
Prunc să le fiu cuminte și bun. 
……………………………………………. 
O, sfintele toate, o, preafrumoasele, 
Cum să îmi culc capul pe brațele lor; 
Mă dor crucile, mă dor oasele 
Că nu pot de dor, că nu pot să mor. 

(Sub brazda de iarbă) 
Volumul „Cantoria" (1980), volum cu timbru pasionat, senzual, neliniştit, conţine unele 

din cele mai realizate poeme de dragoste ale lui Gheorghe Chivu. Poemul „Lacrimi de fericire" 
este reprezentativ pentru poezia erotică a poetului: 

Mugurii tăi fragezi care n-or mai fi 
Lasă-I mângâierii noapte, zi de zi; 
Fraga gurii tale, cât va mai fi fragă 
Lasă-mi-o să-mi fie numai mie dragă; 
…………………………………………. 
Lasă-mă ca orbul cercetând o carte 
Să-ți despoi frunzarul până mai departe; 
Sânii ca hulubii lin de sub mătasă 
În căușul palmei speriați să-mi iasă 
………………………………………….. 
Nebăgând în seamă pizma neagră-a vorbei, 
Către rai cărarea s-o găsim ca orbii, 
Unul pentru altul,- cum ne va fi scrisul, 
Să ne râdă-n lacrimi mare paradisul. 

(Lacrimi de fericire) 
  

Poeziile de dragoste ale lui Gheorghe Chivu, în totalitatea lor, au o trăsătură comună, şi 
anume punerea femeii în centrul universului conturat de bărbatul-poet. Bărbatul, eul poetic, 
se autopoziţionează intotdeauna în planul secund,preferând să pună femeia, frumusețea ei în 
prim-plan. Eul realizează relaţia sa de identificare cu celălalt  în măsura în care ambele entități 
se descoperă ca participante, printr-o substanţă comună în actul iubirii.Dacă femeia este o 
creaţie frumoasă, realţia dintre eul liric şi această creaţie nu poate fi decât erotică. 

Desigur, o zăbavă critică mai consistentă asupra creației lui Gheorghe Chivu, ar 
confirma valoarea poeziei de dragoste din opera poetului. Poate ar fi necesară realizarea unei 
antologii a poeziei de dragoste răsfirată în volumele de poezie apărute de sub tipar . 

Indiferent de timp şi spaţiu, de vârstă şi capacitatea trăirii, iubirea va reprezenta 
întodeauna una din temele fundamentale ale poeziei în mod special, deoarece este 
sentimentul pe care se construieşte intreaga existenţă a omului. 

 
Ioan Dorel Todea 

 (cu mulțumiri prietenului Ignat Dragomir pentru materialul încredințat spre consultare) 
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Opera: 
• Zumbe, Bucureşti, 1966; 
• Apocrife, Bucureşti, 1969; 
• Metope, Bucureşti, 1972; 
• Cantoria, Bucureşti, 1980; 
• Brazde străbune, Cluj Napoca, 1984. 
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Cronicarul poliglot al istoriei Sighetului s-a retras 

în eternitate 
 
 

A plecat Johnny – Ioan J. Popescu – de tot!  
(05.02.1953 – 14.09.2017) 

 
 
 
 
La pas sau sprijinit de bicicleta lui, scanând zi de zi orașul, Ioan Popescu, Johnny – așa îl 

știau toți – a părăsit Sighetul definitiv. S-a dus de tot în căutarea strămoșilor lui fabuloși de 
viță nobilă, cu rădăcini basarabene, românești și maghiare. Era prezent în toate colțurile 
Sighetului, căuta și “inventa” subiecte, “interoga” cu abilitate, galant când situația o cerea, trăia 
simplu printre prietenii lui și-și presăra existența cu mici tabieturi. Zeci de ani a fost în 
mijlocul evenimentelor din Sighet, pregătit în orice moment să ofere gratis sfaturi și mai ales 
dornic să se implice cu nelipsita-i vervă tinerească în orice proiect inovativ. Iubitor de artă, 
creator de artă – de migăloase tapiserii – povești, consumator pasionat al cotidianului 
sighetean alături de foarte mulți prieteni, Johnny știa să se bucure și de lucrurile simple care-i 
marcau existența. Era un căutător pasionat prin documente, registre, tipărituri uitate de timp, 
ce păstrau urmele antecesorilor noștri, extrăgea și organiza informațiile cu meticulozitatea 
arhivarului clasic. 

A devenit un cunoscător avizat al istoriei evreilor sigheteni. A fost un jurnalist prolific 
și și-a trecut numele pe multe volume ce vizează în special destinul evreilor din zona noastră. 
La Editura “Valea Verde” i-am publicat câteva cărți ce vor fi mereu de referință pentru istoria 
unei populații cu un destin tragic: “Cartea sinagogilor”, “Gibborim. Evrei sigheteni în Primul 
Război Mondial”, “Evreii din Sighet, scurtă istorie – 1600 – 1940”. A tradus din engleză piesa 
Janka pe care, împreună cu Maia Morgenstern am oferit-o sighetenilor. 

Avea pregătite pentru tipar volumele “Tipografiile din Sighet – 1806 – 2017” şi “Istoria 
farmaciilor din Sighet” și, în plus, noi, prietenii apropiați știam că Johnny lucra la un interesant 
roman. 

Multe dintre proiectele lui, gândite pentru următorii ani, nu se vor mai finaliza: Johnny 
s-a dus de tot, a părăsit – din păcate! – definitiv Sighetul de care nu s-a despărțit niciodată. Din 
ziua de 14 septembrie 2017, Ioan J. Popescu (născut la Baia Mare la data de 05 februarie 1953) 
nu va mai scrie, nu va mai fi o voce la Radio Sighet (unde colabora chiar de la înființarea 
postului), iar numele lui va intra într-o istorie a presei sighetene, care-l va păstra printre 
amintiri, în arhive. 

Articole semnate de Johnny Popescu au fost publicate și pe site-ul „Salut, Sighet!” al 
cărui colaborator era. 

Romanul vieții lui s-a încheiat mult prea devreme, vor povesti despre el, de aici încolo, 
prietenii rămași. 

Drum bun, Johnny! 
Să-ți continui călătoria veșnică în pace! 

Ion MARIȘ 
Sursă foto: Nicolae ANTON NISTOR 
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* 

*     * 
 
 
Pe Johnny l-am cunoscut cu mulți ani în urmă. Era mereu nelipsit la Festivalul de 

poezie de la Sighet. Lua interviuri, făcea poze (pe care ți le aducea seara, la hotel, ceea ce 
puțini fotografi se mai obosesc să facă), traducea pentru invitații străini, în cîteva limbi – nu le 
enumăr, pentru a nu uita vreuna. Dar, mai făcea un lucru în timpul lui „liber”: scria istoria 
Sighetului din perspective mai puțin abordate, dar necesare, cu o tenacitate, sagacitate, putere 
de acumulare de informații și „povești” hrănită doar de dragostea lui nemărginită pentru oraș. 
Am primit de la el, în ultimii ani trei cărți (am prezentat pe blogul acesta doar prima dintre ele, 
tot amînînd să scriu, mai pe larg și despre celelalte două: O istorie a exreilor din Sighet (Editura 
Echim, 2009), Cartea sinagogilor. Sighetu Marmației (Editura Valea Verde, 2014) și Ghibborim. 
Evrei sigheteni în Primul Război Mondial (Editura Valea Verde, 2015). A mai publicat Evrei de 
seamă născuți la Sighet (Editura Nordica, 2010) sau traduceri din poeți ai Maramureșului în 
limba maghiară. 

Sighetul rămîne mai sărac fără Johnny. Și, aș spune, mai fragil. Pentru că prietenul meu 
Johnny a fost un spirit de „cimentare”, de armonizare întru cultură, folosind verbul acțiunii și 
metafora contemplației cu aceeași fervoare. Și, ceea ce am admirat totdeauna, din prima clipă 
la el, cu luminoasă modestie. 

Odihnească în pace sufletul lui! 
 

Vasile GOGEA 
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