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Iancu C. Ion, alias ION IANCU VALE, s-a născut la 2 
mai 1947, în comuna Pietroşiţa, judeţul Dâmboviţa. Cursurile 
şcolii elementare în comuna natală, continuate în Sinaia, Fieni, 
Braşov şi Bucureşti. A practicat mai multe profesii şi activităţi 
precum: strungar, lăcătuş, muncitor forestier, mic funcţionar, 
fotograf, geolog, ziarist, animator cultural... Ion Iancu Vale este 
ceea ce se cheamă, prin excelenţă, un autodidact, fiind un 
cititor înrăit şi un neobosit peregrin având deviza: „O clipă de 
răgaz două, trei pagini”. El a colindat ţara, dar şi meleaguri 
străine, contactând şi având relaţii cu oameni din diverse 
categorii sociale şi cu felurite îndeletniciri, fapt ce-i conferă o 
bogată cunoaştere şi experienţă de viaţă. Ca jurnalist, a fost 
redactor la „Jurnal de Târgovişte” (1993), „Legea lui Ţepeş” 
(1994), „Jurnal de Dâmboviţa” (1994-1996), „Realitatea 
Dâmboviţeană” (1996-1999). A mai colaborat sporadic la 
„România liberă”, „Oglinda”, „Libertatea”, „Litere”... Este 
fondator al publicaţiilor de informaţie „Obiectiv de Dâmboviţa” 
(redactor-şef, 1999-2002), „Informaţia Zarandului” (redactor-
şef, Ineu, 2000-2002), „Singur” (redactor-şef, Bucureşti, 2001-
2002) precum şi redactor-şef al săptămânalului naţional de 
investigaţie „Justiţiarul” (2002-2006). A creat câteva edituri 
efemere, iar din anul 2007 este director fondator al revistei de 
cultură „Climate literare”, înfiinţată la Târgovişte, şi care 
continuă să apară şi în momentul de faţă. Ca poet, născut şi nu 
făcut, a debutat în revista studenţească „Amfiteatru” (1986), 
colaborând în continuare la revistele importante ale vremii. 
După 1989, publică în numeroase alte reviste de literatură şi 
cultură din ţară şi din străinătate. Debutul în volum are loc în 
anul 1998 cu cartea de poezie „Lupii la mare”, apărută la 
Editura „Realitatea Dâmboviţeană”. A publicat, în continuare, 
cărţile de poezie „Înger sechestrat” (Editura Sfinx 2000, 
Târgovişte, 2004), „Soldat în războiul final” (Editura Macarie, 
Târgovişte, 2006) şi „Revelaţii” (Editura Bibliotheca, 
Târgovişte, 2013). Este membru fondator al Societăţii 
Scriitorilor Târgovişteni. 
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Această carte cu toată 
dragostea fiicelor mele  

Maria Teodora şi Ioana Odeta 

 
Cuvânt-înainte 

 
 
Cartea ,,Singur în turn” este cea ce se cheamă o 

antologie. În cuprinsul ei se găsesc selecţii din cărţile „Lupii 
la mare” (Editura „Realitatea dâmboviţeană”, 1998), „Înger 
sechestrat” (Editura „Sfinx 2000”, 2004) şi „Soldat în 
războiul final” (Editura „Macarie”, 2005). Apărute la edituri 
modeste şi efemere, aceste cărţi nu au avut, zic eu, şansa de a 
penetra, concludent, în conştiinţa cititorilor de poezie, de 
aceea şi ideea realizării prezentei selecţii. De adăugat că în 
cuprinsul acesteia am inserat şi poeme din volumul 
„Revelaţii – din deasupra şi din dedesubt” realizată în 
condiţii tehnice de excepţie la cunoscuta Editură Bibliotheca 
din Târgovişte, în anul 2013, care, iată, mi-a acordat girul 
editării şi prezentei cărţi. Mai trebuie spus faptul că 
aranjamentul, în pagină, este puţin atipic, capitolul „Lupii la 
mare” care cronologic ar fi trebuit să fie primul, este (din 
motivele mele) inserat în finalul cărţii. 

De asemenea, volumul de faţă cuprinde şi un ciclu 
intitulat „Din cronici”, ce are în componenţa sa prezentări 
critice întocmite de către importanţii oameni de litere precum 
Mircea Horia Simionescu, Cezar Ivănescu, Tudor Cristea, 
George Coandă, Henri Zalis, Mihai Antonescu, Victor 
Sterom, Theodor Codreanu şi alţii, fapt ce mă scuteşte de a 
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mai întâmpina eventualul cititor cu propriile mele reflecţii, 
care pot fi, desigur, subiective şi neconcludente.  

Un aspect, pe care vreau însă să-l semnalez, este faptul că 
foarte multe lucrări din această carte au un caracter 
premonitoriu, descoperind, după ani şi ani, uneori, cu 
surprindere, câte situaţii şi stări de lucruri, existenţiale, am 
pre-Văzut, referitor atât la propria-mi persoană, cât şi la nivel 
social, mai larg. Cineva mi-a spus, la un moment dat, să am 
grijă ce scriu căci se „imprimă”. Şi aşa a fost, dar nu am mai 
avut ce face, deja scrisesem şi... scripta manent.  

Cât priveşte Turnul (acest simbol ancestral al apărării, al 
rezistenţei şi al meditaţiei) în care, atât de des, eu mi-am 
găsit refugiul, conştient sau nu, a fost (şi este) locul în care 
nu m-am aflat niciun moment singur, lângă mine găsindu-se 
tot timpul Atotţiitorul, căci aşa cum spunea La Rochefocauld 
„în afară de Dumnezeu singurul creator este Poetul”. 

 
 
Lectură plăcută.  

 
Autorul 
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Înger sechestrat 
 
 

Noi, capul şi sabia 
 
 
ea se face sabie  
când mă întâlneşte 
ca să fie dreaptă întru-totul 
tăiş îi sunt cuvintele 
şi gesturile şi privirile 
pe care le descoperă 
în fiecare clipă a revederii 
decapitându-mă cu o tandreţe 
de care nu a avut parte 
nici un Carol şi nici un Ludovic 
al neştiucâtelea 
duce apoi acasă 
într-un coş cu flori 
capul meu neîncoronat 
capul meu frumos 
nesătul de sabia iubitei 
de lumina tăişului ei 
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Neîmblânzita condiţie 
 
 
cu dinţii rupţi 
în pâinea uscată a adevărului 
a mai îmbătrânit cu o durere poetul 
el nu-şi mai mână corabia pe soare 
nici marea n-o mai trece cu piciorul 
nici măcar metale rare nu mai caută 
iubita lui a uitat de mult 
să se dezbrace pentru el 
stă acum ca un ceas neîntors 
şi aşteaptă Pasărea Vorbitoare 
să-i ciugulească din urma paşilor 
neinventatele cuvinte 
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Pregătire de plecare 
 
 
mai matinal decât dimineaţa 
i-am spus e timpul pregăteşte-te 
Duminică a zborurilor mele 
ea m-a rugat să o ajut la îmbrăcat 
atunci i-am pus cercei licăritori 
în urechile-i de smalţ parfumat 
să îi ghicesc şi să îi adulmec 
de departe şi pe întuneric făptura 
i-am caligrafiat numele  
pe sânii toropiţi de dragoste 
să nu-i uite gura mea silabele 
i-am presărat rouă pe pântece 
şi i-am descântat pentru rodnicie 
ce frumoasă era iubita mea 
gătită astfel 
fălci de lup ochii mei se făcură 
şi mi-am zis cu teamă 
ea nu trebuie lăsată liberă 
ea nu trebuie lăsată... 
am zăvorât-o de aceea în mine 
şi am plecat liniştit în drum 
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Luptătorul dormind o dată acasă 
 
 
sâcâitor tictacul lung al ceasului 
mai lasă-mă, mamă, să dorm 
n-a spart încă oul 
în cuibul moale al timpului 
şi nimeni nu sună alarma 
mai lasă-mă, mamă să dorm 
căci, la nevoie, şi nespălat pe faţă 
voi găsi la timp cuiul cataramei 
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Fericirea ca o pasăre călătoare 
 
 
la revedere, pasăre călătoare 
calapod nepotrivit pentru zâmbetul meu 
plecând din mine ţară caldă 
spre cine ştie ce nord cardinal 
tu zbori luând cu tine 
şi copacul şi cuibul 
eu tot aştept 
cu ochii vătămaţi de zare 
şi îţi răsădesc mereu alt copac 
în care să-ţi durezi 
cuib luminat şi statornic 
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Zvonuri 
 
 
zice lumea că m-am sălbăticit 
că las deseori furtuna 
să-mi intre nestingherită pe poartă 
dar ce aţi vrea 
în loc să deschid poarta, s-o sar 
sau să fac de pază înarmat cu un par 
se spune că din ce în ce mă înrăiesc 
că ţin sub pernă veşnic un cuţit 
pe care îl ascut noaptea 
la un polizor ceresc  
cu ce-aş putea tăia, însă, anumite file 
din cărţile de basme 
ca să n-am în somn 
neguri şi fantasme 
se anunţă chiar că am înnebunit 
cică aş fi fost zărit 
lustruind asfaltul în oraş 
cu o bonetă de doc 
furată unui ostaş 
cine ar putea altcumva să facă 
dacă tocmai pe acolo 
iubita lui trebuie să treacă 
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Ca un izvor poetul 
 
 
lăcrimează un înger 
sechestrat sub o stâncă 
şi osteniţi drumeţii 
îngenunchează în faţa lui 
frângând grumazul 
lung al setei 
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Calul 
 
 
statuie a zvâcnetului 
calul reazemă bolta în nări 
şi copita stemă a libertăţii lui 
sudează nervos cerul de pământ 
nobilă dăltuire de curaj 
doar fluturele roşu îl inimii 
bate temător 
în pupila uleioasă şi dilatată 
trădându-i ancestrala 
teamă de zăbală 
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Oprirea din zbor 
 
 
astă noapte m-am regăsit 
cu iubita mea 
şi în întunericul stivuit impecabil 
a explodat deodată o lumină cosmică 
a trebuit să deschidem 
uşile şi ferestrele 
lumina aceea fluidă 
a năvălit în stradă şi a inundat-o 
n-am rezistat miracolului 
şi am ieşit şi noi 
să dănţuim 
printre fluturi şi libelule de hiacint 
buni, ignoranţi şi vulnerabili 
ca abia ieşiţi din ou 
la un moment dat 
am vrut să zburăm mai sus 
mai sus decât fluturii 
şi decât libelulele de hiacint 
dar ne-a oprit cocoşul-giruetă 
de pe acoperiş, zicându-ne: 
întoarceţi-vă 
întoarceţi-vă şi intraţi în casă 
căci se vor supăra oamenii 
se vor supăra oamenii aceia 
cu nasturi noi la vestoane 
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Ce-ar putea spune primul soldat ucis 
 
 
sunt primul soldat ucis 
în războiul acesta 
 
de aceea lăcrimează 
atâta lume în urma mea 
 
oare cine va mai presăra flori 
pe mormântul ultimului 
soldat ucis 
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Rugă 
 
 
ţese-mă, Doamne 
covor mângâios şi moale 
să mă aştern în uşa casei mele 
să nu-şi vateme iubita mersul 
când îmi trece seara pragul 
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Patos 
 
 
uită-te 
cât de frumos 
a devenit trupul tău 
ţi l-am spălat cu gura 
nu lăsa 
nici cea mai curată mână 
să ţi-l atingă 
căci voi muri otrăvit 
chiar dacă numai în vis 
ţi-l voi mai săruta 
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Nostalgie 
 
 
când steaua nordului 
îţi apare noaptea de noapte 
în vis 
şi îţi auzi călcâiul 
tot mai prelung scâncind 
când piramidele rezeamă  
mai departe timpul  
când pomi cu fructe mango 
înfloresc ca întotdeauna 
şi când în toate dimineţile 
soarele răsare din aceeaşi parte 
ce greu e să ştii 
că atâtea vapoare 
ridică ancora în fiecare zi 
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Eroare 
 
 
am vrut să mă dezbrac 
de tine, iubito 
de parcă nu aş fi ştiut 
ce înfiorător este uneori 
să te ştii gol 
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Decizie 
 
 
voi pleca în carul meu de foc 
într-o noapte albastră 
spre Tiahuanaco 
unde voi măcina dorul 
la morile Soarelui 
prefăcându-l în pulbere stelară 
cu care îmi voi tămădui 
rănile nesomnului 
mai apoi înger damnat 
voi smulge din chimirul lui Zamolxe 
flori de Sângele voinicului 
şi le voi dărui fecioarelor aztece 
bucurându-l pe Quetzoalcoatl 
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Patologie de primăvară 
 
 
în fiecare primăvară 
îl bântuie o boală ciudată şi rară 
nu poate deloc să doarmă 
şi umblă cu mâinile făcute paravan 
ca într-un gest de apărare 
asta din cauză că feluriţi fluturi 
îşi depun ouăle sub pleoapele lui 
el nemaiputând de acum 
să închidă ochii 
de teamă să nu strivească 
fragilele crisalide 
în care se coace zborul 
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Singur în turn 
 
 
opriţi-vă 
nu mai bateţi în poartă 
nu vedeţi pe ea 
de trei ori câte trei zăvoare 
ce vă tot holbaţi 
la urmele acelea plutitoare 
sunt ale gândului meu 
potcovit invers 
şi acum plecaţi 
lăsaţi-mă să-mi dresez 
în linişte cuvintele 
căci ele mă vor devora 
de le voi scăpa 
de sub cravaşă, mai ales 
că acum sunt singur în turn 
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Necesara sosire  
 
 
vin de departe iubito 
cu sufletul plăpând şi trupul flămând 
dintr-un univers 
abia născut încă sosesc 
unde am rătăcit fără busolă şi hartă 
negăsindu-te la nici o poartă 
neaflându-te în nici o soartă 
o, au trecut atâţia ani nelumină 
de când nu te mai ştiu 
tâmplă firavă de cer albăstriu 
de aceea vreau acum tot o gură să fiu 
palmele mele să aibe gură 
umerii mei gură să poarte 
călcâiele mele gură să fie 
să nu obosesc devorându-te 
vin de departe iubito 
dintr-un univers 
abia născut încă sosesc 
sunt mulţi ani nelumină de când 
obsedantă te port 
ca pe moarte în gând 
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Copacul 
 
 
îi creştea ploaia pe cap 
ca o iarbă neatinsă de coasă 
i se zbătea privirea 
peste revărsări de mâl 
simţea scoaba vântului 
până dincolo de coajă 
şi mirosul de năpârcă 
venind din culcători 
auzea scâncetele puilor 
ce piereau în leagăne 
căci se murea cu sârg 
până şi în bârlogul urşilor 
se mai lumina din când în când 
dar tot a potop 
şi iar crăpa cerul ca o piele sub bici 
iar el se ruga, se ruga 
 
nu mă trăzni, Doamne, nu mă trăzni 
nu vezi ce de cuiburi 
sunt în frunzişul meu 
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Solitudine 
 
 
aştept în van 
la uşa mea nu bate nimeni 
pentru că nimeni nu pleacă 
de undeva spre mine 
numărul meu de telefon 
nu-l formează nimeni 
fiindcă acesta 
nu-i trecut în nici un gând 
nici măcar scrisori nu primesc 
căci numele meu 
pare să nu fi încăput 
în nici o memorie 
oare ce s-ar întâmpla 
dacă nu m-aş mai vizita nici eu 
în versurile ce le scriu 
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Pădurea toamna 
 
 
cerul e migrat dincolo 
de polenul florilor 
şi arama, ţigancă nomadă 
îşi zornăie banii în plete 
ochii de pe tulpinele mestecenilor 
lăcrimează sub pleoapa vântului 
şi pe degetele umede ale tăcerii 
corbii par verighete de smoală 
doar brazii îşi mai ţipă 
zâmbetul verde 
îngânaţi de şoaptele lungi 
şi albastre ale pământului 
dar de unde ştim noi 
că izvoarele nu sunt 
plânsul limpede al brazilor 
striviţi de atâta nemoarte 
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Execuţia 
 
 
înarmat cu una 
din cele mai moderne arme 
s-a hotărât odată 
să comită o execuţie în masă 
se aflau în faţa zidului 
câte o părticică din părinţii lui 
din nevasta lui, din fraţii lui 
şi toţi copiii lui înfrunţiţi 
câte o părticică din prietenii lui 
şi toţi duşmanii întregi 
îşi reglă arma pe foc automat 
şi începu să secere 
deodată îl fulgeră un gând 
 
„dacă în faţa ucigătorului tir 
s-o fi găsind şi vreo părticică din mine” 
aruncă arma şi întrebă ţipat 
„e cineva rănit acolo” 
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Cu palmele multicolore 
 
 
moi, palmele ei multicolore 
îmi frământă plămada fiorului 
până în măduva 
cerului meu cutreierat 
de păsări speriate 
pe un cal fără splină gonesc 
biciuind cu sete înserarea stacojie 
aibi milă Doamne 
şi ţine-mă trainic în şa 
printre atâtea animale de pradă 
deodată, să nu mă prăvălesc 
ea mă aşteaptă la marginea zăpezii 
cu palmele multicolore 
calde să mă mângâie 
să mai pot îndura încă 
această lume-haită 
din care nici măcar în moarte 
nu poţi fugi 
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Fuga de singurătate 
 
 
am ştiut iubito 
că eşti fiica unui rug 
altfel nu s-ar întâmpla 
ca oridecâteori mă atingi 
să nu mă vindec de flacără 
Soledad gândul meu bun 
că nu mă latră câinii 
şi îmi surâd sopiii 
să nu mă ocoleşti 
mai ales când vârfurile brazilor 
sunt iarăşi sângerii 
dă-mi mâna iubito 
şi haide să străbatem  
neasemuita ţară a doinelor 
sunt sigur 
că trebuie să găsim şi noi un loc 
în care nici o singurătate 
nu este de prisos 



 

 
Singur în turn 

 

 31 

 
 
 
 

Captivul 
 
 
e umbletul zvâcnet 
şi camera cub de gheaţă fără ferestre 
doar o uşă grea şi zăvorâtă se vede 
pe care scrie ca o arsură 
„ieşirea imposibilă” 
iedera lungă a mucegaiului 
linge pereţii înalţi şi umezi 
pe alocuri pânza fină a păianjenilor 
se agaţă precum teama de gând 
pe tencuiala instabilă 
în mijloc un tron împărătesc, aurit, aşteaptă 
cu coroana şi sceptrul 
aşezate pe o pernă de atlas verde 
dar el nu le dă nici o atenţie 
se întreabă unde este răsăritul 
şi de ce nu-l vizitează nimeni 
şi tot aşteaptă, aşteaptă fără să ştie 
că pe cealaltă parte a uşii stă scris 
„intrarea interzisă” 
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Ca un strigăt tăcerea 
 
 
taci, numai aşa 
ne vom auzi cu adevărat 
şi numai aşa vom rosti  
credibile jurăminte 
lasă uşa şi geamurile deschise 
închide aparatul de radio 
şi roagă-te să nu tune 
roagă-te să nu spargă 
vreun avion 
zidul sonic 
să nu tragă cineva cu puşca 
să nu bată vântul 
să nu treacă pe stradă 
vreun vânzător ambulant 
sau vreun cortegiu funerar 
şi mai ales taci 
să ştie toţi că aici se iubeşte 
ca în nici o altă parte 
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Soldatul şi iarba lui deasă 
 
 
sunt un soldat atât de blând 
încât pe patul puştii mele 
a crescut iarbă de munte 
e atât de verde şi mătăsoasă iarba aceasta 
că nu mă îndur să o las păscută 
şi nici atinsă de coasă 
ar însemna să dau morţii 
viaţa ce zvâcneşte în ea 
s-a întins iarba şi pe fierul trăgaciului 
nu mă mir că degetul meu 
nu-l mai găseşte 
îl împiedică iarba asta vrăjită 
aproape toată puşca a-nierbat 
şi în cartuşe e-acuma iarbă verde de munte 
doar pe baionetă nu a crescut iarbă 
căci trec mereu pe ea gresia 
să aibă gura ageră 
să taie curat şi fără risipă 
pâinea noastră cea de toată munca 
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Inegalabilul ospăţ 
 
 
către voi, prieteni, salut 
fiţi bineveniţi 
intraţi, simţiţi-vă în casa mea 
ca la voi în inimă 
vreau ca în astă seară să ne distrăm regal 
alămurile sună, masa e servită 
vom mânca, vom bea şi vom dansa 
ne vom ospăta cu coji de pâine 
rămase de la prânzuri trecute 
vom scurge apoi ulcioarele 
ce sună demult a scorbură 
în continuare vom râde 
ca şi cum ne-am vedea unii pe alţii 
mânjiţi cu funingine în somn 
căci dacă nu e pâine măcar circ să fie 
vom cânta imne şi ode 
vom adula în cor şi tot noi vom aplauda 
vom face dragoste de-om mai putea 
intraţi, prieteni, fiţi bineveniţi 
nu mă priviţi ca pe omul negru 
nu eu sunt vinovat de nefirescul acestui festin 
eu nefiind decât un biet poet 
şi poate nici atât 
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Căldură sub crivăţ 
 
 
topor cu lama lată şi albastră 
ianuarie se înfige în tulpina cerului 
zăpada dă din coate între zări 
ca un bolovan rotund 
se rostogoleşte frigul 
şi cade cu păsări în geamuri 
vin căprioarele fără teamă de câini 
căci ei par mult mai blânzi decât foamea 
şi ne lasă recunoştinţa în palmele 
cu care le întindem pâinea 
ce cald îmi vine de afară 
când cu buzele lor de catifea 
sorb florile de pe sticla ferestrei 
şi nu-i nimeni să le fie teamă 
de puşcă 
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În lumina de octombrie 
 
 
păşeam prin parcul 
ce se gârbovea sub ochiul închis 
al cerului de octombrie 
şi nesiguranţa 
salamandră metalică, rece 
se furişa sub pielea noastră caldă 
se auzea timpul 
ţigan nomad şi hoţ 
lovind cu cnutul 
armăsarii lui de aramă 
ce nechezau galben 
prin viaductele frunzelor 
migrau gândurile noastre 
dincolo de eşarfa zării 
şi ne ajutam reciproc 
să nu ne cadă inimile 
sub copitele toamnei 
păşeam prin parcul 
ce se gârbovea sub ochiul închis 
al cerului de octombrie 
dar noi 
eram convinşi că 
nicăieri nu ne-ar fi aflat cineva 
mai unul lângă altul 
ca în lumina aceea 
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Ca un condamnat, cel trist 
 
 
trag în el zăvoarele uşilor 
cu nişte arme automate trag 
nu-l pândeşte nimeni prin vizoare 
dar se ştie precis când apare el 
asta din cauza mirosului ce-l precede 
este un miros rece, acru, nouros 
un miros de mlaştină zăcută 
de carne în putrefacţie 
de vespasiană cu apă netrasă 
un miros de tot felul 
ce se insinuează în tot locul 
ce trece prin uşile şi ferestrele închise 
ce străpunge plumbul buncărelor 
ce ajunge pe fundul oceanelor 
în magma terestră 
şi dincolo de straturile atmosferice 
de aceea este întâmpinat 
cu rafale lungi şi dese 
din dosul uşilor zăvorâte 
şi cu lătratul strigăt de luptă 
trageţi, terminaţi-l 
vine cel ce nu poate râde 
vine cel ce miroase a tristeţe 
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Angoasă 
 
 
de o bucată de timp 
nu mai are loc în propria-i casă 
îl sufocă senzaţia lipsei de spaţiu 
simte mai întâi cum îl busculează cuvintele 
îl împing spre pereţi 
îl ridică spre plafon, îl lipesc pe podea 
apoi îl deranjează obiectele din jur 
pat, stilou, glastră, cărţi 
care minut de minut, ceas de ceas 
uneltesc şi complotează împotriva lui 
uneori îl asaltează în crucea nopţii 
gnomi ciudaţi şi groteşti 
ce sălăşluiesc în nişte catacombe 
sub arcaua casei 
de o altă bucată de timp 
a început să-l obsedeze şi exteriorul 
iată, a dispărut nucul din curte 
poteca spre poartă pluteşte în aer 
nu mai este nici lenjeria de damă 
de pe culmea de rufe 
s-a solidificat fumul din horn 
şi a căzut fărâmând acoperişul 
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el încearcă să reziste 
tuturor acestor presiuni 
şi doreşte să se prefacă în melc 
ca încet-încet dar sigur 
să-şi care casa dincolo 
de zona de influenţă a morţii 
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Stare de fapt 
 
 
şi a venit ziua a şaptea 
şi toţi s-au bucurat 
de toate lucrurile 
pe care le-au făcut 
sau nu le-au făcut 
apoi s-au odihnit 
dar a venit cineva 
şi a zis 
 
„fiţi atenţi, fiţi atenţi 
dimineaţă va începe 
o nouă săptămână” 
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Dialog 
 
 
domnule, ai o gaură mare 
în piept 
vai, unde 
acolo, în stânga, sus 
o, nu cred, nu se poate 
probabil este o pată 
imposibil, domnule 
prin pată 
nu suflă vântul 
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Ea era femeia 
 
 
ea era femeia care 
îl mângâia noaptea,  
pe părul mirosind 
a vise reavene şi liniştite 
ea era femeia care 
îi aducea la pat 
cupa de nadir aburind 
din care o sorbea şi pe ea 
ca pe o licoare vrăjită 
ea era femeia care 
îl primea în sufletul ei 
pentru a-şi prânzi 
netulburat zenitul 
mereu altul 
mereu mai înalt 
 
 



 

 
Singur în turn 

 

 43 

 
 
 
 

Voievodală 
 
 
în piatra peste piatră 
cântă anii 
reînviaţi în zăpezile lor 
gâlgâie îndemnuri 
în buciumele de cireş 
scorojite de întoarcerea clepsidrei 
domni pletoşi 
rămaşi în pupila crenelurilor 
sfredelesc imperativ 
margini de ninsori 
peste care hălăduiesc urmaşii 
străluce Turnul Chindiei 
în aurul sceptrelor 
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Ca un lup în fapt de zi 
 
 
fluieră cerul cu jar în buze 
şi cheamă stelele 
mă încălzesc la un rug de doruri 
şi luna pleacă, cu doniţa, la ştiubeu 
urlu de capul meu 
şi de mirosurile serii 
fluieră rădăcinile cu sevă în pori 
şi cheamă rodnicia pământului 
mă încălzesc la un rug de vise 
şi luna pleacă, cu doniţa, la ştiubeu 
urlu de capul meu 
şi de prea multă linişte 
fluieră florile cu lumina în pistil 
şi cheamă tihna somnului 
mă încălzesc la un rug de speranţe 
şi luna pleacă, cu doniţa, la ştiubeu 
urlu de capul meu 
şi că moartea mai vine o dată 
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Ca un vinovat în copacul existenţei 
 
 
vă rog, chiar dacă 
mai fac uneori acrobaţie 
pe o sârmă de covrigi, iertaţi-mă 
chiar dacă mă aflu adesea 
o apă prea subţire 
într-un vad fără maluri, iertaţi-mă 
iertaţi-mă pentru că nu sunt 
numai cel care se vede 
eu sunt mai ales cel care 
de atâtea ori am fost 
iertaţi-mă, tatăl meu 
şi mama mea şi fraţii mei 
şi nepotul meu Iarel 
şi neliniştea mea, iubită Soledad 
şi toţi cei care 
aţi crezut în mine vreodată 
eu m-am născut într-un copac 
e atât de înalt copacul 
iar sub mine nu mai sunt crengi 
căci pe măsură ce urc ele se usucă 
şi se frâng în urma mea 
fără să mai pot coborî 
încă o dată, vă rog, iertaţi-mă,  
e atât de adânc copacul acesta 
încât nici cerul nu-l mai poate umple 
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Surâs păgân 
 
 
pe icoana ce înfăţişează 
sfinţi şi îngeri trişti 
se opri o muscă obosită 
şi o maculă 
pe nimeni nu înfioară profanarea 
nici chiar pe Atotputernic 
doar glasul lui Torquemada 
electrizant şi dur 
străbătu tumultul 
viermilor neadormiţi 
condamnând-o la autodafé 
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Trenul 
 
 
în gara mică, afumată 
cu geamuri sparte 
şi complicate lucrături de paing 
aşteaptă un om 
amploiatul, tern şi impasibil 
îi eliberează biletul de călătorie 
trenul pe care îl aşteaptă 
singuraticul călător 
este şi el unicul 
care zguduie temeliile 
sumbrei şi şubredei gări 
omul nostru nu ştie 
că trenul acesta 
nu are loc de întors 
şi netulburat, liniştit 
odată aflat în compartiment 
se aşează alături de ceilalţi pasageri 
lăsându-se şi el furat 
de cântecul metalic, sacadat 
al ultimei plecări 
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Travaliu 
 
 
noaptea îl tatua cu flăcări 
adânci şi vineţii 
sub ochii obosiţi 
căci o muncă îi era somnul 
ce de fiecare dată îl rostuia 
o altă pasăre 
făcându-l să se înalţe 
să se înalţe... 
ziua îl frământa lumina 
ca pe lutul devenind ulcior 
tot tânjind 
după zborul din vis 
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Menire 
 
 
născut pentru că aşa a trebuit să fie 
din plăcere şi în durere 
pentru oameni şi ţară 
voi răscoli pământul 
strămoşilor mei 
din care voi scoate aurul 
căutat de ei 
şi în locul căruia mă voi semăna 
sigur fiind 
că din literele 
numelui meu 
vor răsări 
pajişti cu flori albastre 
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Rânduri către mama 
 
 
cloşca noastră de aur 
ştii, când am prins aripi 
şi am plecat de la tine 
ne-ai rugat să-ţi scriem 
eu nu am uitat 
ţi-am luat din aripă o pană 
şi o înmoi acum în dor 
în dor de toamnă 
să nu te mire culoarea cuvintelor 
căci dorul e ca anotimpul 
iar toamna moare ceva în fiecare 
acum te port din nou cu mine 
în fularul ăsta de lână 
este în el lumină din degetele 
şi din gândul cu care l-ai făcut 
nu mă deranjează că fularul  
are ochiuri lipsă 
nimic nu-ţi reproşez 
te gândeai la alt pui şi greşeai 
de aceea îmi simt şi fraţii,  
aproape, la gât 
Mamă,  
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dacă ar fi să ţi se schimbe numele 
eu ţi-aş zice Căldură 
şi fiindcă aici nu te am 
decât în fularul ăsta de lână 
o să-l ridic până la buzele-mi 
pârlite de ger 
şi dornice de tine 
acum închei 
iar dacă în toamna asta 
voi lipsi la numărătoare 
numără alt pui de două ori 
Săru’mâna, Căldură 
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Speranţă pentru viaţa pădurii 
 
 
şi totuşi să sperăm 
că pădurile nu vor muri 
chiar dacă le mai devoră 
în veri secetoase solare incendii 
şi smoguri de iad le seacă vigoarea 
iar omul le transformă în munţi de hârtie 
pentru atât de necititele 
manifeste pacifiste 
sau în sicrie menite celor morţi 
de glonţ, de cancer sau de foame 
şi totuşi să sperăm 
că pădurile nu vor muri 
chiar dacă se fabrică 
din ce în ce mai multe topoare 
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De ziua ta 
 
 
astăzi de ziua ta 
un zbor e tot auzul meu 
un cântec lung privirea mea 
o sărbătoare gândul meu 
aş vrea să-ţi fac un dar 
cum nimeni nu ţi-a mai făcut 
oare ce, însă 
căci luna de pe cer 
a tot fost promisă 
la fel marea cu sarea 
nici din stele 
n-a mai rămas mare lucru 
 
ce zici de numele meu, iubito 
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Calm nocturn 
 
 
luna mângâie norii 
într-un joc tăcut 
şi ciudat 
pământul strunjeşte nevăzut 
osia universului 
nu se aude decât vântul 
numărând tatuajele mişcătoare 
ale umbrelor 
şi greierii zimţuind 
toarta rotundă a nopţii 
iar florile dormind 
cine ştie pe ce parte 
se îngeamănă cu visele copiilor 
 
e clipa când se nasc poeţii 
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O noapte ca nici o alta 
 
 
fără seamăn noaptea aceea 
ne va marca amintirea 
precum o supravieţuire 
căci rareori dimineaţa 
s-au privit alţii 
atât de împăcaţi şi fără silă 
ca niciodată palmele fiecăruia 
ca într-un tainic ritual 
au căutat cu atâta sete 
urmele nocturnelor mângâieri 
ai plecat apoi Soledad 
prea iute despărţirea 
lăsându-mă fără glas 
precum groaza de cădere în gol 
eu am rămas să găsesc o poartă 
pe care să intrăm fără a ne apleca 
în speranţa că noaptea aceea 
se va repeta în neştire 
şi că nici o rană nu se va preface 
în statui 
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Poem medieval 
 
 
cămaşa mea de zale 
s-a subţiat şi s-a rărit 
în atâtea şi atâtea lupte 
coiful meu de oţel 
apărându-mă 
de o ultimă rană 
e şi el acum spart 
mângâie-mă de aceea 
cu palma ta de preoteasă 
ca pe o mantie vrăjită 
să-ţi port atingerea 
fă-mi nimb aurit 
din cel mai înflorat 
zâmbet al tău 
dă-mi vigoare cu încă un sărut 
şi nu plânge 
căci auzi trâmbiţează zarea 
şi nu există nicăieri iertare 
pentru fuga din luptă 
iubito 
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Cucernicie 
 
 
pe inima ta, omule bun 
pâine albă de hram 
coaptă la flacăra infinită 
a descălecatelor de pace 
şi ruptă cu mâinile în bucăţi 
la gura izvorului 
vreau astăzi să scriu 
arabilul cuvânt IUBIRE 
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De dragoste 
 
 
iubito, tu dacă ai muri 
eu m-aş îneca în liniştea 
din umbra crucii tale 
zgârâiată de dangătul 
într-o dungă 
mi s-ar face inima gresie 
cu care aş subţia 
coasa neuitării 
aş urla până mai departe de auz 
ca un lup flămând în vifor 
şi m-aş sădi la dreapta ta 
rodind o salcie plângătoare 
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Iarna ca un gând 
 
 
e iarnă 
se aude îngroşându-se gheaţa 
sub lumina ce se sparge în cioburi cenuşii 
aerul vibrează şi taie ca sfârcul de bici 
iar copacii, sfeşnice cu luminile stinse 
se aplecă icnind 
peste sângele limpede al pământului 
încremenit în izvoare 
cerbii îşi pierd fără soroc podoabele 
amestecându-şi mugetul disperat 
cu acela fără de margini al zăpezii 
ca nişte crengi negre corbii îşi frâng zborul 
în omătul mototolit de vânt 
şi puii le mor în ouăle plesnite de ger 
iarba încolţeşte invers 
căutând un cer mai blând 
au degerat până şi cuvintele 
strivite sub copita despicată a iernii 
iar versurile scrise pe zăpadă 
le acoperă o altă zăpadă 
şi e frig, şi e frig, şi e frig... 
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Identitate 
 
 
era plânsul naufragiilor 
ce aruncau în adâncuri vieţi 
şi hohotul de spaimă 
scăpat din întunecimea cavernelor 
era zvâcnetul neauzit 
al gâzei strivită cu nepăsare 
şi nedumerirea din ochii vitei 
lovită fără vină 
era aplecarea tristă 
a florii neudate 
şi încreţirea pielii 
strânsă în cătuşă 
şi rana eternă a muşcăturii de dor 
era poetul fricii 
al fricii de durere 
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Relevanţă 
 
 
o, ce bine era,  
cât de bine era 
când mirarea 
atât de frumos mă durea 
ce bine era atunci 
când în afară de iubire 
nu ştiam alte munci 
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Rânduri pentru tata 
„I se puteau trimite la brutăria unde lucra.” 

 
 
mă gândesc la tine, tată 
ca la pâinea noastră 
cea de toate nevoile 
că ea miroase a curat 
ca mâna ta cu care 
o frământai 
şi cu care m-ai mângâiat 
atât de des 
şi cu care m-ai lovit câteodată 
când eram copil 
şi copil în faptă 
mi-e dor de tine, tată 
cum îi e bobului de grâu 
de cuptorul hărăzit 
în rostul lui terestru 
şi pe care soarele şi pământul 
l-a investit prin tine 
să dea prinosu-i mitic 
celor în nevoie 
mi-e dor de tine, tată 
căci ni te-ai împărţit nouă 
copiilor tăi, o pâine caldă 
oprindu-ţi pentru tine 
doar atât cât să mai poţi frământa 
o altă pâine caldă 
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Mereu inima 
 
 
ca o mare cu vânturi prielnice 
inima mea te cheamă 
corabie trainică să-i fii 
ca un golf liniştit 
inima mea te aşteaptă 
în el să te ascunzi de nelinişti 
ca un far în beznă 
inima mea te călăuzeşte 
ocol uitării să dai 
ca un port liber 
inima mea te primeşte 
ancora ta de mătase 
în ea mereu să-ţi arunci 
iubire 
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Nihil... ego 
 
 
acum, că nici măcar tristeţea 
nu mă mai inundă 
cu mâlul ei noduros şi întunecat 
(eu nemailuptând de mult  
în turnire de sensibilitate) 
acum că nici un cutremur 
de orice grad ar fi 
nu mai poate clătina statuia mea 
de casă fără melc 
acum când nici iubita mea, Soledad 
nici nepotul meu Ariel 
nici fratele meu, Fotograful 
nu mă pot vedea, înstrăinându-mă 
de la o clipă la altă picătură 
de umilinţă 
(implacabil urmărit de blestemul sudorii) 
de abia acum ştiu 
cât de în genunchi te simţi 
când nu mai ai unde trage 
când nu mai speri nimic 
când nu mai crezi în nimic... 
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Dragostea ca un anotimp 
 
 
numai de nemoarte mă tem 
şi de lipsa mea din gândul tău 
o pasăre mi se aude în piept 
cum îşi rupe aripa 
mă fură un şarpe de gheaţă în nelinişte 
urlă rece un lup în sângele meu 
şi te simt plecând... 
nu mă lipsi de tine, iubito 
mai ales tiptil să n-o faci 
nu mă deshăina de mângâierea ta 
căci atâta frig se înfuioară în mine 
nu-i nimic să-mi fie căldură ca tine 
şi nu-i nimic reavăn ca tine 
chiar dacă e decembrie 
împrimăvărează-mă, iubito 
sau dacă nu, mori 
să mă pot sădi pentru tine 
o preaverde salcie plângătoare 
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Poetul şi floarea 
 
 
în preajma poetului întotdeauna 
sălăşluieşte o floare 
de care nu se desparte 
ca de umbra şi de numele lui 
în viaţă şi mai departe 
ei nu-i este teamă 
să înflorească la pieptu-i 
de gladiator adormit 
convinsă că nici în somn 
poetul nu i-ar putea strivi 
prinosul de lumină şi miresme 
căci ar fi ca şi cum 
acesta şi-ar ucide 
propria nelinişte 
demiurgică 

 



 

 
Singur în turn 

 

 67 

 
 
 
 

Eu ca un fluid 
 
 
ai întrebat aseară 
ce sunt, cine sunt 
dar tu nu vezi oare cum curg 
căci ce mai curge 
curge apa, lumina şi timpul 
cântecul, sângele, gândul, curg... 
fă-ţi sufletul zăgaz 
şi mă opreşte, Soledad 
să ai şi tu 
unde-ţi scălda nesomnul 
zăgăduieşte-mă, opreşte-mă, iubito 
e atât de greu 
să curgi în neştire, mereu 
doar pietrele din râu o ştiu 
şi eu 
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Sens 
 
 
se învârte cerul 
se învârte pământul 
marca sau banul 
ce uşor se poate cădea 
niciodată însă pe dungă 
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Vânt 
 
 
mă vântură necazul 
în sita lui de vânt 
căci m-am născut cuvântul 
fertil să îl cuvânt 
şi vânturat demonic 
în vastul meu avânt 
eu vânt culeg şi semăn 
şi tot sunt numai vânt 
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Iarna frântă 
 
 
arhaice sănii şi zurgălăi 
şi coarne albe de telegari 
cu frâie de beteală 
şi inocenţi copii 
aşteptând, aşteptând... 
 
o maşină aruncă sare 
pe asfaltul ce traversează satul 
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Năuca vară, câine turbat 
 
 
a venit vara în câmpie 
fecioarele sechestrează soarele 
în anafoarele ochilor 
minciunile lor vestimentare 
fac flăcăii să calce în străchini 
când vântul mai scapă 
din câte-o crâşmă 
ce închide peste program 
cireşii îşi muşcă buzele de ciudă 
sângerând în palmele copiilor 
fluieră craterele noaptea pe lună 
iar în crânguri boncăluiesc cerbi 
cu coarne de mătase 
a venit vara în câmpie 
muşcată în cer parcă 
de un câine turbat 
căci aleargă desculţă pe mirişte 
şi o înjură bărbaţii de grijanie 
furioşi că femeile întârzie pe la porţi 
se simte peste tot miros de puşcă 
încărcată cu iarbă 
de dragoste şi sminteală 
iar poetul mai stinge o ţigară 
în cutia de conserve 
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Montană 
 
 
un şoim taie poteci 
în largul cerului 
şi coasa ascuţită 
a aripilor lui 
cântă lovind curbat 
în coiful soarelui 
spirale verzi se-nfig 
în margini de furtuni 
mai cade câte-un zvon 
din neştiute lumi 
şi turme de argint 
călcând în iarba densă 
adaugă prinos 
la pacea grea, imensă 

 



 

 
Singur în turn 

 

 73 

 
 
 
 

Teama 
 
 
să nu te poţi opri la marginea nopţii 
şi să te împleticeşti, prin iarba ei groasă 
fugărit de pasărea cu cap de broască 
să ţi se pară cerul refugiat 
dincolo de puterea sfântă a ochiului 
să-ţi priveşti mâinile 
şi să nu ştii ale cui sunt 
să te uiţi în oglindă 
şi să nu-ţi dai seama 
cine te priveşte din ea 
să alergi prin mulţime 
de la o dimineaţă la altă margine de ţară 
şi să nu te recunoască nici fraţii 
să intri în casa ta şi ai tăi să strige: „Hoţii!” 
să plângi când ceilalţi râd 
şi să râzi singur, cu uşa închisă 
să ţi se facă privirea arcan 
şi să nu găseşti un zâmbet pentru tine 
nici în moarte 
iată ce înseamnă teama 
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Recidivă 
 
 
a sosit timpul să plec iarăşi, prieteni 
chiar dacă prin asta 
mă mai apropii un pic de moarte 
voi pleca din nou 
dar n-am să plâng la plecare 
nici măcar n-am să lăcrimez 
de teamă n-o voi face 
ar însemna 
ca un strop de apă să mă evapor 
eu nefiind de fapt 
decât o neverosimilă lacrimă 
care umblă 
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Patria şi cuvântul 
 
 
Patria nu e doar 
pământul sfânt al ţării 
şi cei care sălăşluiesc în ea 
ea este şi cuvântul 
care o cântă, o plânge 
şi o apără 
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Aramă 
 
 
o barcă de aramă 
pluteşte între maluri pelerine 
cărăuşind estivale culori 
spre un port de aramă 
şi ploaia descântă în surdină 
legând râurile cu un cer 
ce musteşte aramă 
iar curcubeele exilate 
sub buza ulcioarelor 
smălţuite cu aramă 
par arcade unicolore 
arcade de aramă 
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Metamorfoză 
 
 
te voi desţeleni 
te voi ara 
te voi semăna 
tot aşteptând 
sămânţă să fim 
 
vom deveni pământ 
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Al neuitării 
 
 
l-a întrebat odată pe Nichita 
când acesta tocmai vorbea cu Eminescu 
sau poate chiar cu Dumnezeu 
(nu se ştie nici acum prea bine) 
cine eşti tu, omule, măi omule 
Nichita s-a uitat greu în el 
cum se uita el mai adesea  
ca într-o apă adâncă şi limpede 
şi fără a-şi îndrepta şuviţa rebelă 
de pe frunte 
i-a răspuns cu zâmbetul neterminat  
care nu mai era cel de toate zilele 
(căpătase culoarea nemuririi) 
cum de nu ai aflat tu, curiosule 
măi curiosule 
eu sunt Poetul  
apoi s-a dus, s-a tot dus 
uitând să se lase uitării 
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Soldat în războiul final  
 
 
Imposibila aşteptare 
 
 
îmi tot aştept femeia 
care a plecat într-o zi de acasă 
şi nu s-a mai întors 
nu „pot” să înţeleg 
nici acum unde s-a dus 
o fi la ore, la şcoală 
la vreun prieten în vizită 
o fi în oraş, la piaţă 
sau o fi plecat la fată 
unde s-o fi dus, Doamne 
eu stau cu ochii 
pironiţi pe clanţă 
şi tot aştept, aştept 
ca ea să deschidă uşa 
şi să intre luminoasă 
surâzătoare şi tandră 
sau mai ies pe afară 
şi mă uit sperând 
să apară 
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fluturându-şi rochia 
şi mâna şi sufletul 
şi tot aştept, aştept 
ca-ntr-o înlemnire 
să vie, să-mi vie,... să învie 
ea, cea mai frumoasă 
cea mai bună, cea mai dragă 
şi doar aştept, aştept 
mă aflu parcă într-un gol 
şi nu mă doare nimic 
nu mă mai doare nimic 
doar cerul şi pământul şi aerul 
şi lumina şi amintirea mă dor 
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Scriu şi mă rog 
 
 
într-o mână am stiloul 
în cealaltă nelipsita ţigară 
în faţă coala albă de scris 
care dintre acestea 
mă va ucide oare? 
ea e departe şi singură de mine 
neajutorată, fragilă, înfricoşată 
şi în pericol 
sunt singur şi eu 
şi-mi este frică şi mie 
nu mi-o lua, Doamne, şi pe ea 
că atâta mai am 
las-o să fie mamă 
lasă-mă să fiu tată 
scriu şi mă rog 
şi simt cum pe cap 
îmi albeşte părul 
e ceasul 
când se naşte Maria Teodora 
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Gând de dinaintea somnului 
 
 
ai grijă de mine 
căci începe să-mi fie bine 
şi mi-e teamă 
Nesfârşitule 
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Oamenii buni nu mor 
 
 
şi ne mor oamenii buni  
mai devreme întotdeauna  
ei ne părăsesc pentru că moartea  
oamenilor buni e prematură  
oricât ar fi de bătrâni  
de fapt, când mor, nu ei mor  
ci puţin câte puţin  
murim noi, cei de lângă ei  
căci rămânem cu osânda regretului  
de a nu-i fi înţeles şi preţuit  
pe cât meritau  
de fapt oamenii buni nu mor  
ei pleacă doar, alunecă, se preling  
ca o lumină şi ca o boare  
în visele şi amintirile  
celor care i-au iubit  
cu adevărat 
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Vinovat sunt 
 
 
vinovat de cuvintele spuse 
sunt, Doamne 
de relele mele 
şi de gândurile mele 
vinovat de ce mi-ai dat 
şi nu am înmulţit 
vinovat de necunoaştere 
şi de surdă neîncredere 
sunt, Doamne 
numai de neiubire 
şi nemilă nu pot fi acuzat 
căci Tu eşti în mine 
ca în fiecare, de altfel 
chiar dacă nu se vede 
şi nu se aude 
o, de-aş putea 
de-am putea învăţa 
să te purtăm, nelimitat, Doamne 
căci alta 
ne-ar fi soarta 
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Anxietate 
 
 
niciodată nu i-a fost teamă 
de moarte 
ci numai  
de cum o să moară 
acum i-a mai rămas numai frica 
de cum şi cât o să mai trăiască 
o, nefericitul 
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Te ştiu, moarte... 
 
 
te ştiu, moarte 
şi nu mi-e frică de tine 
hăituitoareo şi rânjitoareo 
mi-e teamă doar 
de ce rămâne în urma ta 
de jalea pe care o laşi viilor 
ce nu ştiu să te priceapă 
şi să te accepte 
omniprezentă, neconcesivă şi ireversibilă 
le complici şi le otrăveşti existenţa 
inoculându-le groază şi deznădejde 
te ştiu, moarte 
şi deşi nu-mi eşti indiferentă 
te am la degetul mic, neînduplecato 
pe mine însă nu mă înspăimânţi 
ca pe cei mai mulţi 
căci eu te-am sorbit şi te sorb mereu 
ca pe o mixtură amară şi obligatorie 
pentru a nu mă găsi nepregătit 
pentru a nu mă ataca 
degradant şi fără speranţă 
pentru a nu mă găsi neîndumnezeit 
şi neîmpăcat 
fiindcă eu te ştiu, moarte 
şi te aştept, te aştept... 
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Convorbire telefonică 
 
 
pronto, pronto, cara mia 
te-aud, te-aud bine 
îţi aud şi sufletul 
cum scânceşte acolo 
în nordul de azurit al Italiei 
ţi-l simt trist, chiar dacă bravezi 
e ca o pasăre micuţă 
ca un colibri chinuit şi sechestrat 
în colivia lui de abur 
la noi e septembrie 
şi se instalează tot mai 
adânc în suflete şi-n case 
frigul – frigul de cremene 
dezlănţuit de trădătorii şi jefuitorii 
de neam şi ţară 
de aceea eşti tu acum în Liguria 
şi-ţi aud glasul 
ce ba plânge, ba râde în receptor 
de aceea Maria Teodora 
ne sună acum din Transilvania 
când pe mine, când pe tine 
la telefonul ei de jucărie 
ce ştie ea lacrima 
sufletului nostru 
sau poate ştie mai mult 
decât credem noi... 
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pronto! Pronto, se termină cartela 
Doamne 
ti amo, ti amo, amore mio... 
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Vânătoare de îngeri 
 
 
într-o clipă de răgaz, iubito 
acolo în Montemarcelo 
unde stai acum 
„cu trupu-n munte / şi cu ochii-n mare” 
citeşte-mă măcar tu 
pentru că aici în mirifica ţară a dorului 
sfâşiată de lupii sângerii şi vânduţi 
îngerii albaştri ai cuvintelor 
strigă în van la stindarde ipocrite 
ei sunt iarăşi în pericol 
De-a fi vânaţi 
căci vânătoarea este deopotrivă 
necesitatea şi plăcerea tiranilor 
aşa cum nevoia mea de sublimare 
îmi ridică inima 
până-n spatele buzelor 
cu care rostesc numele tău 
şi al copilului nostru 
pe care le-aştern pe hârtie 
şi le repet 
până la deconştientizare 
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Nu din pomii morţilor 
„Dacă cineva are urechi, s-audă”  

(Apocalipsa 13, 9) 
 

peste morminte cresc pomi 
ai omului şi ai Domnului 
vântul le muşcă clănţănind coroana 
pomii sunt mândri 
şi plini de fructele plecării 
mari şi negre precum coşmarele 
se îndoaie iarba şi foşneşte 
când înalt, când gros 
plină de seva dăruită 
de fecundul pământ 
oamenii se grăbesc la ospăţ 
vor să mănânce fructele pomilor 
glasurile lor 
şi să dea rumegătoarelor 
iarba bogată 
pomii se zbat şi plâng  
cu glas adânc şi jos 
de dincolo de oseminte 
iarba bate mătănii îndoliată 
privind ochii umbriţi ai pământului 
paşii se lungesc unici, înfioraţi 
calcă şi ţipă speriind păsările lunii 

 
* 

*   * 
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vin cocoşaţii dansând 
au canini crescuţi prin buze 
şi păr rar pe creştetele sparte 
din ochii urduroşi şi betegi  
căscaţi sub frunţi 
curge laptele mamelor 
ce nu şi-au hrănit copiii 
fete cu trupuri virgine 
înalţă cânturi de nemulţumire  
mult bătrânii îşi târăsc mohorâţi  
cărnurile flenduroase 

 
* 

*   * 
 

şi liniştea învinge materializându-se 
nu se mai aud decât viermii  
ce ronţăie atomic oasele duşilor 
suflarea se sperie 
şi fuge în salturi fără spor 
cad crucile potop şi e omor  
din văzduh îngerii ţipă, suspendaţi 
„aşa, să vă învăţaţi minte 
să nu mai mâncaţi 
din pomii de pe morminte” 
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Ieşirea în oraş 
 
 
chiar dacă afară plouă 
şi nu are umbrelă 
o să-şi ia o pălărie veche 
cizmele de cauciuc 
şi astăzi o să iasă-n oraş  
pentru că e singurul locatar 
de pe scară 
care mai are televizor alb-negru 
şi căruia culmea 
nu-i merge nici sonorul 
astăzi o să iasă-n oraş 
chiar dacă nu are serviciu 
nici ajutor de şomaj 
şi pentru că iubita lui 
i-a lăsat nişte bani 
să cumpere bulion 
pâine şi ceva ţigări 
iar în debara 
se mai găsesc din fericire 
şi câteva sticle goale 
astăzi o să iasă-n oraş 
având în vedere 
că nici ce să citească 
nu mai are 
de multă vreme 
nemaiputându-şi cumpăra o carte 
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astăzi o să iasă-n oraş 
chiar dacă o să treacă 
pe lângă berărie 
fără să-i deschidă uşa 
pentru a bea şi el o halbă 
astăzi o să iasă-n oraş 
şi chiar dacă şi-n suflet îi plouă 
iar draga lui nu-l mai iubeşte 
ca înainte 
astăzi o să iasă-n oraş 



 

 
Ion Iancu Vale 

 

 94 

 
 
 
 

Acolada mare 
(La o idee prinsă de la Mircea 
Horia Simionescu, la o întâlnire 
literară de la Târgovişte) 

 
 

vor întreba, sfidător şi deloc retoric 
cei care fără regrete, abuziv şi discreţionar 
împart pâinea noastră cea de toate zilele 
(atât cât să nu mai rămână 
pentru a da şi altora) 
„oare pentru ce se tot agită aiuriţii ăştia 
ciudaţi, visători şi fără bani” 
şi vor răspunde ei, hărăziţii 
creatorii de imagini, metafore 
emoţii şi speranţe 
„uite-aşa, de-ai naibii, pentru a vă arăta vouă 
că muriţi proşti, îmbuibaţi 
cu mâinile în afara sicriului 
şi fără să vi se mai ştie numele 
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Regret 
 
 
se duc  
îmbătrânesc şi se ofilesc 
femeile noastre 
mândre, deştepte 
tandre şi romantice 
rămân cele tinere, însă 
importante şi interesante 
când se dezbracă  
la numai un semn 
pentru o partidă plătită 
şi galopantă de sex ambulant 
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Soldat în Armaggedon 
 
 
era miez de noapte 
şi oul crăpase 
în cuibul moale al timpului 
când în geamul lui 
ce suna ca bronzul 
cineva bătu de trei ori, rostind 
„sunt Emisarul, e capătul vremurilor 
în Imperiul omului 
Armaggedonul a început 
de o parte se află Dumnezeu 
care a fost, este şi va fi 
de cealaltă parte se găseşte diavolul 
alege tabăra şi fii soldat 
în lupta finală dintre bine şi rău” 
apoi dispăru nevăzut, cum venise... 
deci era adevărat 
războiul spaimei începuse 
trebuia să plece la luptă 
şi nu avea nimic pregătit, nici arme, nici armură 
se linişti însă luminat de un gând 
„va fi bine, cu Domnul mă voi îmbrăca 
şi credinţa în El îmi va fi armă şi scut” 
şi soldatul plecă în grabă la luptă 
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Plânsul bărbatului 
 
 
toţi plângem  
dintr-o cauză sau alta 
mai mult sau mai puţin natural 
din inimă, din suflet... 
copilul plânge, femeia plânge... 
cu hohote şi lacrimi grele ei plâng 
liniştindu-se, eliberându-se  
şi împăcându-se 
doar el, bărbatul trist şi singur 
plânge altfel 
şi nu doar din inimă... 
el plânge mai ales din creier 
dar numai el ştie cât suferă  
şi câtă durere simte 
pentru el şi pentru cei din jurul lui  
şi ce greu plânsul lui curge  
săpându-l încet, încet... 
lacrimă cu lacrimă, icnet cu icnet... 
până devine stalagmită 
sau poate arhanghel 
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Vae victis 
 
 
ce minunat e să fii iubit 
să fii iubit şi să iubeşti  
fără o logică anume 
fără reţineri, fără limită 
până la ultimul atom de fiinţă 
la ultimul strop de sudoare 
de lumină, de aer, de speranţă 
ce minunat e să fii iubit 
şi să iubeşti 
pentru că eşti aşa cum eşti 
bucată infimă şi efemeră 
de univers palpabil 
şi iluzie cosmică 
dar vae victis 
vai de cei învinşi de neiubire 
care nu ştiu, nu pot sau nu vor 
să iubească şi să fie iubiţi 
e ca şi cum n-ar fi fost, nu sunt 
şi precis nu vor fi 



 

 
Singur în turn 

 

 99 

 
 
 
 

Viitura 
 
 
lacomă şi trufaşă 
cununată cu scârba 
se rostogoleşte ameninţătoarea 
pustiitoarea viitură 
tăvălugul ei opac şi cenuşiu 
rupe faldurile zării 
şi prin vadurile proaspăt ivite 
se revarsă valuri de teamă şi moarte 
talazuri uriaşe şi grele 
fac să se prăbuşească 
zidurile Cetăţilor 
din catedrale n-au mai rămas 
decât clopotele 
chinuite de dangăte într-o dungă 
iar oamenii, oh, oamenii 
nici rugăciuni nu mai clădesc 
Dumnezeu fiind ca niciodată 
părăsit, singur 
şi dincolo de speranţă 
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Matinală 
 
 
adulmec avid 
în ochii tăi încrederea 
pe care o culeg apoi  
cu râvnă 
fără gânduri necurate 
când umbli fremătând 
dis-de-dimineaţă 
în cugetul meu 
cu glezne tăcute 
de rouă 
domestică şi sacră 
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Remember 
 
 
ce târziu te-am aflat, iubito 
şi ce devreme te-am pierdut 
te mai aflu doar 
în hainele rămase în dulap 
în mirosul lor 
inconfundabil şi tulburător 
te mai descopăr 
în florile de pe pajişte 
pe care le amiroseai vara 
cu nări străvezii 
de sălbăticiune aristocrată 
te presimt în cărţile din raft 
pe care le mângâiai din ochi  
cu inegalabilă pioşenie 
şi te am în mine 
ca pe o rană adâncă şi dulce 
căci te-am iubit, iubito 
şi m-ai iubit, iubito 
o ştiam şi o ştim amândoi 
nebunii şi frumoşii de noi 
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Orbire 
 
 
nu mă mai vedeam 
nu mă mai vedeai 
căci mă acoperiseră 
iarba, florile, copacii 
gândurile, visele, iluziile... 
de aceea m-ai strivit 
şi m-ai rănit 
nu încerca să mă mângâi 
căci o altă rană 
mi-ai deschide 
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Cercul 
 
 
lucrează şi fă, cuvântule 
împrejurul meu 
un cerc magic de aur 
să nu mai pătrundă 
la mine fiarele lumii 
şi apără-mă 
ca şi cum tu însuţi  
te-ai afla în acest cerc 
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Vinovăţie 
 
 
ştiu cât te doare 
cât te doare 
mai ales sufletul 
dar mi-era palma 
plină de cuvintele 
pe care le gândeam 
şi nu le puteam rosti 
atunci când te-am lovit 
iartă-mă, iubito 
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Calendar 
 
 
într-adevăr şi mâine 
va fi un astăzi 
şi fiecare zi care va urma 
va fi şi ea un astăzi 
ce trist este însă  
că niciodată  
nu se poate spune 
„Pe ieri, iubita mea” 
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Când din alean se întrupează cântul 
 
 
în zborul tău subţire 
apropie-mi-te Cântec Albastru 
şi acoperă-mi ochiul fereastră de inimă 
cu pleoapa ta mereu zbătând 
să nu-mi mai amintesc femeia 
care îşi termină drumul 
departe de uşa mea mereu 
să-mi uit nerostul 
haină zdrenţuită 
în iarna mea cea de toate zilele 
să nu-mi uit duşmanii ce nu-i vreau răpuşi 
fără să le rumeg remuşcarea 
să nu mă uite prietenii 
pe care i-am înnodat în suflet 
precum săracul banii în batistă 
şi mai ales să nu mă înjure urmaşii 
ca pe un oricare ucigaş de timp 
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Vis cu copil 
 
 
cum să-ţi spun… 
se făcea că împleteai 
o păpuşă de cârpă şi paie 
pe care la piept  o strângeai 
şi deodată păpuşa a prins viaţă 
a devenit copil 
tu nu mai  aveai sâni 
copilul nu mai avea trup 
doar capul lui mai trăia 
incredibil de real, de frumos 
pe care l-ai scăpat 
şi s-a rostogolit 
un ghem viu de lumină 
de sânge, de os 
tu în urma lui jelind alergai 
dar să-l ajungi nu puteai 
pentru că nu ştiai să-l vezi 
chiar dacă-l priveai 
o clipă, un milimetru 
în urma lui mereu erai 
şi mă miram  
cum de nu înţelegeai 
copilul acela te aştepta 
te căuta mereu, mereu 
copilul acela eram chiar eu  
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Dilemă 
 
 
dacă în pământ 
nu este decât întuneric 
atunci de unde atâta lumină 
atâta lumină în flori 
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Revelaţii  
 
 
Tăcerile pelerinului 
 
 
în desele şi nepregătitele lui plecări de acasă 
când îi scâncea a drum călcâiul 
îşi punea în traista sa de pelerin trei tăceri 
o tăcere pentru bunătate 
una pentru iubire şi o alta pentru luptă 
la plecare îşi aranja cu grijă şi pietate bagajul 
căci este ştiut că nimic nu-i mai frumos 
ca atunci când eşti bun şi nu te lauzi 
când iubeşti şi nu laşi decât ochii să o spună 
când lupţi şi nu ţi se aud decât dinţii scrâşnind 
la început traista i se părea uşoară 
şi înainta cu temeritate pe drumul pavat 
cu dalele unor noi speranţe 
dar pe măsură ce mergea 
traista lui devenea tot mai grea 
grea ca pământul 
rănindu-i grumazul şi glezna şi inima 
cel mai rău era când îi sângera inima 
şi tăcerile lui nu le auzea nimeni 
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era tentat atunci să arunce traista cu tăceri cu tot 
dar nu se îndura 
o poartă şi acum, şi-i tot grea 
grea ca pământul 
doar că între timp tăcerile sale 
au început să devină strigăte, chemări şi ecouri... 
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Miraculoasa băutură 
 
 
şerpoaică prolifică, spaima 
se vâră uneori să-şi nască puii sticloşi şi orbi 
în visele sale 
se scoală în crucea nopţii 
cu ochii, cu părul, cu palmele cu tot gândul 
cu tot sufletul jilave de nelinişte 
dar nu strigă după ajutor 
căci nimeni n-ar putea ucide nenumăraţii 
sticloşii şi orbii pui de şarpe 
lepădaţi în visele lui 
nu se roagă şi nici nu se închină la icoane 
pentru că nici un sfânt nu i-ar putea îndepărta 
nici măcar narcotice nu ia 
căci nici cel mai de plumb somn 
nu-i poate alunga 
atunci nu face nimic altceva decât să bea 
el având rafturile pline 
alege astfel câte unul din arătoasele clondire 
şi gustă încet-încet 
să îl cuprindă aburii beţiei 
până în străfundul întunericului 
să alunge sticloşii şi orbii pui de şarpe fătaţi 
cu nemiluita în visele lui 
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ia pe rând câte o gură de suflet 
ba dintr-o carte, ba dintr-alta 
ba dintr-un vers sau o cugetare 
ba într-un aforism sau un dialog 
se mai opreşte un bob zăbavă să se lumineze bine 
cu tăria lor şi iarăşi soarbe o gură de putere 
ba dintr-o doină ori o baladă 
ba dintr-un basm, ori un colind 
şi tot aşa alte şi alte asemenea minunate licori 
până adoarme liniştit, copilăreşte 
şi nenumăraţii sticloşii şi orbii pui fug din visele lui 
lor nepriindu-le dumnezeiasca băutură 
ce se găseşte din belşug în casa sa 
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Primordialitatea cântecului 
 
 
picură polenul unui gând albastru 
pe sufletul meu iarăşi înflorit 
şi morţile oamenilor sunt amintiri străvechi 
de dinainte de facerea lumii 
îmi dansează speranţa pe karatele din vocea 
regală, maiestuoasă şi inegalabilă 
a doamnei cântecului nostru 
zâmbetul îmi renaşte şi înfloreşte 
în sclipirea lor şi mi se pare că soarele 
luminosul astru al vieţii, s-a născut astăzi 
moşit de mâinile roze ale unui prunc 
ca într-un început de lume, mamelor 
vă sortesc să nu naşteţi decât prieteni 
stigmatizaţi de păcatul dorului, al dragostei 
şi al nevoii de a se hrăni cu cântec 
mă întreb acum 
într-un moment al ademenirii mele 
cu nectarul vocabulei 
cine oare a zămislit cântecul 
ce mare demiurg a materializat 
imateriala lui vrajă 
căci sunt convins că el, cântecul 
a existat înaintea omului şi a cosmosului 
sigur fiind că el a plutit nestingherit prin haos 
înainte de orice şi că din el s-a întrupat restul 
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veniţi, oameni 
lăsaţi-vă cu încredere unii altuia inimile 
în strângerile de mână, la o horă a vieţii 
şi uniţi-vă glasurile într-un cor al speranţei 
şi preamăririi, în care fericirea să fie laitmotiv 
de trăire, bucurie şi slavă 
astfel, ar putea zice poetul, preotul 
oratorul sau predicatorul 
optimişti şi încrezători în puterea omului 
de a discerne, de a căuta binele, frumosul 
de a aborda cântecul 
se pare însă că omul nu mai poate 
sau că a uitat să mai cânte de iubire... 
 



 

 
Singur în turn 

 

 115

 
  
 
 

Liliacul, eu şi tu 
 
 
să fii convinsă, draga mea fată 
că noi am mai fost pe aici şi altădată 
nu ţi se pare că lumina asta curată 
a mai ricoşat în retina noastră dilatată 
că noi am mai păşit şi în alt veac 
prin grădina asta cu flori 
în care tu îţi pui liliac la subţiori 
că aerul acesta l-am mai sorbit 
din gura celuilalt 
el fiindu-ne şi-n altă dragoste liant 
că iarba, iarba asta catifelată 
a mai fost răvăşită 
de fiinţa noastră neastâmpărată 
că noi am mai fost pe aici cândva 
şi poate vom mai fi vreodată 
liliacul, eu şi tu draga fată... 
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Căldicel 
 
 
vai lui, nefericitul 
el cel de altădată 
iute ca păstrăvul 
din apele muntelui 
şi fierbinte 
ca lava vulcanului 
este acum moale şi căldicel 
într-o lume în care Dumnezeu 
a devenit marfă ieftină 
de tarabă 
şi omenia o ilegalitate 
obligat la compromisuri meschine 
şi armistiţii fără onoare 
este acum moale şi căldicel 
vai lui, nefericitul 
şi cât era de fierbinte 
cât era de iute... 
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Dor de ţâţă 
 
 
în pruncie marea lui atracţie 
ca a oricărui copil de altfel 
a fost sânul lăptos  
al mamei sale 
în tinereţe l-au încântat 
până la extaz 
sânii tari şi frumoşi ai iubitei 
mai târziu s-a îndrăgostit 
de ţâţa ulciorului cu vin  
acum, matur fiind 
se întreabă obsedant 
„moartea o fi având ţâţe” 
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Alt om 
 
 
îi este, acum, trupul întreg 
un viu şi frământat teatru de luptă 
de la rădăcina unghiilor 
până la cea a părului de pe cap 
înlăuntru şi pe suprafaţa fiinţei sale 
o armată invizibilă, bine organizată 
îi tropoteşte carnea, oasele, sângele 
şi mintea într-o continuă şi dureroasă 
sarabandă mutagenă 
el nu protestează, nu cere ajutor 
şi nu se roagă la nimeni 
aşteaptă doar cu stoicism, seninătate 
răbdare şi curiozitate 
să moară sau să devină alt om 
se întreabă însă cine şi de ce l-a 
ales să îndure o astfel de suferinţă  
şi mai ales care îi va fi rostul 
ce va face dacă va ajunge alt om 
în această degringoladă terestră 
barbară, aparent haotică 
(în care omul îşi năruie propriul leagăn) 
dar încă tolerată de către 
Suprema Entitate Universală 
din cine ştie ce tainice raţiuni 
toate acestea le va afla desigur 
în clipa dată... 
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un copac undeva, cândva... 
 
 

Se înălţa uriaşul copac 
cu sfidătoare semeţie, urca spre înaltul cerului, 
iar tulpina lui de fildeş străpungea aerul 
încărcat de sunete şi rezonanţe siderale. 
Babel vegetal, coroana imensă şi stacojie 
sprijinea bolta albastră, nesfârşită a cerului. 
Îngeri căzuţi, transparenţi şi fragili culegeau fructe, 
carnea acestor poame de aur împrăştiind împrejur, 
un parfum tulbure, nedefinit, ameţitor. 
Flori cu petale multicolore şi pistile de azurit 
deveneau, instantaneu, fructe mari 
rotunde şi strălucitoare. 
Ele nu se rupeau din peţiol, nu cădeau şi nu putrezeau 
se volatilizau doar, făcând loc altor asemenea roade. 
Păsări mari, bizar colorate, 
izbucneau brusc, în zbor zgomotos, 
din cuiburi căptuşite cu porfiroblaste, 
în care cloceau ouă de ametist... 
Copacul se înfigea adânc în măduva pământului, 
prin rădăcini neînchipuit de groase, 
care se răsuceau şi se încolăceau 
până la suprafaţa solului, 
creând între ele adevărate catacombe, 
ce duceau undeva, în miezul terestru. 
În adâncile goluri dintre rădăcini, 
reptile gigantice cu solzi de bronz, 
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cu limbi arzătoare şi bifurcate 
şi cu ochi opaci de fontă, păzeau comori fabuloase, 
fără seamăn, depozitate acolo de Marele Rehal. 
Oamenii plecaseră de multă vreme 
din împrejurimi, căci aerul nu le mai pria, 
otrăvit de emanaţiile puturoase ale catacombelor. 
Somnul îi părăsise, izgonit de agitaţia foşgăitoare 
a îngerilor, cârâitul continuu al păsărilor  
şi sâsâitul lugubru al reptilelor. 
Pământul devenise până hăt departe, pustiu şi arid,  
ploaia fiind pur şi simplu furată de uriaşul copac, 
iar seva pământului smulsă fără milă de către acesta. 
Astfel în jurul lui se creaseră adevărate crevase, 
avide, adânci şi uscate, 
izvoarele secaseră şi viaţa devenise imposibilă, 
totul murind în jurul maleficului arbore. 
Oamenii aşteptaseră destulă vreme o schimbare, 
dar acest lucru nu s-a întâmplat, 
neliniştea, nesiguranţa şi sărăcia îi făcuse să cedeze, 
distrugându-le orice speranţă. 
De aceea, singura soluţie a însemnat plecarea 
cât mai departe de copacul ce stăpânea întinderea trufaş, 
duşmănos, distructiv. 
Din păcate nu au realizat la timp că evadau, 
doar pentru a muri, 
fără luptă şi glorie, în altă ţărână... 

 
1995 
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scrisoare de pe baricadă 
 
 

Îţi scriu, iubito, iată, o scrisoare 
recurg la această metodă, desuetă 
şi nu-ţi transmit ceea ce aş vrea verbal, 
pentru a nu ne auzi tovarăşii, 
sau camarazii, (zi-le cum vrei 
căci e totuna) şi ne-ar acuza. 
Îţi scriu pentru că mă tot întreb, iubito, 
de ce intrăm pe furiş în cimitirele patriei, 
pentru a plânge eroii noştri morţi, 
până la urmă, inutil 
şi de ce, fiecare pe o altă baricadă 
ne fluturăm convingerile, 
ca pe nişte cearşafuri, nupţiale, 
neştiind pe care redută, să le aşternem, 
pentru a încropi patul nostru de taină. 
Fii prudentă iubito, 
căci a început din nou să se someze, 
după ce s-a tras, 
fără să ştii de la cine şi de unde vine glonţul. 
Umilinţa şi teama râcâie  
iarăşi în ţâţâna uşilor, 
iar şoricioaica şi cucuta ni se vor oferi 
de acum în ulcele tradiţionale şi sfinţite. 
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Asta ca să nu pierim decât  
pe limba noastră 
care, atât de frumos, ştie să cânte şi să declame, 
dar mai ales să jelească... 
Trebuie să închei iubito, 
aş mai fi avut multe a spune, 
dar auzi, vine... vine... 
 

1993 
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nesomnul din somn 
 
 
Se trezea agitat, scăldat în sudoare, 
buimac şi moale ca o curea udă. 
Voia să sară din pat şi se lovea de perete, 
rănindu-şi faţa şi fruntea 
sau se rostogolea pe podea, 
rupându-şi câte o falangă. 
Urla în el şi în afara lui, 
sufocându-se şi dârdâind ca de lingoare, 
căci îl alergau în somn câinii 
şi lupii hămesiţi. 
Îl urmăreau broaşte râioase şi năpârci, 
rătăcea disperat prin case labirint, 
supraetajate, întunecoase, reci şi pustii, 
cu ferestre ca găvanele ochilor scurşi. 
Se lupta cu torente mâloase, 
neputând să atingă malul 
îşi vărsa sămânţa iubind femei 
pe care nu le văzuse niciodată, 
ducea în cârcă leşuri de oameni, terminaţi 
de zile cu mâna altora, sau cu a lor proprie, 
sau că aşa a vrut Atoateţiitorul. 
Vroia să fugă şi să scape, 
dar picioarele refuzau să-l ajute. 
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Odată, chiar Marele Chinuit 
i s-a arătat şi i-a vorbit, 
el uitând apoi totul, ca o pedeapsă, probabil, 
că nu l-a înălţat în cugetul lui 
vinovat şi răzvrătit. 
 

1993 
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oraşul din vis 
 
 
Îi privea de pe celălalt munte structura grandioasă, 
dominatoare, plantată în greabănul granitic 
al masivului montan. 
Ca un giuvaier uriaş, Oraşul strălucea 
în soarele blând al amiezii şi îl ademenea 
plin de mistere, promisiuni şi lumină. 
Între ei se află însă crevasa care se căsca largă, 
adâncă şi imposibil de trecut. 
Sorbea în pupila avidă cupolele argintii 
şi scânteietoare şi turnurile avântate spre boltă, 
balcoanele şi ogivele aurii. 
Distingea furnicarul acela în mişcare 
şi plin de viaţă în care fiinţe misterioase trăiau, 
iubeau şi mureau fericite. 
O, şi cât n-ar fi dat să ajungă şi el acolo 
dar nu putea, nu avea cum,  
implacabila crevasă îl oprea. 
Contempla solitar, trist şi neputincios 
fiinţa fabuloasă a mirificului Oraş, 
interzis deocamdată pentru el. 
Aştepta însă neresemnat, căci ştia că, 
până la urmă, va afla calea şi va reuşi 
să ajungă pe acel teritoriu atât de râvnit. 
 

1994 
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nesperatul sfânt 
 
 
Lumea a auzit, surda, că a picat un sfânt şi pe aici 
s-au ţicnit oamenii ăştia de tot  
şi vin la el să se roage, 
risipindu-şi prinosul de omenie. 
El se autointitulează cu emfază Nesperatul Sfânt 
şi le dă oamenilor stele de pe cerul gurii lui, 
scobindu-se între dinţii protezei 
cu un trident de mucava. 
Oamenii au început să se teamă de el  
şi-i aduc ofrandă merinde şi vin. 
Nesperatul Sfânt le primeşte bucuros  
şi le consideră deja o obligaţie. 
Merindele le descântă cu un şaman să le scape 
de gustul sudorii şi al sângelui. 
Mănâncă din ele pe săturate, 
râgâie şi-şi freacă satisfăcut ombilicul, 
dă din ele şi altor sfinţi mai mici,  
mai puţin descurcăreţi dar ascultători. 
Vinul îl bea până transpiră  
şi devine rând pe rând pasăre, leu şi măgar 
se mai odihneşte puţin şi bea şi bea nepăstrând 
nici un strop pentru mâine. 
Oamenii sunt tot mai nemulţumiţi, 
neputincioşi aşteptată ajutor din soare 
de unde vor veni nişte luptători care, 
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obosiţi de drum vor cere 
şi ei merinde şi vin. 
Negăsind, îl vor bea pe el, pe Nesperatul Sfânt, 
şi pe toţi lacheii lui umili şi unsuroşi, 
strecurându-i printre dinţii strânşi. 
 

1995 
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urcarea pe munte 
 
 
Şamanii veacului din urmă 
îşi latră radioactivele vrăji, 
supărând şi rănind timpanul firii 
precum apa rămasă în ureche. 
Se lăbărţează ura pe altarul raţiunii 
şi sună asurzitor tam-tamul 
unui dans bolnav şi ilogic. 
Ca un ombilic netăiat atârnă disperarea 
pe cheutoarea gândului 
şi viermii corodaţi ai istoriei 
rod temeliile vremurilor. 
Peste tot nesătuii timpului 
înşiruiţi ca în parabola orbilor, 
ignoră cu inconştienţă viaţa, 
dar mai ales moartea. 
Lacomă şi trufaşă, cununată cu scârba 
se rostogoleşte ameninţătoarea, 
pustiitoarea viitură. 
Tăvălugul ei opac şi cenuşiu zdrenţuie 
faldurile nesfârşite ale zării 
şi prin vadurile proaspăt săpate se revarsă 
valuri de teamă şi moarte. 
Talazuri uriaşe şi grele fac să se prăbuşească 
zidurile milenare ale cetăţilor. 
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Din catedrale n-au mai rămas 
decât clopotele chinuite de dangăte  
într-o dungă, iar oamenii, ah oamenii, 
nici rugăciuni nu mai clădesc, Dumnezeu 
fiind, ca niciodată, părăsit, singur, vândut 
şi dincolo de speranţă. 
Ţipă pădurile şi apele şi pietrele, 
ca nişte copii loviţi fără noimă, 
căci nicio cruce şi nicio stea nu mai pot uni 
cu trăinicie mâinile lunecoase ale oamenilor 
şi nimeni nu mai este, să urce pe munte... 
 

1995 
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versul, dragostea şi moartea 
 
 
Îmi zicea mama, când iar plecam de acasă 
din Pietroşiţa, sfântul loc al naşterii mele 
„Ţi-ai luat geanta, artistule, şi-ai plecat”. 
Voia să fie persiflantă şi dură, 
ce altceva putea să facă ea, unica, îndumnezeita, 
până la dangătul dintr-o dungă  
şi dincolo de el, pentru cei şapte copii 
şi singurul bărbat pe care i-a hărăzit pronia. 
„De ce mi-ai stricat numărul, Doamne”  
interoga ea hohotind, cerul, când a murit 
fratele-meu Petre împuşcat în armată. 
„Condoleanţele mele”, i-a spus cineva când, 
ca-ntr-un dezastru cosmic, a pierit tata, 
„Ce să fac cu ele maică dacă omul meu ăl bun  
nu mai e”, a zis mama scâncind şi frângându-şi 
pierită mâinile 
(n-am întrebat-o niciodată dacă ştie 
ce-s alea condoleanţe). 
Eu, „artistul” ce făceam: îmi luam geanta  
şi plecam din felurite motive (de neastâmpăr,  
de milă, de silă, de teamă, de dor...), 
căci trebuia să mă mişc, să mă rup, să fug... 
„Am cumpărat, mamă, grâuşor, să-ţi fac colivă  
şi batiste, şi lumânări am cumpărat că nu mai ştiu 
dacă vii întreg, înapoi, 
că eşti rău când bei, mândru, nesupus şi poet”. 
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Îmi spunea de fiecare dată când fugeam  
de lângă ea şi mă mângâia, şi-mi pupa ochii, 
şi-mi săra faţa cu lacrima ei dulce şi însângerată 
şi mă întuneca şi mă lumina, Doamne. 
Pe Constantin l-a întrebat odată şeful de post 
din comuna noastră 
„Unde e frate-tău, acela, poetul, că se interesează 
la judeţ de el”, „Ce mă-ntrebi pe mine dom-le”, 
s-a răstit frate-meu la miliţian, 
„Ia-ţi merinde-n traista şi caută-l”. 
Acum nu mai sunt cum eram, dar nu-mi regret 
donquijotismul, neîmplinirile, risipirile... 
„Ce ţi-e scris în frunte ti-e pus”. 
Cerbicia mi s-a mai frânt, cu alcoolul am rupt-o 
de mult, poliţia nu mă mai aleargă de colo-acolo 
lumea nu mă mai ocoleşte ca pe un ciumat, 
mama nu îşi mai mijeşte ochii în poartă după mine. 
Doar poezia mă mai adastă însă, şi iubirea 
şi ideea morţii, mistere tulburătoare, obsedante... 
cu care am mărşăluit întotdeauna, 
aproape, umăr lângă umăr 
suflare lângă suflare. 
 

1995 
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picătura de sânge a lui Dumnezeu 
 
 
Poetul este coloana spirituală, fără sfârşit, 
care leagă cerul de pământ. 
Indiferent că acesta intră sau nu în graţia, 
de obicei subiectivă, 
a contemporanilor şi a criticilor, 
dacă devine celebru, 
sau dacă rămâne un mare anonim 
într-o lume pe zi ce trece, 
din ce în ce mai inaptă, 
în stabilirea valorilor spirituale, 
este alesul Divinităţii. 
El are astfel, acolo, undeva, 
jilţul lui de mare cinste şi mărire, 
pentru că el 
este unul din marii sacrificaţi în dumnezeire, 
atunci când, modest şi cu credinţă, 
îşi etalează menirea. 
Trebuie să se ştie însă că nu Poetul 
îşi alege această stare de graţie, 
căci el nu este făcut, el este născut 
şi starea lui este predestinată. 
Cine simte şi înţelege poezia adevărată, 
aproape că nu mai are nevoie să citească 
decât sfintele Cărţi ale lumii 
şi cărţile lui, ale Poetului 
căci, în zidirea lui demiurgică, 
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el interpretează precum nimeni altul, 
şi inconştient aproape, Biblia, Talmudul, Coranul... 
Poetul este crucificat pe destinul personal, 
trăind şi murind singular, 
niciodată destul de apreciat la întreaga sa valoare. 
El este un fiu al lui Dumnezeu care se naşte, 
fulgeră şi dispare ca o cometă, 
viaţa fiind, de obicei, pentru el un lung travaliu. 
Nu că nu i-ar plăcea să aibă şi el o viaţă normală, 
tihnită şi lipsită de griji, 
dar, pentru că este un Ales, el trebuie să sufere, 
având tribut greu de plătit pentru rolul hărăzit. 
Puţini ştiu că după ce a creat lumea 
cu locuri, fiinţe, lucruri şi fenomene 
Dumnezeu şi-a transpus 
opera sa unică într-un goblen la care lucrează 
în continuare, adăugând sau îndepărtând 
alte şi alte elemente. 
Uneori, rar, dar sigur nu din greşeală, 
Părintele Vieţii se înţeapă cu acul, 
cu care împunge în miraculosul Lui gherghef. 
Din arătătorul Lui 
se prelinge atunci o picătură fierbinte de sânge, 
ce ajunge ca un altfel de duh sfânt, pe pământ, 
germinând Poetul Adevărat. 
 

1996 
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sentimentul faţă de poet 
 
 
Să nu iubeşti Poetul niciodată, 
sau orice alt artist adevărat 
căci, mai devreme sau mai târziu, 
vei suferi o cruntă deziluzie. 
Mai mult, din cauza dragostei pentru Poet, 
te-ai putea răni foarte grav, 
mortal chiar. 
Pe Poet, este suficient să-l citeşti 
sau doar să-l rosteşti, 
pentru că el nici n-ar trebui văzut, 
aşa cum nu este văzut un înger. 
Şi asta pentru că, 
pe măsură ce-şi îndeplineşte rostul divin, 
adică opera sa, 
Poetul se goleşte, prin cuvântul scris 
de prea-plinul lui celest 
devenind în felul acesta, 
un simplu înveliş de carne şi oase 
nemairămânându-i, 
mare lucru, de oferit fizic 
şi celor de lângă el. 
Dar atenţie, tu care vei avea totuşi soarta 
să te îndrăgosteşti de Poet, 
sau de orice alt artist adevărat, 
fii pregătit întotdeauna 
de suferinţă şi dezamăgire, 
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înarmează-te cu puterea şi răbdarea 
de a-i suporta inegalabilul 
şi sisificul travaliu, 
sărută-i cu sufletul plin de condescendenţă 
tâmpla obosită, 
alină-i inima continuu zbuciumată 
cu mângâierea minţii tale, 
pentru a-i uşura predestinarea. 
Vei rămâne, astfel, alături de el, 
părtaş la neuitare şi la nemurire. 

 
1996 
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ca un steag, inima 
 
 
Să-ţi porţi inima-n palmă şi să ţi-o oferi  
într-o caldă strângere de mână 
(chiar şi celor de-abia cunoscuţi) 
înseamnă că de prietenie nicicând nu vei fi ocolit. 
Să-ţi porţi inima pe retina ochiului  
şi să ţi-o dăruieşti printr-o tandră şi sinceră privire 
(chiar dacă uneori, lacrima cu sânge îţi va fi încropită) 
înseamnă că de iubire nicicând nu te vei plânge. 
Să-ţi porţi inima-n cuvânt ca pe un herb 
nestricat de timp, de trufie, 
de ură sau de minciună 
(chiar şi atunci când ca de cozile 
cailor te vei simţi legat)  
înseamnă că frica nicicând nu te va sfârteca. 
Să-ţi porţi inima fără sfială ca pe un steag, 
liber fluturând (chiar şi atunci când neiertătoare 
moartea târcoale îţi va da), pentru ca 
Cel prea puternic 
mereu să ţi-o poată mângâia,  
înseamnă că-n Veşnicie,  
o poartă deschisă, tu, vei afla. 
 

2000 
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marea convingere 
 
 
Poetul Adevărat  
nu minte niciodată 
şi nu se minte 
mai ales pe sine însuşi 
dimpotrivă, inspirat, 
el creează adevăruri. 
Poetul Adevărat 
ştie că harul lui, divin 
în comparaţie cu tot 
ce a dat Creatorul omului, 
este unic şi ireversibil 
şi că nici măcar El 
nu i-l mai poate lua înapoi. 
Poetul Adevărat 
se naşte rar, foarte rar, 
apare numai atunci  
când este necesar 
a se reaminti oamenilor  
şi altfel decât biblic 
patimile răstignirii... 

 
2000 
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drumul bucuriei 
 
 
Resemnaţi-vă, prieteni  
sau treaba voastră, continuaţi, 
dar aflaţi că drumul bucuriei, 
acest atât de râvnit drum , 
a fost şi este foarte scurt 
el nu are nici început  
şi nici sfârşit. 
De altfel bucuria deplină 
este apanajul zeilor 
cu toate că aceştia  
nu au avut niciodată  
nevoie de ea. 
Aşa că încercaţi să deveniţi zei 
sau dacă nu  
împăcaţi-vă cu ideea 
că trăiţi fără a şti vreodată  
ce este cu adevărat fericirea, 
cel puţin în această viaţă. 

 
2000 
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ceva ce tu nu ştii 
 

(fratelui meu Constantin, care s-a dezis) 
 
 
Tu omule întreg şi sănătos, 
tu n-o să realizezi niciodată, pe deplin şi obiectiv, 
ce înseamnă pentru cineva 
un nou răsărit de soare imposibil de privit 
de la marginea unei păduri, 
dorinţa nerealizabilă 
a unei plimbări absurde prin ploaie, 
ori un amurg sângeriu urmărit solitar  
şi nostalgic dintr-o fereastră deschisă. 
Tu nu ştii ce înseamnă să asculţi 
plin de spaimă bătaia propriului cord, 
şi să descoperi în oglindă pământul 
care-ţi inundă faţa şi ochii. 
Tu nu poţi avea un etalon  
pentru a aprecia o vizită intempestivă,  
însoţită de o simplă şi caldă îmbrăţişare,  
sau să tânjeşti după o privire  
în care să nu citeşti mereu doar compasiunea. 
Tu nu poţi înţelege ce înseamnă, cu adevărat, 
să vrei firimiturile de la o ultimă cină cu viaţa, 
îngrozit că fiecare clipă următoare 
poate fi cea de pe urmă. 
Tu nu ştii omule întreg şi sănătos,  
până nu ţi se va întâmpla şi ţie, 
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că cea mai cumplita moarte 
este cea cu care umbli în spinare, 
sau pe care o vezi şi o aştepţi 
să vină implacabilă, neiertătoare,  
făcându-te, ca neputincios şi înfrânt, 
să accepţi fără crâcnire tot, 
sau să te răzvrăteşti şi să te dezici de tot  
murind singur. 

 
2008 
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dialog despre ochii reginei... 
 
 
„De ce mă sfredeleşti aşa de stăruitor, Unule, 
ce cauţi tu cu atâta insistenţă în ochii mei?” 
„Vreau să pătrund mai adânc, frumoasă Menita, 
înlăuntru tău, prin ochii tăi care sunt, 
ca la fiecare, ferestrele celuilalt eu 
ce aşteaptă latent să iasă spre cunoaştere.” 
„Şi ce speri să afli tu, cu ochii tăi, 
dincolo de văzul meu văzut” 
„Vreau să aflu măsura stărilor ce te sălăşluiesc 
pentru a te înscăuna Regină a zborurilor mele.” 
„Dar, ia gândeşte-te, iubitule, 
aşa-i că daca aş orbi, tu nu ai mai avea cum 
să pătrunzi în adâncimea sinelui meu, 
renunţând astfel a mă mai declara regina ta?” 
„Ba, aş reuşi, iubito, căci te-aş face să plângi, 
ca mai apoi să-ţi beau plânsul verde-albastru, 
strop cu strop, lacrimă cu lacrimă. 
Aş deveni în felul acesta singurul 
care ar sorbi apa neîncepută a sufletului tău,  
descoperindu-i esenţa şi descifrându-i foamea, 
cele de toate trăirile. 
Apoi vom putea purcede la mirungere 
dar nu orbi, ai grijă să nu orbeşti, 
căci o regină nu are voie să plângă niciodată, 
mai ales tu, Regina zborurilor mele. 
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Lasă-ţi ochii de culoarea altor ceruri 
să mă privească doar pe mine, la nesfârşit.” 
„Vino atunci, iubitule, 
o Regină nu trebuie lăsată niciodată, 
niciodată să aştepte, 
mai ales Regina zborurilor tale, vino 
Regatul Zborurilor Noastre ne aşteaptă!” 
 

2009 
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o anume moarte 
 

(perla aheie) 
 
 
M-ai întrebat odată dacă o să-mi pară rău 
dacă mă va durea, dacă voi plânge 
în situaţia în care vei muri înaintea mea 
şi nu ţi-am răspuns atunci. 
Nu ţi-am răspuns pentru că pur şi simplu 
nu ştiam ce să-ţi spun, 
deoarece nu este deloc simplu 
să răspunzi la o astfel de întrebare,  
fără să meditezi cât de cât. 
Acum când aştern pe hârtie acest text ştiu, 
şi îţi pot oferi un răspuns. 
Nu, nu o să-mi pară deloc rău, 
dacă o să mori înaintea mea, 
cum nu o să-mi pară rău 
dacă voi muri eu înaintea ta, 
căci moartea nu este decât o eliberare,  
o mare eliberare, aşa cum bine ştii şi tu. 
Pot, însă, să te asigur că nu te voi uita niciodată, 
căci o să-mi lipseşti mult, 
la nesfârşit o să-mi lipseşti 
că o se te caut asiduu 
în vise, în gând, în aer, în lumină... 
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sau ca pe o Perlă aheie 
pe fundul mării Egee. 
Şi, Doamne, ce dor, ce dor o să-mi fie de tine! 
De aceea, te rog, nu muri, nu muri înaintea mea 
pământul şi stelele pot aştepta oricât  
noi, însă, nu. 
 

2009 
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apa şi casa poetului 
 
 
Casa poetului este un loc special, singular, 
în care totul este altfel  
decât în orice altă casă... 
Aici aerul, lumina, mirosurile sunt diferite 
faţă de alte interioare, 
căci în casa poetului aerul mângâie cu delicateţe,  
gingăşie şi graţie obiectele şi trupurile, 
sau poate fi apăsător şi greu ca plumbul... 
Lumina cade sideral intonând arii de iubire, 
de speranţă şi triumf, dar şi simfonii funebre... 
Aici miroase a flori de primăvară, a smirnă, 
a dorinţă şi a dragoste, dar şi a tristeţe, 
a durere şi a tămâie... 
Şi toate astea din cauză că el, poetul, 
cară de afară frumuseţea 
şi mizeria lumii înconjurătoare 
pe care le preia involuntar 
în pori şi în circumvoluţiuni, le depune 
în habitatul lui creativ, 
unde se imprimă ireversibil... 
Aşa că ai grijă tu, musafirule, neiniţiatule 
şi gândeşte-te bine înainte de a intra 
în casa Poetului Adevărat, căci,  
într-un fel sau altul,  
vei ieşi de acolo profund marcat... 
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Cu toate astea, casa poetului  
este cel mai sigur loc terestru, 
pentru că ea nu poate fi năruită decât de Apă, 
care, în afară de om, 
este singura entitate cu genă celestă, 
dar cu puteri infinit mai mari decât ale lui, 
ea fiind unicul zeu văzut şi cu care 
Poetul Adevărat se află în deplină armonie. 
 

2009 
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o zi aproximativ reală 
 
 
Se trezeşte din somn, 
se mişcă dezarticulat şi nesigur prin apartamentul 
său glacial cu iz de om singur şi trist...,  
Intră în baie şi se bărbiereşte, se taie cu lama, 
priveşte detaşat sângele acela înflăcărat  
şi-l lasă să curgă 
în voie pe barbă, pe gât, pe piept... 
Îşi pregăteşte un ibric de cafea, de proastă calitate, 
fumează în neştire 
ţigările sale ieftine şi puturoase... 
Brusc îl cuprinde un fel de panică  
şi se întreabă  
apartamentul său boem, 
sângele acela înflăcărat, 
ibricul afumat şi turtit, aparatul de ras, 
el care fumează ţigară de la ţigară  
există cu adevărat? 
Pleacă apoi în oraş, se loveşte de oamenii 
care aleargă de colo-colo, 
gesticulează sau vorbesc singuri, 
ocoleşte puzderia de cerşetori disperaţi  
ce maculează trotuarele,  
traversează aiurea strada,  
cu riscul de a fi strivit de numeroasele maşini 
ce fulgeră carosabilul... 
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Mai bântuie un timp prin urbea sa obosită de vreme, 
se aşază pe o bancă de pe bulevard. 
Deodată un stol gălăgios de ciori  
de culoarea antracitului se prăbuşeşte 
pe coroana castanului sub care stă. 
O cioară se uşurează nonşalant 
pe genunchiul său. 
Se uită buimac la excrementul acela mare, 
cenuşiu şi uleios 
şi vede cum se lăbărţează pe pantalonii săi, 
se extinde întruna şi cuprinde strada, casele, oraşul...  
Se ridică şi pleacă pentru a se întâlni 
cu iubita cu care trebuie să stabilească 
un lucru foarte important  
să nu se mai certe decât după ce fac dragoste... 
Şi iarăşi îl asaltează îndoiala: 
cerşetorii aceia groteşti, 
excrementul acela cleios (auzi, aviar) 
şi iubita lui ardentă şi plină de personalitate, 
bolizii aceia rutieri or fi ei adevăraţi, reali... 
Şi, în sfârşit, voi care vă holbaţi acum la mine 
când vă citesc prezentul text  
sau citiţi chiar voi aceste rânduri 
(pe care, probabil le consideraţi stupide) 
voi, existaţi cu adevărat?! 
 

2009 
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Lupii la mare 
 

 

Şi mai rănit  
Eli, Eli... Ella... 

 
 
Şi m-ai rănit plimbându-mi un vis lângă ureche 
Când conduceam regal o herghelie-n streche 
Şi m-ai înlănţuit cu un lasou subţire 
Un bici aveai în gând şi pinteni în privire 
 
Te prefăceai lupoaică, în stâna mea săreai 
Şi neprihane sacre la piept îmi încălzeai 
Şi mă orbeai cu fildeş de alb nebănuit 
Eram mustang rebel de zări împătimit 
 
Buimacă tresăreai ca dintr-un vis urât 
Când miroseam a rană de laţ sculptat pe gât 
Şi cald îngenuncheai cu umbre grele-n ochi 
Şi-mi descântai de spaime, de plâns şi de deochi 
 
Şi mă-ndemnai să tropot, iar liber şi lejer 
Deşi mureai de frică să nu dispar în cer 
Eram mustang rebel de zări împătimit 
Iar tu lupoaică blândă cu nări de hiacint 
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Ghioceii negri 
„În masivul Leaota-Brătei 
un pădurar a împuşcat o 
capră neagră”. Ziarele 

 
 
S-au stins înaltele incendii de argint 
Pornite de diluvii ce au irumpt din soare 
Şi-n primăvara asta mi se pare 
Că ceru-i plin cu păsări trădătoare 
 
Căci am văzut cum undeva în munţi 
Ucisă a fost o neagră căprioară 
Şi amintindu-mi ochiu-i gol şi stins 
Că iedera tristeţea mă-nfăşoară 
 
De aceea în poieniţa cu iarbă grea, alpină 
Doi ghiocei zvâcnind lumină spre lumină 
Mă săgetară cu impresia bizară 
Că neagră l-e culoarea în astă primăvară 
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Rara avis, cuvântule, te caut 
 
 
Înverzitule, înfloritule, neofilitule 
Nu te lepăda de mine, cuvântule 
Cum nu mă voi lepăda nici eu 
De ţara mea, de neamul meu, de numele meu 
Şi de pământul acesta reavăn şi greu 
Pe care mă fac cruce cu faţa în jos 
Pentru a avea mereu un suflet frumos 
Şi pentru a-l simţi în pielea cu porii deschişi 
Cum simţi până la os cărbunii aprinşi 
Auritule, oţelitule, plumbuitule 
Nu mă ocoli, cuvântule 
Fă-mă glonţ, fă-mă sabie, fă-mă bici 
Să nu-mi fie milă, să nu-mi fie silă 
De inevitabile însângerări 
Să nu am nici în vis, în piept remuşcări 
Pune-mi şaua şi frâul tău fermecat 
Să-ţi fiu telegar docil şi învăţat 
Să te port până la marginea neuitării, mereu 
Ca pe un viteaz, ca pe un rege, ca pe un zeu 
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Lupii la mare 
 
 
Se umple marea, iubito, de o lumină acidă 
Mă simt o scoică vie de digul greu strivită 
M-aş răsuci delfin şi aş muri zburând 
Nebun şi-ndrăgostit de spaţiul lung, rotund 
 
Sunt lupii iar la pândă şi stau întinşi la uşă 
Îi simt spurcaţi şi răi şi subţiaţi la guşă 
Cum naiba au venit, ce tainică migrare 
I-a fugărit din munţi spre răvăşita mare? 
 
Nu mă lăsa, iubito, mă ţine strâns de cap 
Ajută-mă, frumoaso, de lupii răi să scap 
E iarnă grea pe mare şi degeră stabilopozii 
Iar lupii-mi dau târcoale rotindu-şi vârful cozii 
 
Tu arzi la pieptul meu, lumină fă pe mare 
Bucata mea de dor, fărâma mea de soare 
E pregătită barca şi vâslele ne-aşteaptă 
Uşor, uşor, iubito, să nu se-audă-o şoaptă 
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Marea repauzare 
 
 
Hotărât, astăzi pentru el va fi relaş 
Şi, precum legendarul Ariel 
Va face levitaţie deasupra marelui oraş 
Va privi de sus mirificul Adrenalinenburg 
Unde minunile în tornade curg 
Iată! prin lumina rece şi groasă, de vată 
În salturi de cangur se mişcă o fată 
Mai încolo doi fercheşi ulani 
Îmbumbaţi, lustruiţi şi braţ lângă braţ 
Fac echilibru şi dau onorul pe un petic de maţ 
În altă parte un câine îşi udă propriul bot 
Câţiva magiştri, chicotind fără rost 
Cu unghiile apendicul şi-l scot 
Lângă poştă se strigă, e loc de mezat 
Se licitează corbul lui Poe 
Jumulit şi-ngheţat 
În parcul oraşului câteva oi şi un asin înşeuat 
Pasc fără probleme cu picioarele-n sus 
Prin piaţa cea mare un poet pletos 
De limbă e dus 
Într-o casă dubioasă un adolescent imberb 
Şi cu acnee pe faţă 
Este atras de un ins cu decoraţii pe piept 
Şi cu un zâmbet cleios sub mustaţă 
Deodată stupoare, derută 
În mijlocul râului 
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Alcadele face nudism şi dansează 
Cu amanta cadril pe o plută 
Spaţiul se umple apoi de ode şi imnuri 
Întrerupte brutal de bahice ritmuri 
Cei lucizi, în semn de protest 
Se zbat şi se trag în neştire de păr 
Degeaba însă, păcatul e vierme 
Iar burgul întreg, miez putred de măr 
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Balada sfinxului cu sânge 
 
 
Peste gardul de lumină 
Murga se prelinge lină 
Umbre lungi se împreună 
De picioare şi de mână 
Solitarul sfinx cu sânge 
Peste gardul viu se frânge 
El miroase a tristeţe 
Şi a beznelor ospeţe 
Şi cu glasul surd îngână 
Rugăciunea lui păgână: 
„Dă mama druga 
Să omor pe murga 
Murga de-o trăi 
Soarele-o pieri” 
Lungi dantele de furnici 
Se-mpletesc spre case mici 
Vântul pipăie în frunză 
De nesomn să se ascunză 
Mereu treaza mânătarcă 
Luptă frunza s-o întoarcă 
Iară sfinxul solitar 
Cată margini de hotar 
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El de noapte vrea să fugă 
Neştiind să-i fie slugă 
Şi cu glasul în surdină 
Cerne ruga lui păgână 
„Dă mama druga 
Să omor pe murga 
Murga de-o trăi 
Soarele-o pieri” 
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Astrid 
 
 
Sub gene adânci fiorduri 
Prelungi corăbii cu dragoni 
Stă blondă marea să o soarbă 
Cu inima pierdută în alte zări 
 
Zăpezile albastre nemişcate 
Aşteaptă secerişul să se curme 
Prelungile corăbii să se întoarne 
Pe malul nepătat de urme 
 
Drakkarul fără cârmă se-naripă 
Şi largul, depărtat de maluri 
Îi leagănă arzând sicriul 
Astrid alesu-şi caută în valuri 
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Balada poetului risipitor 
 
 
De-o vreme-n crâşmă mă tot ştiu 
Şi-aici sunt ca la mine-acasă 
Iar haina mea cea mai frumoasă 
O vând pe-o sticlă de rachiu 
 
Nevasta mea la altul încălzeşte patul 
Iubite am numai de o noapte 
Căci nu-i femeie să mă vrea amantul 
Ce de prin cârciumi potera îl scoate 
 
Prieteni nu mai am de nici un fel 
Cu un talent nemaivăzut 
Pe toţi să fugă i-am făcut 
Şi-acum îs neg pe un cap chel 
 
Câte-un amic tot mai găsesc şi care 
Când am arginţi în buzunar 
Îmi zice cântecele de pahar 
Iar eu cu sârg torn în pahare 
 
Şi când, tot bând, ajung la apogeu 
Într-o întunecime de crevasă 
Răstorn şi sparg tot ce-i pe masă 
Înjur şi strig precum un derbedeu 
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A doua zi mahmur când mă trezesc 
Cu duba-n balamuc de nu sunt dus 
Din nou amendă să plătesc sunt pus 
Şi-aş vrea să fug, să pier, să mă topesc 
 
Căci sunt hulit precum o vară secetoasă 
De toţi tembelii ce-mi roiesc în jur 
Ei neştiind că sunt făcut să-ndur 
O viaţă ca o iarnă viforoasă 
 
Fiindcă poetul nu-i de oricine înţeles 
Clădit din tot ce-i mai aparte în fire 
El este înfiorat de mulţumire 
Doar dacă viaţa o îmbracă în vers 
 
Când pipăie ce altul nu distinge 
Şi când aude ce alţii cred tăcere 
Când şi-n genunchi continuă să spere 
Că şi granitul versul lui l-atinge 
 
Dar sus fruntea, poetule, Ioane 
Cu faţa de tâlhar şi sufletu-o mirare 
Vei face apă lină din repedea vâltoare 
Şi vei călca cu spor pe hărăzita-ţi cale 
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La moartea tatei 
 
 
A fost în vara asta un vifor nepereche 
O ceaţă-adâncă, groasă se revărsa din cer 
Se auzea un vuiet ca de nebună streche 
Vibra strident lumina ca o vergea de fier 
 
Mustea în loc de apă leşie din izvoare 
Şi-un corb cu cioc de plumb pe casă-ncremenea 
Mişcarea şi viaţa se închegau sub soare 
Urla câinele-n poartă şi tatăl meu murea 
 
Cu slăbiciune mâna-i se întindea spre mine 
Şi se răcea încet în palma mea de foc 
În curte creşteau ruguri de lacrimi şi suspine 
Plângeau măicuţa, fraţii cu casa la un loc 
 
Când ultimul răsuflet m-a-nfiorat pe faţă 
Şi-o lacrimă-i căzu din ochiu-ncremenit 
S-a răsucit în pieptu-mi un hohot ca o aţă 
Şi-o poartă grea, de fier spre zare s-a trântit 
 
Pleca nu-prea-bătrânul, nemângâiatul tata 
Un brad neaplecat de vânturi şi de ploi 
Privirea-i de mătase şi-o inimă ne-alta 
Le înghiţea pământul, le ascundea de noi 
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Ţipa pe mine carnea şi nu puteam să plâng 
Fiindcă s-a dat cu totul şi-n loc nimic n-a vrut 
Decât să fim cu toţii pe lângă el – un crâng 
De arşiţe şi geruri neatins şi nebătut 
 
La fruntea lui icoană lucrată în argint 
Mi-am revărsat preaplinul de remuşcări ascunse 
Mă iartă-acuma tată în ceasul ăsta crunt 
De câte ţi-am greşit şi vrute şi nevrute 
 
Şi plimbă-te senin prin verzile păduri 
Căci eu mi-oi ţine drumul ce-mi e predestinat 
Şi vino-n miez de noapte prin vise să mă furi 
Să mă-ncălzească iar surâsul tău brumat 
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Cânt duios 
 
 
Puiul mamei, pui voinic 
Îţi voi face leagăn dulce 
Împletit cu dor de soare 
Să-ţi aline somnul mic 
Şi albastru ca o floare 
 
Şi-o să strâng în donicioară 
Dimineţile din flori 
Să te spăl mărunt pe faţă 
Borangic de sărbători 
 
O să sorb al tău surâs 
Şi-o să-ţi beau din gângurit 
Iar grădinile din vis 
Ţi le voi păzi doinind 
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Ca o spadă, versul 
 
 
Mi-e versul spadă neînvinsă 
Priviţi, nu o ascund în teacă 
Mânerul ei cu gardă de pirop 
prin mână sufletul îmi leagă 
 
Metafora e scutierul Panza 
Rugina ea n-o lasă s-o atingă 
Chiar mori de vânt de-mi ies în cale 
E datoria ei să le învingă 
 
A fi sărac nu-i, totuşi, o ruşine 
Dar Doamne nu mă lua menirii 
Căci de voi săraci în poezie 
Cu spada mea eu mă voi da pieirii 
 
Mi-e versul spadă neînvinsă 
În ea lumina se adună 
Mamă cum oare n-ai murit 
Când mă năşteai cu ea de mână 
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Îndemn semenului meu 
 
 
Cât ai mâinile întregi şi cap normal pe umeri 
Cât ochii îţi sunt limpezi şi vezi cu ei să numeri 
Fii vajnic, omul meu, ca urşii şi ca leii 
Să te invidieze, de-a pururea, şi zeii 
 
Chiar stânga de-ţi lipseşte, să nu te doară fapta 
Să uluieşti şi piatra de poţi să faci cu dreapta 
De ai beteag un ochi, iar celălalt ţi-e teafăr 
Să sfredeleşti în zare, ca-n noapte un luceafăr 
 
Când soarele amiezii îţi dăruie culori 
Când tot spre el se-nalţă miresmele din flori 
Să fii în locu-n care de mic îţi ai menirea 
Şi-n tot ce faci, să pui la temelii iubirea 
 
Să nu mâhneşti pământul, că îl striveşti în van 
Fiindcă, de-l calci cu rost, el nu-ţi va fi duşman 
Ferească-te păcatul să îl umbreşti degeaba 
Căci umbra-ţi fără rost ar ofili şi iarba 
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S-a măritat fecioara... 
 
 
S-a măritat fecioara care-mi umbla prin chică 
Cu degete subţiri ca litera de mână 
Şi mă strângea orbeşte la trupul ei o vară 
De iarbă-nrourată şi reavănă ţărână 
 
S-a măritat fecioara ce n-a mai fost fecioară 
Când după ce, nebuni, ca prinşi într-o furtună 
Am prefăcut o noapte de iarnă grea, cu lună 
În joc halucinant de umbre şi lumină 
 
S-a măritat fecioara, plângea sub vălul ei 
Sau poate se topea zăpada albăstrie 
Şi-i tremura sub gene o mare de scântei 
Ori un ocean de ceţuri sub fruntea sidefie 
 
S-a măritat fecioara, mi-a mai murit un vis 
Cum moare floarea blândă strivită sub picior 
Ghiceam prin văl pupila-i furată de abis 
Şi am ştiut că iarăşi m-am otrăvit cu dor... 
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Dimineaţă absurdă 
 
 
Mi-e inima o brumă, se face dimineaţă 
Să plec mă bate gândul, să mă afund în ceaţă 
Din iarba de-astă vară ogrinji au mai rămas 
Cu dinţi de împrumut îi ronţăi fără glas 
 
Mi-e frică să mai dorm, m-aleargă lupi în vis 
Şi veghea mă-nspăimântă, nevroză şi abis 
Bagajul e făcut, îl am în suflet gata 
Absurdă şi incertă mă-ncearcă iarăşi soarta 
 
Cade pe mine cerul, o rană e lumina 
Ca un magnet fatal atrag spre mine vina 
Să plec, atâta vreau, atât mai am în cap 
Amantă de o viaţă, de moarte tot nu scap 
 
Fanfare nevăzute îmi bubuie-n timpane 
Solemn, ţârcovnici trişti prohodul cântă-n strane 
Pe străzi sergenţi buimaci îşi termină serviciul 
Şi zorile de zi de noapte-şi ascut briciul 
 
Mi-e inima o brumă, iubito-i dimineaţă 
E-atâta frig în mine şi-afar’ atâta ceaţă 
Dar chiar de n-am la cine şi unde să mai trag 
Sunt gata iar de ducă, mi-e drumul iarăşi lung 
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Cântec dorului 
 
 
Dorule, copil zburdalnic 
Care mamă te-a făcut 
Ce nebună-mbrăţişare 
Pe-astă lume te-a născut 
Care naş te-a botezat 
Şi-n ce apă de culori 
De miresme şi fiori 
La născare te-a scăldat 
Cin’ ţi-a dat din cer albastru 
Verdele frunzei de pin 
Albul florii de cireş 
Roşul poamei de măceş 
Cin’ te culcă şi te scoală 
De bagi suflete în boală 
Şi nelinişte în gânduri 
Secetă, potop şi vânturi 
Dorule, copil zăltat 
Ponegrit şi alintat 
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Durerea 
 
 
Este sămânţa vieţii ce pântecu-o refuză 
Când visul de-a fi mamă mocneşte viu în spuză 
 
E pomul ce rodind îşi etalează fala 
Şi un topor stupid îi curmă verticala 
 
Este reproşul vitei, mugind tânguitor 
Când o ucide setea şi n-o duci la izvor 
 
E zâmbetul ce-ngheaţă nedumerit pe gură 
Când celui ce-i faci bine te minte şi te fură 
 
E gânguritul alb al pruncului ce suge 
Pe care un părinte îl leapădă şi fuge 
 
E perna îmbibată cu plânsul de fecioară 
Ce în zadar aşteaptă iubitul într-o seară 
 
E scârţâitul porţii ce omenesc scânceşte 
Când pe pribeag în casă, stăpânul nu-l primeşte 
 
E deseori poetul ce tainic germinând 
Cu silnicii mărunte se năruie luptând 
 
E Ţara mai ales ce sacru te alarmă 
Şi-n crudă nepăsare nu te transformi în armă 
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Poemul toamnelor mele 
 
 
Mă răsucesc prin toamna asta ca un vânt 
Mai sec ca un sărut de circumstanţă 
Spre o altă toamnă-ncerc să mă avânt 
Şi-ascult dulăii vremii lătrând ursuz la clanţă 
 
Se vâră adânc în mine tristeţea din copaci 
Ce şi-au pierdut culoarea ca pozele bunicii 
Miroase întomnarea a prânz de vârcolaci 
Şi-a fugă necurmată de lupii lungi ai fricii 
 
Prin calendarul minţii cu-un tic tremurător 
Mă răsfoiesc prin toamne ce parcă nu au fost 
Aş ascuţi din nou uitatul meu topor 
Dar gândul mi-l întorc ştiind că n-are rost 
 
Prietenii şi leatul copiii-şi duc la şcoală 
Şi fraţii mei mai mici tot luptă să şi-i crească 
Doar eu însingurat, ca dărâmat de-o boală 
Mă flutur printre toamne ca-ntr-un ţinut de iască 
 
Mă răsucesc prin toamna asta ca un vânt 
Mai sec ca un sărut de circumstanţă 
Spre o altă toamnă-ncerc să mă avânt 
Şi-ascult dulăii vremii lătrând ursuz la clanţă 
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Dar tot te-aştept iubito de unde-ai fi să vii 
Cum te-aşteptam, şi-atunci, la ani-mi douăzeci 
Iar toamna asta lungă o primăvară-ar fi 
De mi-ai intra în casă şi n-ai vrea să mai pleci 
 
În griji cotidiene domestici să ne zbatem 
S-avem şi noi copii cum ne-au avut părinţii 
La poarta-ncărunţirii de mână demn să batem 
Şi eu de alte toamne să nu mai trag cu dinţii 
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Cu mama acasă 
 
 
Culcă-te, mamă, curmă veghea ta 
Nu mai ţine atâta strâns de crucea mea 
Încă mai am vlagă singur să mi-o port 
Crucea mea de viu, crucea mea de mort 
 
Şi mănâncă mamă nu mai suspina 
Ştiu că muşti din pâine ca din carnea ta 
Sper s-ajung curând, iar la voi, acasă 
Şi să stăm alături, roată lângă masă 
 
Bea la urmă mamă un pahar cu vin 
Chiar de-ţi va părea că înghiţi venin 
Şi varsă din el câţiva stropi pe jos 
Să aibe şi tata tihnă şi prinos 
 
Spune-le măicuţă şi la ceilalţi fraţi 
Că nu vreau să-i ştiu trişti şi ne-mpăcaţi 
Căci mă poartă, Doamne, un destin ciudat 
Să n-am pic de tihnă nici măcar în pat 
 
Să nu-mi găsesc pacea şi loc liniştit 
Unde să m-aşez, cum vi-aţi fi dorit 
Să nu mai tot umblu, frunză rece-n vânt 
De se miră o lume, că încă mai sunt 
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Antet 
 
 
Poet cinstit alcoolizat şi dur 
Râvnind la tihne nepermise 
Mi-am înjugat pornirile aprinse 
Nevrând la bara vieţii strâmb să jur 
 
Muntean născut la umbră grea de fag 
În luna mai şi-adus acasă-n poală 
Pachetul tatei de ţigări fiindu-mi coală 
Cuvântul spadă l-am făcut şi steag 
 
În ţara mea bogată şi râvnită 
Perpedesist sărac şi-un pic nebun 
Metale rare m-am pornit să-adun 
Şi să le cern prin îndoită sită 
 
Cu faţa aspră de pirat 
Şi sufletul fragil de floare 
Doar soarelui vândut m-am dat 
Şi lutului de sub picioare 
 
M-am rupt cu dărnicie în bucăţi 
Ca dintr-o pâine-n sân purtată 
M-am împărţit la drepţi şi hoţi 
Şi n-am cerut la nimeni plată 
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Poet cinstit alcoolizat şi dur 
Râvnind la tihne nepermise 
Mi-am înjugat pornirile aprinse 
Nevrând la bara vieţii strâmb să jur 
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Şi ninge aici în munţi 
 
 
Şi ninge-aici în munţi, schizofrenie albă 
Un cer ca de papirus stă gata să mă soarbă 
Mă mai aştepţi sau poate copitele de cerb 
Nepotcovite zvonuri din gândul tău mă şterg 
 
Cohorte de năluci se mişcă în ninsoare 
Tresar agonizând molizii în picioare 
Un aisberg rebel îmi bubuie în cord 
Şi-aud mugind de foame, renii, la polul nord 
 
Cum aş dori să plec, iubito, chiar acum 
Dar nu văd nicăieri vreun început de drum 
Spre tine să mă poarte, din ger să mă aduni 
Şi să mă duci în casa în care creşti lăstuni 
 
Să-nchizi grăbită uşa şi să îi pui zăvorul 
Apoi să tragi la geam, pe dibuite, storul 
Să nu mai văd afară, să nu mai ştiu să ies 
Tu să mă vindeci, tandră, de silă şi de stres 
 
Cum aş dori să plec, iubito, chiar acum 
Dar nu văd nicăieri vreun început de drum 
Şi ninge-aici în munţi, schizofrenie albă 
Un cer ca de papirus graniţii stă să-i soarbă 
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De atâta gând  
 
 
Iubita mea cu glezne lungi până la sâni 
Cu părul fâlfâind ca un stindard păgân 
Adună-te când roata zilei crapă 
La pieptu-mi nestatornic ca o apă 
 
Săgeată-mă din nou cu vorbe descântate 
Şi râzi până la cer cu capul dat pe spate 
Să-mi cazi peste auz refren cald de colind 
Cu palma ta subţire de soare să mă prind 
 
Nu ştii, de-atâta gând am cearcăne-n cuvinte 
Şi-n fiecare ochi mi-a răsărit un dinte 
Cu care cronţănesc neputincios din soartă 
Precum un câine ştirb dintr-o curea uscată 
 
Iubita mea cu garderobă fără sutiene 
Şi cu păcatul strecurat prin gene 
Mai mângâie-mă noaptea când ţip fără să ştiu 
Şi mi se vâră-n somn un guşter pământiu 
 
Şi chiar dacă e cald şi-atât de bine-afară 
A-nceput şi vara tot iarnă grea să-mi pară 
Că-n jur sunt numai lupi – mă urlă-mi dau târcoale 
Şi un dragon de fontă se înfăşoară în zare 
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Hai acasă... 
 
 
Căldura-i stăpână pe zarea întinsă 
Pământul întreg e o plită încinsă 
Iar vântul e cald şi abia mai adie 
Prin frunze uscate sună-a pustie 
 
Paparude pletoase se plimbă prin sat 
Dar cerul rămâne surd, nemişcat 
Nu vrea să dea nici o picătură 
Pământului acum, un maldăr de zgură 
 
Şi foametea umblă precum un balaur 
Un kil de mălai e mai scump ca unul de aur 
Sunt mic, cămaşa-mi ajunge-n călcâie 
Şi câinele aştept acasă să-mi vie 
Mama zace sub ţoală cu chipul uscat 
Pelegra perfidă a pus-o la pat 
Pe tata plecat demult în armată 
Nu l-am văzut până acum niciodată 
 
Prin praful din drum umblu plângând 
Câinelui să vie acasă nu-i trece prin gând 
Ştie că la noi mâncare n-o să găsească 
Foamea ce-l chinuie să şi-o potolească 
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O să vină noaptea şi-mi este urât 
Cu lacrimi în ochi îl târâi de gât 
Dar el se trage îndărătnic înapoi 
Nu-l pot reţine, mi-s braţele moi 
 
Seara se lasă încet ca un fum  
Cu câinele adorm în colbul din drum 
Şi-ncet, mai încet, îi şoptesc: hai acasă, căţeluş 
Hai acasă, Duduluş, hai acasă, Duduluş 
 



 

 
Ion Iancu Vale 

 

 178

 
 
 
 

Ţipăt de toamnă 
 
 
E toamnă-afar’ cum n-am văzut 
Potop fecund de galben mut 
Şi Dante în divin îndemn  
Pentru Papini lasă-nsemn 
 
Se rupe frunza din copac 
O prinde solul surd, opac 
Iar Goya cu ducesa-i albă 
„Capricii” noi adună-n salbă 
 
Din boltă milion de nori 
Se frâng lipind lacrimi pe sfori 
Cu un Dali grotesc şi trist 
Bacovia dansează twist 
 
În vânt se-nşurubează strechea 
Van Gogh îşi mângâie urechea 
Şi-n umbra de mesteacăn, rară 
Esenin trage ca să moară 
 
Nu mai sunt flori decât în sere 
Un ţipăt fuge printre sfere 
Iar Dostoievski prins de draci  
Cu Joice cată flori de maci 
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E toamnă iar ca-ntr-o romanţă 
Tristeţea picură în stanţă  
Când oare vom putea să ştim 
Unde plecăm, de ce venim... 
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Extaz în parc 
 
 
O, ce frumoasă erai, atunci, în parc 
Când ai sărit de lângă mine ca un arc 
Şi ţi-am zărit pe buză trei picuri de sudoare 
Şi cute mici pe frunte, de atâta nerăbdare 
 
În ochii dilataţi vedeam frânturi de cer 
Şi unde lucitoare de nepătruns mister 
În păr îţi cădeau frunze, galbene, de toamnă 
Minune minunată, păreai atuncea, doamnă 
 
Priveam extazul tău prin fumul de ţigară 
Când auzeam ţâşnind o mică niagară 
Şi albii tăi genunchi, nervos, îi desfăceai 
Erai superbă, doamnă, în parc când te... plimbai 
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Veselie, lie, lie 
 
 
Veselie-n ochiul minţii 
Cel aflat în dosul frunţii 
Ai văzut cum viermii Terrei  
Rod cu sârg şi oiştea sferei 
 
Şi-ai aflat tu, cât de cât 
Ce maşină zace-n gât 
Ce ştii tu, măi veselie 
Veselie, cu tichie 
 
Şi-ai văzut cum doi bocanci 
Beu rachiu de şase franci... 
CE ştii tu, măi veselie 
Veselie, nenurlie 
 
Şi te uiţi cum bardul zilei 
Vomită pe luciul filei... 
Ce ştii tu, măi veselie 
Veselie, lie, lie, veselie-n cochilie 
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Catrene absurde 
 
 
Cui pe cui se poate scoate 
De aici şi până-n moarte 
Dar nu poate să-nmulţească 
Bruma de mila cerească 
 
Gând senin de porumbel 
S-a depus argint pe el 
Mila însă n-a putut  
În ceresc să fi-ncăput... 
 



 

 
Singur în turn 

 

 183

 
 
 
 

Umblătorul 
 
 
Când m-aburcau lupii, nebunii 
Şi-mi reproşau vechi îndoieli 
Reinvocam însemnul mâinii 
Şi purcedam spre învoieli 
 
Îmi scârţâia a drum călcâiul 
Strivit de glezna-mi visătoare 
Căci mă muncea, mocnit, tehuiul 
Perfidul semn de întrebare 
 
Strălimpede precum izvorul 
O lacrimă-mi gemea pe brânci 
Dar îmi urmam, docil, piciorul 
Atras de tainele din stânci 
 
Şi-acum se leagănă în noapte 
Lămpaşul meu de umblător 
Mă-mpresură nestinse şoapte 
Şi duhul blând al munţilor 
 
Eu merg, şi tac, şi mă închin 
Căci de la vârf începe cerul 
Spre care-acced în pas senin 
Doar, doar îi voi afla Misterul 
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Mai albă ca păcatul 
 
 
Mai albă ca păcatul ce-l face fata mare 
Când dragostea o prinde în repedea-i vâltoare 
Ai sufocat pământul sub munţii tăi pufoşi 
Cum nu au mai văzut nici gârboviţii moşi 
 
Şi ai lovit în oameni cu biciul tău tăios 
De i-ai făcut să simtă năprazna pân’ la os 
I-ai sechestrat în case şi i-ai ţinut zălog 
Să-şi sugă de sub unghii ca ursul în bârlog 
 
Te-ai înrăit lovind cu fruntea în fereastră 
Şi-au degerat icnind muşcatele în glastră 
Ai dat drumul la lupi să iasă-n drumul mare 
În haite adunaţi, să urle a-nfometare 
 
Ai pripăşit tot nordul cu oastea lui de ger 
Hain să se împlânte în blândul nostru cer 
Te-ai prăbuşit în ape, le-ai prefăcut în sloi 
Şi-ai omorât şi mieii fătaţi în grajd, de oi 
 
Şi cât ne-am mai dorit o iarnă fermecată 
Cu zurgălăi, cu frâie şi pârtii lungi de vată 
Cu fulguiri domoale şi chiote pe deal 
Cu sănii-naripate şi nechezat de cal... 
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Dar tu te-ai năpustit prăpăd şi nebunie 
Şi-ai îngropat pământul sub candida-ţi urgie 
Mai albă ca păcatul ce-l face fata mare 
Când dragostea o prinde în repedea-i vâltoare... 
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Rugăciune bizară 
 
 
Doamne, tu dacă ai vrea 
Şi voi îngeri d-aţi putea 
Lăsaţi-mi margini de gură 
Lângă pacea mea obscură 
 
Daţi-mi gând rodit de boi 
Să fur dragostea la ploi 
Dragostea de fată mare 
A sămânţei ce răsare 
 
Faceţi-mă jar nestins 
Să-mi ard dorul necuprins 
Dorul meu de sub gingii 
Al nevoii de-a fugi 
 
Şi pe Dante să mi-l daţi 
Să-i sorb iadu-n omoplaţi 
Raiul lui ce mă-ncunună  
Mă goneşte şi m-adună 
 
Daţi-mi şi trei pui de zmei 
Ca să-mi ţin tristeţea-n ei 
S-o ţin sigur la păstrare 
Să dau şi la cel ce n-are 
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Zburătorii 
 
 
Lovită zburătoarea căzu jos pe pământ 
C-un ţipăt nerostit îşi ia din nou avânt 
Dar aripa ciuntită nu mai ascultă-ndemnul 
Plăpându-i trup recade, însângerând însemnul 
 
În van încearcă iar să-şi reanime zborul 
Aripa crunt rănită îi năruieşte sporul 
Degeaba adie vântul, este senin şi vară 
Căci viaţa ei, de-acum, e silnică povară 
 
Nu va mai saluta de-aproape răsăritul 
Şi nu va mai scălda, cu trilul ei, zenitul 
Nu se va mai bate, dârză, cu vântul cel zălud 
Adio pentru ea, refugiul cald din sud 
 
O, pasăre frumoasă, ce milă mi-e de tine 
Acum că într-un fel te-asemuieşti cu mine 
La fel ca mine tu tânjeşti spre înălţare 
Tot vrând să fii alături de veneratul soare 
 
Şi nu ştiu care este cel mai nefericit 
Tu c-ai pierdut zborul, sau eu că mi-a lipsit 
Căci m-am născut cu dorul de a muşca din zare 
Doar aripi n-am avut la gândul ăsta mare 
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Dar hai la mine-n casă, te rog ca să primeşti 
Tovarăşă să-mi fii cât o să mai trăieşti 
Iar eu voi priveghea din viaţă să nu zbori 
Şi doi vom fi de-acum tereştri zburători 
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Focul 
 
 
De mic copil privea cum se înalţă focul 
Şi mistuit de vrajă îi urmărea sorocul 
Privea avid scânteia născută ca să moară 
Şi se-ntreba şocat: lumina unde-i zboară 
 
În ce incerte spaţii îşi năruie minunea 
Ce la un moment dat împrăştia genunea 
Şi-n ce sfere-şi transferă puterea lui de leu 
Dezlănţuită magic de-nlănţuitul zeu 
 
Unde-i piere tăria ce se-mplântă în cer 
Regeşte împărţind putere şi mister 
Şi cum de poate acum şi chiar fără mănuşă 
Cu-atâta uşurinţă să-i umble în cenuşă 
 
Şi-l doare pân’ la ţipăt, ca rana nou deschisă 
Că nu mai simte-n pori căldura mult promisă 
Că orice foc ar fi şi cum i-ar fi văpaia 
Se-autodevorează topindu-şi vâlvătaia 
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Autorăstignirea 
 
 
Alerg spre mine şi mă caut 
Dorm poate-n gândul unei flori 
Sau mă-nfăşor în cânt de flaut 
Ori mă împrăştii în ninsori 
 
Mă am toreador şi taur 
M-aţâţ cu roşu şi mă sar 
Ochii îmi plâng nădejdi de aur 
Şi sub copite-adânc mă ar 
 
Să cânt ca lebăda, se vrea 
Dar eu mă gust de mult pierit 
Căci într-o clipa dulce-grea 
Cu Dor de cer m-am otrăvit 
 
Neîmpăcat mă caut, trist 
Spre soare încă mai privesc 
Un singur frate am, pe Christ 
Şi deci m-autorăstignesc 
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Îmi mângâi stânga pironită 
Cu dreapta încă liberă 
Sfidez retina-nmărmurită 
Când tot înviu din literă  
 
Şi iar mă caut, iar mi-e dor 
Din nou m-autorăstignesc 
Şi pregătit lucid de zbor 
Un Semn aştept ca să pornesc 
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Aşteptarea lui Hristos 
 
 
E iarăşi Paşti aicea, pe pământ 
În suflete, în aer şi-n cuvânt 
E iarăşi Paşti, Hristos a înviat 
Ca niciodată mai hulit şi-nsângerat 
 
Căci răii vor să ne lipsească de Hristos 
Plămadă din Dumnezeiescul Os 
Şi stau la pândă, cocoşaţi de ură 
În buncăre de aur şi de zgură 
 
Fiindcă nu-i lasă prin a lui nemoarte 
Spre moarte omenirea să o poarte 
Şi îl împroaşcă cu vorbe şi înscrisuri 
Otravă adunată din marile abisuri 
 
Dar nu au cum şi ce să-i facă lui Iisus 
E prea aproape, prea prezent, prea sus 
Şi e în fiecare muritor de rând 
Ce-l poartă pân’ la nesfârşire-n gând 
 
Şi care tot aşteaptă să se-ntoarcă 
Într-o sublimă şi celestă arcă 
Pe el, pe marele Iisus Hristos 
Cel bun, cel drept şi cel milos 
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E iarăşi Paşti aicea, pe pământ 
În suflete, în aer şi-n cuvânt 
E iarăşi Paşti, Hristos a înviat 
Ca niciodată mai hulit şi-nsângerat 
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Percepţie metafizică 
 
 
Eu trebuia să pier demult 
Pe când aveam mai puţini ani 
Iar viaţa plină de tumult 
N-o preţuiam nici cât doi bani 
 
Când încă nu ştiam ce ştiu 
Şi peste tot eram prea viu 
Şi mai puteam frumos visa 
La cineva, la undeva... 
 
Şi căutam supremul zeu 
Jur-împrejur şi-n capul meu 
Şi-l tot pierdeam şi-l regăseam 
De nu aflam cum mă numeam 
 
Din clipa când Vale mi-am zis 
Ce-ar fi însemnat să-mi zic Abis 
Şi-am coborât într-un alt eu 
L-am perceput pe Dumnezeu 
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Din cronici 
  
 

 
 

„Anarhist” într-o societate anchilozată 
 
 
„Demersul poetic al lui Ion Iancu Vale a pornit, cu aproape 

două decenii în urmă, dintr-un filon care i-ar avea drept model 
pe Aron Cotruş, Octavian Goga, Nichita Stănescu, parţial pe 
Marin Sorescu. Înclinarea către poezia hiperrealistă, frustă, 
caustică şi iconoclastă, fertiliza la poet o vocaţie de demolator 
al clişeelor constituite, de «anarhist» într-o societate 
anchilozată. S-a folosit, o vreme, de versul liber, caustic, 
surprinzător lapidar, după care, ordonându-şi mijloacele şi 
abordând tot mai mult structurile tradiţionale, şi-a îndrumat 
lirismul şi viziunile către ideile unei mitologii personale mereu 
mai subtile, acordând expresiei o mai pronunţată cadenţă. 
Desigur, ca orice poet adevărat, şi-a dat seama de unele excese 
ale evoluţiei spre declamatoriu (faza de început) şi le-a pus o 
frână decisă, preferând simţămintele mai interiorizate, trăirile 
intime; astfel, ceea ce era energie în versurile sale s-a convertit 
în confesiune caldă, învăluitoare, în «stare de fapt poetică». 
Fără a renunţa la cantabilitatea câştigată, la directivitatea 
spuselor – şi a ideii. Temperamental, se apropie de Esenin”. 

 
Mircea Horia Simionescu 

Ianuarie 1996 
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Excesiv, răbduriul poet 
 
 
„Tot timpul, Ion Iancu Vale şi-a trăit şi îşi trăieşte viaţa 

aventuros până la capăt, fără sfială... Sfială a arătat numai în 
faţa literei scrise şi în faţa propriului destin literar... 

Dacă ar fi dat buzna în literatură, probabil ar fi avut astăzi 
şi el un raft de cărţi tipărite...  

Dar n-a fost să fie aşa... Până şi scrisoarea de recomandare 
pe care i-o scrisese eminentul prozator, Mircea Simionescu în 
1983, a ajuns la mine abia anul acesta... 

Manuscrisul pe care-l am în faţă, poartă înscris pe copertă 
anul 1988 şi cu toate acestea, în opinia mea, nu a fost nevoie 
să-i schimbe nici o virgulă. El probează că Ion Iancu Vale este 
un poet excepţional, ale cărui poeme pot înfrunta timpul... 

Scriind deopotrivă în vers alb şi în vers clasic, Ion Iancu 
Vale este un poet original şi puternic, revolta existenţială, 
fiind surdinizată, de o tandreţe copleşitoare mergând până la 
sentimentalism. Se pot cita poeme cu adevărat antologice din 
această carte de debut întârziat („Lupii la mare”), preferăm 
însă să-i avansăm, prezumtivului lector o sugestie de lectură: 
Oriunde ar deschide cartea va descoperi cu încântare acelaşi 
ton de adresare directă şi percutantă, convingătoare... 
Aceasta este doar o carte a unui poet redutabil care a ezitat 
prea mult să-şi înscrie numele pe o carte, Ion Iancu Vale, 
excesivul cheltuitor de existenţă dramatică, excesiv 
răbduriul poet.” 

 
Cezar Ivănescu 

Noiembrie 1997 
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Asumarea destinului 
 

Tudor Cristea 
 
 
Născut la Pietroşiţa, în 1947, Ion Iancu debutează tardiv, 

cu „Lupii la mare” (Ed. Realitatea dâmboviţeană, 1998), sub 
girul preţios al scriitorilor Mircea Horia Simionescu şi Cezar 
Ivănescu care subliniază, fără echivoc, înzestrarea de 
excepţie a poetului, ca şi egalitatea lui cu sine. Calda postfaţă 
a domnului Jozsef Pildner îl apropie de Esenin, subliniind 
fondul său de revoltat, talentul şi un soi de identitate între 
individul real şi proiectul său imaginar. Apropierile pot fi 
diferite, în ce mă priveşte l-aş situa undeva între Dan David, 
cel din „Eu vă iubesc pe toţi” şi aproape uitatul trubadur al 
provinciei, Gh. Azap, fără să trec cu vederea faptul că poetul 
îşi declară idolul în persoana literară a lui Nichita Stănescu, 
din care aşează un motto semnificativ înaintea volumului. De 
Dan David şi de mai puţin cunoscutul Vasile Morar îl 
apropie şi cultul tatălui, ca în acest tulburător poem care are, 
în plus, ceva din împiedicarea expresivă a limbii primului 
Ioan Alexandru: „A fost în vara asta un vifor nepereche/ O 
ceaţă-adâncă, se revărsa în cer/ Se auzea un vuiet ca de 
nebună streche/ Vibra strident lumina ca o vergea de fier/ / 
Mustea în loc de apă leşie din izvoare/ Şi-un corb cu cioc de 
plumb pe casă-ncremenea/ Mişcarea şi viaţa se închegau sub 
soare/ Urla câinele-n poartă şi tatăl meu murea/ / Cu 
slăbiciune mâna-i se întindea spre mine/ Şi se răcea încet în 
palma mea de foc/ în curte creşteau ruguri de lacrimi şi 
suspine/ Plângeau măicuţa, fraţii cu casa la un loc/ / Când 
ultimul răsuflet m-a-nfiorat pe faţă/ Şi-o lacrimă-i căzu din 
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ochiu-ncremenit/ S-a răsucit în pieptu-mi un hohot ca o aţă/ 
Şi-o poartă grea, de fier spre zare s-a trântit/ / Pleca nu prea-
bătrânul, nemângâiatul tată/ Un brad neaplecat de vânturi de 
ploi/ Privirea-i de mătase şi-o inimă ne-alta/ Le înghiţea 
pământul, le ascundea de noi/ / Ţipa pe mine carnea şi nu 
puteam să plâng/ Fiindcă s-a dat cu totul şi-n loc nimic n-a 
vrut/ Decât să fim cu toţii pe lângă el – un crâng/ De arşiţe şi 
geruri neatins şi nebătut/ / La fruntea lui icoană lucrată în 
argint/ Mi-am revărsat preaplinul de remuşcări ascunse/ Mă 
iartă-acuma tată în ceasul ăsta crunt/ De câte ţi-am greşit şi 
vrute şi nevrute/ / Şi plimbă-te senin prin verzile păduri/ Căci 
eu mi-oi ţine drumul ce-mi e predestinat/ Şi vino-n miez de 
noapte prin vise să mă furi/ Să mă-ncălzească iar surâsul tău 
brumat”. (La moartea tatei). 

Volumul, alcătuit, după cum aflăm, încă din 1988, 
cuprinde, îmi imaginez, doar o parte a creaţiei poetului, care-
şi aşează poemele în trei cicluri, cu titluri uşor afectate (Ca 
un izvor, poetul; Ca un strigăt, tăcerea; Ca o spadă, versul), 
în maniera lui Grigore Grigore, oferindu-ne însă nu trei, ci 
două feţe ale stilului său. Deşi la drept vorbind, volumul este 
de o unitate puternic marcată. Ceea ce pare a-i da o unitate ar 
fi retorismul fluent, lipsit totuşi de gesticulaţia amplă, o 
colocvialitate şi sensibilitatea directă, necontrafăcută, abia 
punctată de ironia subtilă: sâcâitor tictacul lung al ceasului/ 
mai lasă-mă, mamă, să dorm/ n-a spart încă oul/ în cuibul 
moale al timpului/ şi nimeni nu sună alarma/ mai lasă-mă, 
mama, să dorm/ căci, la nevoie, şi nespălat pe faţă/ voi găsi 
cuiul cataramei” („Luptătorul dormind o dată acasă”). Poetul 
cultivă în chip discret alegoria, mica parabolă şi metafora 
globală, ipostaziindu-se astfel, în chip repetat, în diverse 
simboluri. Lumea simbolurilor e oarecum consacrată, fluenţa 
spunerii şi firescului simţirii le dă totuşi acestora un aspect 
de prospeţime: „la revedere, pasăre călătoare/ calapod 
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nepotrivit pentru zâmbetul meu/ plecând din mine ţară caldă/ 
spre mine ştie ce nord cardinal/ tu zbori luând cu tine/ şi 
copacul şi cuibul/ eu tot aştept/ cu ochii vătămaţi de zare/ şi 
îţi răsădesc mereu alt copac/ în care să-ţi durezi/ cuib 
statornic şi cald”. într-un la fel de frumos şi firesc articulat 
poem, autorul îl întâlneşte pe Nichita cu Marin Sorescu: „ea 
se face sabie/ când mă întâlneşte/ ca să fie dreaptă întrutotul/ 
tăiş îi sunt cuvintele/ şi gesturile/ şi privirile/ pe care le 
descoperă/ în fiecare clipă a revederii/ decapitându-mă cu o 
tandreţe/ de care nu a avut parte/ nici un Carol şi nici un 
Ludovic/ al nuştiucâtelea/ duce apoi acasă/ într-un coş cu 
flori/ capul meu neîncoronat/ capul meu frumos/ nesătul de 
sabia iubitei/ de lumina tăişului ei”. 

Sigur, nu lipsesc, după cum am şi arătat, unele afectări, 
imagini tocite, vom găsi într-un loc, „pâinea adevărului”, în 
altă parte, „izvoarele – plânsul limpede al brazilor/ striviţi de 
atâta nemoarte” sau câte un neologism neasimilat de context, 
dar în cele mai multe locuri poetul frizează bine, poemele 
sunt rotunde şi fluente. Primele două cicluri, în versuri libere, 
sunt în genere expresia unei duble devoţiuni – faţă de femeie 
şi faţă de poezie, acestea schimbându-şi chipurile însă până 
la indistincţie. Poetul manifestă o „tandreţe maximă” (cum se 
exprima cândva George Stanca) fată de feminitatea femeii şi 
a poeziei, trăind cu aceeaşi fervoare voluptoasă iubirea şi 
cuvântul, aşadar poetizând iubirea şi erotizând poezia. Ele nu 
sunt, în ultimă instanţă, decât două forme asemănătoare ale 
regăsirii de sine, ale regenerării sufleteşti şi morale, Tonul 
direct, retorica bine susţinută şi, mai ales, capacitatea de a 
găsi versul final care să reverbereze asupra întregului, dau 
intensitate lirică multor poeme: „vin de departe iubito/ cu 
sufletul plăpând şi trupul flămând/ dintr-un vers/ abia născut 
încă sosesc/ unde am rătăcit fără busolă şi hartă/ negăsindu-te 
la nici o poartă/ neaflându-te în nici o soartă/ o, au trecut 
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atâţia ani nelumină/ de când nu te mai ştiu/ tâmplă firavă de 
cer albăstriu/ de aceea vreau acum tot o gură să fiu/ palmele 
mele să aibă gură/ umerii mei gură să poarte/ călcâiele mele 
gură să fie/ să nu obosesc devorându-te/ vin de departe 
iubito/ dintr-un univers/ abia născut sosesc/ sunt mulţi ani 
nelumină de când/ obsedantă te port/ ca pe moarte în gând 
Ciclul al doilea îl continuă, în linii mari, pe primul, 
accentuând însă angoasele, aşa cum o arată chiar unele titluri 
(Ca un condamnat, cel trist; Teamă; Angoasă), cultivând un 
uşor prozaism şi neevitând micile sarcasme sau autoironia 
amară (Năuca vară, câine turbat), referirile caustice la stări 
de lucru binecunoscute (Oprirea din zbor; Inegalabilul 
ospăţ), pentru ca al treilea să aducă drept element deosebitor 
preeminenţa versului clasic, uşor asonant şi cu tendinţă spre 
aritmie, dar şi spre lejeritatea rimei (Baladă), fără să ne 
dezvăluie însă un alt poet sau alte obsesii. Autorul 
cochetează cu postura eseniană, în acea variantă a poetului 
rus impusă de George Lesnea, adică fluentă şi muzicală 
(„De-o vreme-n crâşmă mă tot ştiu/ Şi-aici sunt ca la mine-
acasă/ Iar haina mea cea mai frumoasă/ O vând pe-o sticlă de 
rachiu/ / (....)/ / Şi sunt hulit precum o vară secetoasă/ De toţi 
tembelii ce-mi roiesc în jur/ Ei neştiind că sunt făcut să-ndur/ 
O viaţă ca o iarnă viforoasă”. Dar nu încheie poemul aici şi, 
pe acest ton care include revolta şi iconoclastia, anarhismul 
şi clausticitatea, ci ajunge la postura predestinatului, în 
nuanţe ritmice şi lexicale care amintesc iarăşi de Ioan 
Alexandru, cel din ritualica „pustie” („Fiindcă nu-i poetul de-
oricine înţeles/ Clădit din tot ce-i mai aparte-n fire/ El nu-i 
înfiorat de mulţumire/ Decât când viaţa o îmbracă-n vers”), 
spre a sfârşi cu vocea proprie: „Dar sus fruntea poetule, 
Ioane/ Cu faţa de tâlhar şi sufletu-o mirare/ Vei face apă lină 
din repedea vâltoare/ Şi vei călca cu spor pe hărăzita-ţi cale”. 
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Dar poetul este tot el însuşi, şi încă într-o şi mai mare 
măsură, şi în stilul prozaic, punctat de ironia fin disimulată, 
ca în acest frumos text, în care îmi pare a ghici (totuşi) în 
final, o idee din Nichita Stănescu, dezvoltată original: „Zice 
lumea că m-am sălbăticit/ că las deseori furtuna/ să-mi intre 
nestingherită pe poartă/ dar ce aţi vrea/ în loc să deschid 
poarta, s-o sar?/ sau să fac de pază înarmat cu un par/ se 
spune că din ce în ce mă înrăiesc/ că ţin sub pernă veşnic un 
cuţit/ pe care îl ascut noaptea/ la un polizor ceresc/ cu ce-aş 
putea tăia anumite file/ din cărţile de basme/ ca să n-am în 
somn/ neguri şi fantasme?/ se anunţă chiar că am înnebunit/ 
cică aş fi fost zărit/ lustruind asfaltul în oraş/ cu o bonetă de 
doc/ furată unui ostaş/ cine ar putea altcumva s-o facă/ dacă 
tocmai pe-acolo/ iubita lui trebuie să treacă”. 

Îmi place să cred că „Lupii la mare” reprezintă doar 
primul, nu Revelatii i ultimul, cuvant al poetului. 

 
Realitatea dâmboviţeană 

„Lupii Ia mare”, 29 decembrie 1999 
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Ca o spadă, versul 
 

Mihaela Avram 
 
 
Asemenea lui David din textele biblice, Ion Iancu Vale 

este poetul care şi-a folosit demersul liric pentru a înfrunta o 
societate în care a văzut simbolul lui Goliat. Este unul dintre 
puţinii poeţi pentru care existenţa a fost o permanentă luptă 
şi revoltă. Versurile sale dezvăluie un tragism trăit până la 
durerea transformată sublim în poezie. Elementul geografic 
are conotaţii suprarealiste, în limitele căruia este transgresată 
zbaterea către lumină prin chemarea iubitei, sugestie a unei 
Ariadne sintetizată ideatic a pretextului de salvare din 
labirintul propriului suflet în care zace un Minotaur ce-l 
sfâşie neîncetat: „se umple marea, iubito, de o lumină acidă/ 
mă simt o scoică vie de digul greu strivită/ m-aş răsuci delfin 
şi aş muri zburând/ nebun şi-ndrăgostit de spaţiul lung, 
rotund”. Obsesiile şi traumele devin lupii flămânzi ce-şi 
strălucesc colţii în străfundurile nopţilor prin care colcăie 
repetabile interogaţii adresate unui destin incapabil să curgă 
lin. Uneori, versul lui Ion Iancu Vale capătă melodicitatea 
doinelor, într-o neîncetată dorinţă de retrăire a spaţiului 
copilăriei, spiritualizat în nuanţe duioase: „puiul mamei, pui 
voinic/ îţi voi face leagăn dulce/ împletit cu dor de soare/ să-
ţi aline somnul mic/ şi albastru ca o floare”. Retrăirea 
copilăriei este, practic, intermediată printr-o dedublare în 
imaginar, poetul vrând să recurgă la o autopurificare printr-
un ritual magic: „o să sorb al tău surâs/ şi-o să-ţi beau din 
gângurit/ iar grădinile din vis/ ţi le voi păzi doinind”. Prin 
intermediul copilului, poetul transgresează din lumea reală în 
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cea onirică, purificată, proprie sufletelor inocente, în felul 
acesta găsind acea eternitate a frumuseţii morale, existentă 
prin sine, cu efect de catharsis. Condiţia dură de creator 
devine o constatare ce mistuie fiinţa contorsionată de chinul 
conştientizării unei localizări geografice, care şi-a lăsat 
amprenta asemenea unui blestem, prin care poetul este 
condamnat la o perpetuă creativitate: „Mi-e versul spadă de 
Târgovişte/ În ea lumina se adună/ Mamă, cum oare n-ai 
murit/ Când m-ai născut cu ea în mână”. Versul-spadă devine 
o pavăză ce uşurează poetului descoperirea unei tragice 
autoidentificări cu un Don Quijote, prilej de implorare a 
milosteniei divine pentru amânarea saltului în neant: „A fi 
sărac nu-i, totuşi, o ruşine/ Dar-, Doamne, nu mă lua menirii/ 
Căci de voi scăpăta în harul meu/ Cu spada mea-mi voi face 
harachiri". Descrierea de sine are semnificaţii rimbauldiene 
fiind expresia nevoii de regăsire în estetic doar prin trăirea 
solitară de care nu are parte poetul ce se simte prea legat de o 
lume, ce îi refuzându-i dreptul dumnezeiesc de a-i descrie 
noroaiele din care s-a întrupat speranţa: „De-o vreme-n 
crâşmă mă tot ştiu/ Şi-aici sunt ca la mine-acasă/ Iar haina 
mea cea mai frumoasă/ O vând pe-o sticlă de rachiu” (...) „Şi 
fiindcă nu-i poetul de-oricine înţeles/ Clădit din tot ce-i mai 
aparte-n fire/ El nu-i înfiorat de mulţumire/ Decât când viaţa 
o îmbracă-n vers". Poet al neliniştilor abisale, al frigului din 
jur pe care încearcă să-l învingă prin metaforă, Ion Iancu 
Vale creează o lume suprarealistă, decantată din violenţa 
pătimaşă a vieţii: „topor cu lama lată şi albastră/ ianuarie se 
înfige în tulpina cerului”. 

 
„Lupii la mare”,  

Editura Realitatea dâmboviţeană, 1999 
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Un poet 
 

Henri Zalis 
 
 
Nu lipsită de dure şi controversate sincerităţi, placheta lui 

Ion Iancu Vale are dublul merit că însoţeşte magnetismul 
mărturisirilor de un dramatism supravegheat. Se poate lesne 
vedea încă din titlul culegerii de versuri „Lupii la Mare” că la 
rădăcina mesajului autobiografic stă un mod personal de a fi 
lapidar, transparent, colţuros, note tipice pentru opţiunile 
personajului boem ce prospectează memoria din străfundul 
unei fixaţii. Memoria sa, înconjurată de stratificaţiile 
existenţiale ce i s-au pus de-a curmezişul, dar asumându-şi 
evaziuni în alte direcţii, explicative, apreciative. Ion Iancu 
găseşte accente memorabile pentru lumea sa tulburată de 
căderi: „Iar când tot bând, ajung la apogeu/ într-o întunecime 
de crevasă/ Răstorn şi sparg tot ce-i pe masă/ înjur şi strig 
precum un derbedeu/ A doua zi mahmur când mă trezesc/ cu 
duba-n balamuc de nu sunt dus/ Din nou amenda să plătesc 
sunt pus/ ş-aş vrea să fug, să pier, să mă topesc/ Şi sunt hulit 
precum o vară secetoasă,/ De toţi tembelii ce-mi roiesc în jur/ 
Ei neştiind că sunt făcut să-ndur/ O viaţă ca o iarnă 
viforoasă.” Rebel, excentric, nepotolit în provincia 
deznădejdilor lui, sarcastic şi prăpăstios, cu mijloace preluate 
probabil din instinct de la iconoclaştii Dimitrie Stelaru şi 
Marcel Gafton, Ion Iancu etalează într-un „Antet” profesia de 
credinţă a damnatului orgolios, atent să nu-şi înmoaie peniţa 
în impurităţi: „ Poet cinstit, alcoolizat şi dur/ râvnind la tihne 
nepermise/ mi-am înjugat pornirile aprinse/ nevrând la bara 
vieţii strâmb să jur/ ... în ţara mea bogată şi râvnită/ 
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perpedesist sărac şi-un pic nebun/ metale rare m-am pornit 
sa-adun/ Şi să le cern prin îndoită sită/ cu faţa aspră de pirat/ 
şi sufletul fragil de floare/ doar soarelui vândut m-am dat/ şi 
lutului de sub picioare/ m-am rupt cu dărnicie în bucăţi/ ca 
dintr-o pâine-n sân purtată/ m-am împărţit la drepţi şi hoţi/ şi 
n-am cerut la nimeni plată/ poet cinstit şi alcoolizat şi dur/ 
râvnind la tihne nepermise mi-am înjugat pornirile aprinse/ 
nevrând la bara vieţii strâmb să jur”. 

 
Contemporanul, 20 aprilie 2000 
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Precuvântare la „Înger sechestrat” 
 

Costea Glodeanu 
 
 
„Sunt unul dintre cei care îl ştiu extrem de bine pe Ion 

Iancu Vale. Aş putea spune că îl cunosc ca pe propria-mi 
persoană. Între noi a existat întotdeauna o legătură şi o 
încredere perfecte, totale, devenindu-i cu vremea un 
confident de neînlocuit. De aceea, pot afirma din capul 
locului că Ion Iancu Vale a fost, este şi va fi un poet. Născut 
şi nu făcut. Mai ales prin felul cum a trăit poezia. Aşa i-a fost 
datul. Cei care nu au avut şansa unei astfel de condiţii, cu 
greu pot înţelege în toată complexitatea lui un astfel de om. 
Iată ce îmi zicea în acest sens: „Datorită acestei condiţii, 
obsedante şi perpetue, bucuria şi tristeţea, victoriile şi 
înfrângerile, dragostea şi ura, curajul şi teama, eu le-am trăit 
la alte cote, până la extaz. Am trăit şi trăiesc încă prin şi 
pentru poezie, cum numai prin şi pentru Dumnezeu se mai 
poate trăi. Şi nu voi regreta niciodată.” 

Nu a scris mult pentru că nu avea cum, datorită 
neastâmpărului său permanent şi a unui nebunesc spirit de 
frondă. Din păcate, aceste stări i-au marcat puternic viaţa, 
transformându-o într-o continuă ne odihnă şi alertă. S-a 
risipit total până la pierderea de sine, răsuflând doar atunci 
când simţea imperios nevoia de a scrie, „când cuvântul stătea 
gata să-mi spargă dinţii şi oasele capului, când, dacă nu l-aş 
fi eliberat şi nu l-aş fi scris, ar fi explodat în mine, 
dezagregându-mă”, mi-a spus odată transfigurat şi cu patimă. 

Se vorbeşte mult despre destinul creatorului, paralel cu 
destinul operei sale. Personal, am constatat că cei care scriu o 
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fac din felurite motive. Unii, ca urmare a unor interese 
materiale, unii din vanitate, alţii din plictiseală, alţii că aşa e 
la modă sau din nevoia unui hobby... La aceştia, de regulă, 
destinul operei lor nu are nimic comun cu destinul propriu, 
amândouă minore şi efemere. 

Sunt însă creatori la care destinul existenţial este legat de 
cel al operei lor precum fătul de mamă, prin cordonul 
ombilical. Numai aşa au putut apărea şi străluci pe 
firmamentul uman poeţi precum Villon, Khayam, Esenin, 
Nichita, Baudelaire, Poe... 

Cel mai mare dintre şapte fraţi, Ion Iancu Vale a fost 
crescut ţărăneşte şi creştineşte, după precepte morale aproape 
rigide. De aceea, şi acum, lui îi „pasă de ce spune lumea” şi îl 
afectează profund, lată ce zice în privinţa aceasta: „Ca orice 
om, am greşit şi încă mai greşesc şi eu multe, dar niciodată nu 
am greşit deliberat şi capital, faptele mele fiind deseori 
exagerate şi răstălmăcite. Am greşit, însă, şi îmi este teamă. 
Dar despre asta are grijă Dumnezeu. În viaţă există trei 
instanţe în faţa cărora trebuie să dăm socoteală: a oamenilor, a 
propriei conştiinţe şi a lui Dumnezeu. Dacă judecata umană 
poate fi influenţată şi deseori eludată, iar conştiinţa ţi-o mai 
poţi înşela, din faţa judecăţii divine nu există nici o şansă de 
scăpare. Sub acest însemn am trăit şi am scris, cu toate că, din 
păcate, nu am reuşit întotdeauna să le respect «de profundis»”. 

În acest moment, Ion Iancu Vale mai are terminate (în 
manuscris), în afara volumului deja apărut „Lupii la mare”, 
încă patru cărţi, dintre care două de proză. Cea de faţă, 
„Înger sechestrat”, o consideră „autograful de foc” al 
existentei şi creaţiei lui. lată şi câteva repere privitoare la 
acest volum şi contextul realizării lui: 

La vârsta de 14 ani, Nicu Iancu, cum era cunoscut pe 
atunci, a plecat din localitatea natală, Pietroşiţa, la Sinaia, la 
şcoală „mai departe”. Fusese „programat ca la vârsta de 25 
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de ani să devină inginer mecanic. N-a fost să fie însă aşa, 
pentru că, după cum remarcă el însuşi, „la acea vârstă, 
datorită aptitudinilor mele şi în virtutea voinţei divine, eram 
deja declarat, prin mirungere cu metaforă, poet al neamului 
meu”. în plus, începuse să se dezică făţiş de spiritul şi 
educaţia comunistă ce-i fuseseră adânc inoculate. A urmat o 
perioadă de luptă surdă (dacă revolta lui solitară şi anarhică 
se poate numi aşa) cu toată lumea din jurul lui, căci nu se 
putea la acea vreme să faci ce vrei şi să spui ce crezi. De 
aceea, el a îmbrăţişat postura clasică a vagabondului, a 
„perpedesistului”, angajându-se în uzine şi pe diverse 
şantiere din ţară, fie şi vremelnic. Primea deseori corecţii 
pentru „comportament huliganic şi antisocial”, pentru că 
„nu-i plăcea munca, nu era consecvent şi nu avea voinţă”, 
lată ce spune în privinţa asta: „Este total neadevărat, am fost 
cel mai tenace şi mai consecvent luptător în materializarea 
condiţiei pe care, cu vrerea lui Dumnezeu, mi-am asumat-o. 
Aceea de poet liber. În rest, nu m-a interesat nimic”. Datorită 
acestui fapt, a fost veşnic alergat, devenind cu timpul un 
răzvrătit notoriu şi un alcoolic deseori aberant şi violent. 

Un aspect de care totdeauna i-a părut nespus de rău şi 
pentru care îşi mai face încă probleme de conştiinţă este 
acela că Ie-a creat „probleme mari” părinţilor, care au fost 
nişte oameni cinstiţi şi cumsecade şi care l-au iubit mult, cu 
toate că nu l-au înţeles. 

De asemenea, remuşcările lui se îndreaptă şi spre alţi 
oameni, care nu meritau felul cu care i-a tratat uneori, căci, 
spune el: „Atunci nu înţelegeam şi nu puteam face altfel. Mă 
credeam un justiţiar, ales (nu doar prin cuvânt) să îndrepte 
strâmbătăţile şi nedreptăţile lumii. Ce utopie, ce himeră! 
Nimeni dintre semenii noştri nu poate face acest lucru. Iar 
Dumnezeu separe că nu mai vrea. A devenit prea mare ura 
reciprocă a oamenilor, trufia şi egoismul lor.”  
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În tot acest timp, el scrie. Scrie şi mărşăluieşte. Scrie, 
merge, visează şi bea. A fost strungar şi lăcătuş, fotograf, 
mic funcţionar, muncitor forestier, geolog (ultima ocupaţie, 
cea prezentă, fiind de jurnalist). Geologia a însemnat, după 
cum mărturiseşte deseori, „cea mai frumoasă şi mai dragă” 
activitate practică pe care a depus-o, aceasta şi pentru că a 
lucrat alături de oameni de excepţie şi în mijlocul naturii, mai 
ales pe munte, unde s-a simţit „tot mai aproape de 
Dumnezeu” şi unde caracterul său a suferit reale transformări 
pozitive. În plus, a avut prieteni buni şi „tovarăşi de zbor” 
care l-au apreciat şi l-au iubit, cu toate scăderile lui 
comportamentale. 

În anul 1988, prin strădania unui coleg, excelentul bărbat, 
inginerul geolog Daniel Juverdeanu, textul cărţii de faţă a 
putut fi bătut la maşină (pe atunci accesul la maşini de scris 
era mai anevoios ca la o armă de foc) şi depus la Editura 
Cartea Românească. Nu a fost însă publicat. De-abia după 
„revoluţie”, în 1998, doar jumătate din cuprinsul volumului a 
putut vedea lumina tiparului sub inspiratul titlu „Lupii la 
mare” şi apărut prin grija editorului Jozsef Pildner, care scria, 
cu ocazia apariţiei cărţii: „După ce citeşti poeziile lui Iancu-
Vale, orice notă biografică este de prisos, viaţa pălind în faţa 
scrisului. Totuşi, este de datoria editorului să repereze 
existenţa oricărui autor. Născut în Pietroşiţa, este crescut şi 
educat în spirit comunist. Studiile le începe în comuna natală, 
continuându-le la Sinaia şi în alte oraşe din tara. Încă din 
vremea aceea, observând, aidoma lui Labiş, adevărata faţă a 
comunismului se revoltă, de atunci trăind cu respiraţia celor de 
la Interne în ceafă. A scăpat ca prin urechile acului de 
batalionul disciplinar în armată şi de puşcărie în civilie. Dat 
afară din cenaclurile literare, dar «puţind a talent», beţiv ca 
Esenin, plângând pentru orice rău din lume, a fost «strâns de 
pe drumuri», în urmă cu nişte ani, de profesoara Ella 
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Davidescu, care a reuşit să-i redea încrederea în sine, 
aducându-l la un echilibru interior pe care nimeni nu-l 
întrevedea. Lui Dumnezeu îi mulţumeşte pentru această iubire, 
fiind convins că, de-acolo, din înlături, unde a fost luată de 
Domnul, Ella îl binecuvântează, fiindu-i, în continuare alături. 
Harul poetic l-a făcut să publice în diferite reviste literare, 
fiind apreciat de scriitori de primă mână. Înaintea poeziei el nu 
mai pune acum decât credinţa în Dumnezeu”. 
Şi iată că visul celei care a fost Ella Davidescu („dacă 

Dumnezeu m-a creat, Ella m-a desăvârşit”, remarca undeva 
poetul) de a vedea această carte publicată în întregime se 
îndeplineşte de-abia acum, chiar dacă sub un alt titlu: „Înger 
sechestrat”. 

Ion Iancu Vale a fost aproape toată viaţa un vagabond şi 
un rebel, adulat şi deopotrivă înjurat. A rămas însă, în final, 
dincolo de poezie, un om întreg, mai ales după ce noua şi 
tânăra lui soţie, Felicia Elena, l-a făcut tată, aducând-o pe 
lume, în 1999, pe inegalabila Maria Teodora, „lacrima 
sufletului” său. 

Un fapt pe care l-am remarcat la Ion Iancu Vale este 
recunoştinţa ce şi-a exprimat-o deseori faţă de marele 
prozator Mircea Horia Simionescu, care l-a apreciat şi i-a 
acordat prietenia lui şi care iată ce spunea despre poet: 
„Demersul poetic al lui Ion Iancu Vale a pornit, cu aproape 
două decenii în urmă, dintr-un filon care i-ar avea drept 
model pe Aron Cotruş, Octavian Goga, Nichita Stănescu, 
parţial pe Marin Sorescu. înclinarea către poezia 
hiperrealistă, frustă, caustică şi iconoclastă, fertiliza la poet o 
vocaţie de demolator al clişeelor constituite, de «anarhist» 
într-o societate anchilozată. S-a folosit, o vreme, de versul 
liber, caustic, surprinzător lapidar, după care, ordonându-şi 
mijloacele şi abordând tot mai mult structurile tradiţionale, 
şi-a îndrumat lirismul şi viziunile către ideile unei mitologii 
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personale mereu mai subtile, acordând expresiei o mai 
pronunţată cadenţă. Desigur, ca orice poet adevărat, şi-a dat 
seama de unele excese ale evoluţiei spre declamatoriu (faza 
de început) şi le-a pus o frână decisă, preferând simţămintele 
mai interiorizate, trăirile intime; astfel, ceea ce era energie în 
versurile sale, s-a convertit în confesiune caldă, învăluitoare, 
în «stare de fapt poetică». Fără a renunţa la cantabilitatea 
câştigată, iar directivitatea spuselor – şi a ideii. 
Temperamental, se apropie de Esenin”, ianuarie 1997. 

De asemenea, acelaşi sentiment îl are şi faţă de un alt 
mare şi important om de litere, Cezar Ivănescu, care a crezut 
în harul şi în rostul lui poetic, remarcând: „Tot timpul, Ion 
Iancu Vale şi-a trăit şi îşi trăieşte viaţa aventuros până la 
capăt, fără sfială... Sfială a arătat numai în faţa literei scrise şi 
în faţa propriului destin literar... Dacă ar fi dat buzna în 
literatură, probabil ar fi avut astăzi şi el un raft de cărţi 
tipărite... Dar n-a fost să fie aşa... Până şi scrisoarea de 
recomandare pe care i-o scrisese eminentul prozator, Mircea 
Simionescu în 1983, a ajuns la mine abia anul acesta... 
Manuscrisul pe care-l am în faţă, poartă înscris pe copertă 
anul 1988 şi cu toate acestea, în opinia mea, nu a fost nevoie 
să-i schimbe nici o virgulă. El probează că Ion Iancu Vale 
este un poet excepţional, ale cărui poeme pot înfrunta 
timpul... Scriind deopotrivă în vers alb şi în vers clasic, Ion 
Iancu Vale este un poet original şi puternic, revolta 
existenţială, fiind surdinizată, de o tandreţe copleşitoare 
mergând până la sentimentalism. Se pot cita poeme cu 
adevărat antologice din această carte de debut întârziat, 
preferăm însă să-i avansăm, prezumtivului lector o sugestie 
de lectură: Oriunde ar deschide cartea va descoperi cu 
încântare acelaşi ton de adresare directă şi percutantă, 
convingătoare... Aceasta este doar o carte a unui poet 
redutabil care a ezitat prea mult să-şi înscrie numele pe o 
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carte, Ion Iancu Vale, excesivul cheltuitor de existenţă 
dramatică, excesiv răbduriul poet.” – noiembrie 1997. 

Dintre alte personalităţi de marcă ce au contribuit la 
devenirea lui artistică a fost şi cunoscuta poetesă Constanţa 
Buzea, care, cu mulţi ani în urmă, dialoga cu el la Poşta 
Redacţiei, şi care, împreună cu poetul Grigore Arbore, i-au 
publicat primele poeme în revista „Amfiteatru”. 

Încheind, îmi cer iertare dacă în prelegerea mea m-am 
dovedit prea laudativ. Citiţi „Înger sechestrat” şi poate îmi 
veţi da dreptate că nu am fost deloc subiectiv, şi că ne aflăm 
în faţa unei poezii adevărate. 

 
(Prefaţă la volumul „Înger sechestrat”)  

Târgovişte, 2004 
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Între neîmblânzita condiţie şi iarna frântă 
 

George Coandă 
 
 
Ion Iancu Vale, indubitabil, este un foarte important poet 

pe care, la cumpănă de milenii, Târgoviştea l-a dăruit 
literelor româneşti. Scrie de multă vreme şi, negrăbindu-se să 
arunce pe piaţă volume în serie, preferă parcimonia editării 
de cărţi în favoarea versului îndelung şi cu migală forjat, 
truda sa poetică ţinând de arta meşterului orfevrier. 
Urmărindu-I de-a lungul anilor, mi-am dat seama că Ion 
Iancu Vale îşi caută cu obstinaţie identitatea lirică proprie, 
încercând să nu se însumeze, de dragul unei apartenenţe 
friabile, la o generaţie sau la o şcoală poetică, dar învaţă cu 
atenţie şi apodictic de la mişcările care se produc pe 
eşichierul poeziei contemporane. Şi pot spune cu convingere 
că şi-a făcut cu fină comprehensivitate lecţiile, încât a ajuns 
la acel stadiu de unde este obligat să meargă mereu în suiş. 
Recenta sa carte de versuri, „îngerul sechestrat” (Editura 
Sfinx 2000), titlul poate fi luat şi în sens de mărturisire 
autobiografică, dar şi în sensul mai larg, care îi aşează pe 
poeţi în tagma acelor creatori suferind de pe urma 
ingratitudinii semenilor, inapetenţi la condiţia de a fi a 
acestora – mi-a produs, citind-o pe-ndelete, cu creionul în 
mână, o revelaţie pe care, de multă vreme n-am mai avut-o 
lecturând producţiile unor poeţi de astăzi, şi anume aceea a 
Poetului în devenire continuă, făuritor de versuri eludând 
„modernismele” şi poncifiale, şi de conjunctură, şi 
experimental absconse, deci gratuite. Ion Iancu Vale este un 
modern, dar este unul care metaforizează în esenţa poemelor 
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sale transmiţând idei, stări de spirit şi mesaje lizibil 
emoţionale, frisonându-l pe cititor şi obligându-l pe criticul 
literar să privească poemele din „îngerul sechestrat” nu 
aplicând parti-prisuri, ci făcând efortul de a pătrunde cu 
luciditate în lăuntrul lor existenţial. Poemele iancu-
valesciene au logică, conti-nuitate, asemenea vaselor 
comunicante, mărturisindu-l – o spovedanie, în fond – pe 
poet. Dar să exemplific cu câteva paradigme peremptorii: 

„Cu dinţii rupţi/ în pâinea uscată a adevărului/ a mai 
îmbătrânit cu o durere poetul/ el nu-şi mai mână corabia pe 
soare/ nici marea n-o mai trece cu piciorul/ nici măcar metale 
rare nu mai caută...”. („Neîmblânzita condiţie”). Ori: „Se 
învârte cerul/ se învârte pământul/ marca sau banul/ ce uşor 
se poate cădea/ niciodată însă pe dungă”. („Sens”). Dar şi: 
„Arhaice sănii şi zurgălăi/ şi coame albe de telegari/ cu frâie 
de beteală/ şi inocenţi copii/ aşteptând, aşteptând.../ / o 
maşină aruncă sare/ pe asfaltul ce tra-versează satul („Iarna 
frântă”). Pot spune, aşadar, că Ion Iancu Vale este, între 
neîmblânzita sa condiţie cum ar fi o voce în agora şi iarna 
frântă a unor speranţe-iluzii un poet peste care nu se poate 
trece. El deja şi-a stabilit locul său distinct în istoria literară a 
Târgoviştei. 

 
Jurnal de Dâmboviţa, 15 noiembrie 2004 
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Post cuvântare la 

„Soldat în războiul final” 
 

Costea Glodeanu 
 

 
Aşa cum spuneam în Precuvântarea din „Înger 

sechestrat”, îl cunosc pe Ion Iancu Vale ca pe propria mea 
persoană. Iată-mă, aşadar, marşând în continuare, în periplul 
biografic al unei „neîmblânzite condiţii”. Căci, vrea-nu vrea, 
el „îşi trăieşte viaţa aventuros, până la capăt”. După aşa-zisa 
revoluţie din ’89, poetul traversează o perioadă grea, de 
incertitudini, dezamăgiri, pierderi irecuperabile, derivă şi 
debusolare socială, fără precedent în existenţa lui. Această 
stare gravă a fost acutizată şi de un alcoolism feroce, care l-a 
făcut „celebru”. Scandalurile, altercaţiile fizice şi tot felul de 
aberaţii bahice (mai ales cele din perioada antedecembristă) 
fronda anticeauşistă, de anarhist cum a fost cotata, soldata cu 
urmăriri şi presiuni constante şi puternice sunt şi vor rămâne 
antologice, în arealul în care trăia pe atunci. 

Ca prin minune, însă, viaţa lui a luat o incredibilă 
turnură. Pe data de 5 mai 1995 a renunţat ca la un semn 
magic la alcool. Iniţial nimeni nu credea în această 
metamorfoză, exceptând, însă, pe Dumnezeu şi pe Ella 
Davidescu, soţia lui, care au lucrat la desăvârşirea acestui, cu 
adevărat, miracol. 

De atunci, existenţa lui s-a schimbat radical. În 1993, la 
sugestia prietenului său Mihail I. Vlad, în urma restruc-
turărilor la întreprinderea geologică unde lucra, debutează ca 
ziarist, iar din 1995 (anul cotiturii lui), devine jurnalist cu 
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state oficiale de plată. Deţinător al unui „condei” de talent, al 
unui spirit obiectiv şi, prin asumarea deontologiei de presă, el 
ajunge un jurnalist de excepţie. Reporter de anchetă şi 
investigaţii (la publicaţii locale şi naţionale), iniţiatorul şi 
conducătorul unor publicaţii originale, Ion Iancu Vale a fost 
tot timpul un ziarist corect şi cinstit. Nu a putut, astfel, să 
depăşească o situaţie materială modestă, ne vrând să se lase 
folosit şi manipulat, într-o presă din ce în ce mai aservită şi 
mai inechitabilă. 

Nu l-au îndepărtat însă de la principiile lui nici moartea 
prematură a inegalabilei Ella Davidescu (1997), nici a mamei 
sale, Lucia, o creştină şi o româncă adevărată (2003) şi nici 
drama despărţirii de noua sa soţie, Felicia, care a emigrat în 
2002, „pentru a face bani”, cei câştigaţi din munca de 
jurnalist cinstit ne ajungându-le pentru a-şi întreţine 
omeneşte familia, dar mai ales pe fetiţa lor, Maria Teodora, 
pe care acum, la cinci ani, lucru cumplit pentru orice părinte, 
„nu o vede cum creşte”, după cum îmi spunea acesta. 

Drama lui este drama, de altfel, a milioane de români 
(„plecaţi în spaniile, italiile şi americile lumii” pentru a scăpa 
de sărăcie), declanşată într-o Românie jefuită şi umilită atât 
din interior,( de chiar clasa conducătoare şi structurile create 
după ’89), cât şi de cei din afară. 
Şi acum, câte ceva despre acest volum de poezii, 

provocator intitulată „Soldat în războiul final”. 
Nu ştiu dacă, artistic, ea se ridică la valoarea 

precedentelor volume („Lupii la mare” şi „Înger sechestrat”). 
Cert este insa, că multe din poemele incluse aici reprezintă 
un puternic rechizitoriu şi un manifest acid împotriva celor 
care, timp de cincisprezece ani (1990-2004), au adus ţara şi 
poporul român într-o situaţie dramatica, fără precedent 
aproape, în toata istoria lor, drama aceasta accentuându-se pe 
zi ce trece. S-ar mai putea vorbi aici, în afară de revoltă 
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socială, despre onirism, angoase de tot felul, misticism, 
delicateţe şi sentimentalism... toate înlănţuite într-o horă 
halucinantă şi ameţitoare. 
Şi în încheiere, cred că singura soluţie de viaţă ce-i mai 

rămâne acestui om, ar fi respectarea parafrazării unei celebre 
sintagme: 

„Scrie sau crapă!” pe care chiar el şi-a construit-o. 
 

(Prefaţă la volumul „Soldat în războiul final”)  
Târgovişte, 2005 
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Soldat în războiul final 
 

József Pildner 
 
 
Dacă mai sunt certitudini în ziua de astăzi, una sigur este 

aceea că Nicu Iancu Vale se află într-o relaţie aparte cu 
Dumnezeul Poeziei. Nu oricui îi este dat să se supună aidoma 
lui imperativului gândului sub o boltă atât de înaltă a 
talentului. Citindu-i ultima carte, Soldat în războiul final, 
urmele scrisului său au rămas pe nisipul sufletului meu 
precum nişte paşi, după ce valurile mării s-au retras în veşnica 
lor însingurare: „ai grijă de mine căci începe să-mi fie bine şi 
mi-e teamă Nesfârşitule I” (Gând de dinaintea somnului) 
Iancu Vale este un martor al faptelor ochiului împăcând 
frumosul cu veşnicele sale năzuinţe. Muzica sa este lucid 
premeditată, rămânând pentru totdeauna fidel autenticităţii: la 
despărţire „l-a întrebat pe Călător „spune-mi, există 
Dumnezeu?” „nu poate să nu fie!” i-a răspuns acesta „nu poate 
să nu fie!” a repetat şi şi-a văzut de drum.” (Credinţă) 

Chiar dacă-i absurd, Iancu atinge miezul limitelor prin 
plăcerea cuvântului, sub semnul rafinamentului consecinţelor. 

Temeiurile însingurării sacrifică înţelesurile ducând 
dezamăgirile, cu sensuri ademenitoare, până dincolo de 
ireparabil, revendicând purificarea: „lucrează şi fă, 
cuvântule, împrejurul meu, un cerc magic de aur, să nu mai 
pătrundă la mine fiarele lumii şi apără-mă ca şi cum tu însuţi 
te-ai afla în acest cerc.” (Cercul) 

Cititor fiind, simt în poezia lui Iancu muzica trecerilor. 
Şi-s fericit în anturajul timpului său, în care m-apasă o 
sensibilitate pe care ţi-o dă doar zădărnicia. 
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Poet al nevrem(ur)ilor, Ion Iancu Vale se răstigneşte sub 
bolta talentului apelând la totala entropie a anihilării: „dacă 
în pământ nu este decât întuneric, atunci de unde atâta 
lumină, de unde atâta lumină în flori?” (Dilemă) 

Versurile lui Iancu ţin loc de respiraţie tinerilor 
îndrăgostiţi, el, veşnic adolescent, consumându-se continuu: 
„ce minunat e să fii iubit să fii iubit şi să iubeşti fără o logică 
anume, fără reţineri, fără limită până la ultimul atom de 
fiinţă...” (Vae victis) 

 
„Soldat în războiul final”,  

Editura Macarie, 2005 
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Înger sechestrat 
 

Victor Sterom 
 
 
„Am trăit şi trăiesc încă prin şi pentru poezie, cum numai 

prin şi pentru Dumnezeu se mai poate trăi. Şi nu voi regreta 
niciodată. Astfel se mărturiseşte printr-o profesiune de 
credinţă poetul târgoviştean. în meandrele plăcerii de a trăi, 
face ca imaginaţia să se desfăşoare divers, ducând parcă 
nevăzut cu ochiul liber o umbră cugetătoare din ce în ce mai 
bogată în lumina căreia se răspândeşte destinul... Autorul 
nostru prieten şi poet născut şi nu făcut, se lansează în aria 
lirismului cu o conştiinţă sigură a chemării sale, a talentului. 
Plăcerea de a „pune” în discuţie pe un ton intim, familiar, 
teme din realitatea imediată, o menţine între „bornele” 
sugestiei. Aşa se explică uşor de ce poemul aspiră la o trăire 
absolută prin relevarea unei naturi lăuntrice deosebite, „taci, 
numai aşa/ ne vom auzi cu adevărat/ şi numai aşa vom/ rosti 
credibile jurăminte/ lasă uşa şi ferestrele deschise/ închide 
aparatul de radio/ şi roagă-te să nu tune/ roagă-te să nu 
spargă/ vreun avion/ zidul sonic/ să nu tragă cineva cu puşca/ 
să nu bată vântul/ să nu treacă pe stradă/ vreun vânzător 
ambulant/ sau vreun cortegiu funerar/ şi mai ales taci/ să ştie 
toţi că aici se iubeşte/ ca în nici o altă parte” (pag. 46). Lucid 
în tot ce spune, poetul Ioan Iancu Vale îşi ia în stăpânire 
propria fiinţă, cu tot tumultul ei, cu dorul de viaţă, cu 
sentimentul unei vitalităţi persuasive. Apare aici acel 
energetism al tonului care fixează atenţia întemeiat pe o 
vigoare autentică, reală. Energetism care constituie una din 
trăsăturile structurale ale poeziei lui Vale. Cât priveşte 
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acţiunea sa poetică propriu-zisă, ea caută să surprindă 
murmurul ce va fi trimis cât mai adânc spre tainele fiinţei, 
spre dialogul credibil şi verosimil. Uneori, inflexiunea lirică, 
de sursă autobiografică, urmează linia cea mai delicată, 
emoţională şi sugestivă, înscriindu-se în registrul modelelor 
realizate de poezia cu adânci rezonanţe (reverberaţii) gen 
Holderlin. „Cloşca noastră de aur/ Ştii, când am prins aripi/ 
Şi am plecat de la tine/ ne-ai rugat să-ţi scriem/ / eu nu am 
uitat/ ţi-am luat din aripă o pană/ şi o înmoi acum în dor/ în 
dor de toamnă./ Să nu te mire culoarea cuvintelor/ căci dorul 
e ca anotimpul/ iar toamna moare ceva în fiecare/ acum te 
port din nou cu mine/ în fularul ăsta de lână/ este în el lumi 
din degetele/ şi din gândul cu care l-ai făcut/ nu mă 
deranjează că fularul are ochiuri lipsă/ nimic nu-ţi reproşez/ 
te gândeşti la alt pui şi greşeai/ de aceea îmi simt şi fraţii, 
aproape, la gât./ Mamă, dacă ar fi să ţi se schimbe numele/ eu 
ţi-aş zice Căldură” (Rânduri către mama). 

 
Nova Provincia Corvina, 2005 
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Mari poeţi ai iubirii: 
François Villon, Serghei Esenin, Ion Iancu Vale 

 
Nicolae Iştoc 

 
 

Peste „veşnicia” timpului omenesc, prin tainicile poteci ale 
vremurilor, peste toate cele pieritoare şi-au dat mâna – fără să 
ştie – trei poeţi din trei naţii: Francois Villon (Franţa), Serghei 
Esenin (Rusia) şi Ion Iancu Vale (România). 

Undeva, în subteran, în nevăzut, cei trei au un filon 
comun, un „nu ştiu ce”, care-i apropie şi-i face aproape fraţi. 
Toţi trei au un anumit spirit de frondă: F. Villon: „la cei 
treizeci de ani, ce-i drept,/ deşi-am băut întreg amarul,/ nu-s 
nici prea tont, nici înţelept-/ în ciuda relelor cu carul”... 

S. Esenin: „Mi s-a urât la vatra mea,/ Tânjind prin hrişcă 
şi secară./ Natalul prag îl voi lăsa/ Şi-am să pornesc tâlhar 
prin ţară”. 

Ion Iancu Vale: „zice lumea că m-am sălbăticit/ că las 
deseori furtuna/ să-mi intre nestingherită pe poartă/ dar ce aţi 
vrea/ în loc să deschid poarta s-o sar/ au sa fac de paza 
înarmat c-un par?” 

Toţi trei au orgoliul poeţilor conştienţi de harul cu care au 
fost înzestraţi: F. Villon: „ Aici sub prag, zace-adormit,/ Ucis 
de-a dorului săgeată,/ Un mic studinte pricăjit,/ François 
Villon numit odată.” 

S. Esenin: „Mugurii se desfoaie/ Mai umflaţi şi mai 
grei.../ Pomeni-te-oi pe ploaie/ Eu, Esenin Serghei.” 

Ion Iancu Vale: „ Mi-e versul spadă de Târgovişte/ 
Priviţi, nu o ascund în teacă/ Mânerul ei cu gardă de pirop/ 
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prin mână sufletul îmi leagă”. Toţi trei îşi iubesc naţia din 
care fac parte şi nu se sfiesc s-o spună şi s-o apere (ar fi de 
luat aminte aici, tinerii poeţi, care şi-au făcut un fel de „crez 
poetic” din a-şi ponegri ţara şi naţia): 

F. Villon: „ Să fie Eolus fugărit/ în codrii lui Glaucus cel 
cumplit,/ să n-aibă raza păcii sau speranţei/ şi-n veac lipsit de 
har şi necinstit –/ cel care-ar vrea nenorocirea Franţei!” 

S. Esenin: Cununi doar ţie îţi ofer/ Şi drumul tău prin 
flori alunecă./ O, Rusie, blajin ungher,/ Eşti crezul meu, 
iubirea unică.” 

Ion Iancu Vale: „ La cârma vremii, azi, sunt tot mai mulţi 
bolnavi,/ scăpaţi din balamuc, se dau drept oameni bravi./ 
Ajunşi în fruntea ţării o mulg ca pe o vacă/ Şi îi mai dau şi-n 
cap când geme, ca să tacă.”  

Pe toţi îi macină o „foame de altceva”, o nelinişte 
ciudată: F. Villon: „Prin moartea mea de-aş face bine/ 
întregii obşti n-aş pregeta/ ca eu să mă trimit pe mine/ la 
moarte, chiar pe legea mea!” S. Esenin: „ Foame de altceva 
sapă/ Sufletul meu de pripas./ Eh, şi-au să-mi pună pe 
groapă/ Munţi de colivă şi cvas.” 

Ion Iancu Vale: „de o bucată de timp/ nu mai are loc în 
propria-i casă/ îl sufocă senzaţia lipsei de spaţiu/ (...)/ şi 
doreşte să se prefacă în melc/ ca încet-încet dar sigur/ să-şi 
care casa dincolo/ de zona de influenţă a morţii.” 

Îi apasă mereu ceva şi-un îndemn straniu îi mână la drum, 
îi „apucă mereu dorul de ducă”, să aibă de unde reveni: F. 
Villon: „Şi fiindcă plec neapărat/ şi de întoarcere n-am spor,/ 
cum nu sunt om fără păcat,/ nici de oţel sau cositor,/ cum a trăi 
nu-i uşor/ şi chiar ca mort umbli-n bejenii,/ mă duc prin lume 
călător,/ dar las în urmă-aceste Danii.” 

S. Esenin: „ Şi-acasă iar am să revin/ Şi flăcări noi vor 
linge zgura,/ Şi-ntr-un crepuscul de venin/ Am să mă spânzur 
cu centura,”  
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Ion Iancu Vale: „în desele plecări de acasă/ când îi 
scâncea a drum călcâiul/ îşi punea în traista sa de pelerin/ trei 
tăceri/ o tăcere pentru bunătate/ una pentru iubire/ şi o alta 
pentru luptă”... 

Toţi trei de-o francheţe debordantă, de-o sinceritate crudă 
ce-i face să se autoflageleze mereu, numai că în loc de sânge, 
de sub loviturile biciului ţâşnesc flori de versuri măiastre: F. 
Villon: „Ce vrei să fac? Aşa-i ursită/ şi nu mă pot de ea 
desface/ Deci lasă-mă să plec în pace/ Şi află că în sărăcie/ 
(cum zice-se) virtutea tace/ şi calea cinstei nu se ştie.” 

S. Esenin: „tu bate, vântule, fără teamă,/ Scuipă-ţi 
ghemotoacele de flori pe tăpşan./ Mi se spune poet?/ Nu ţine 
seamă:/ Eu şi în cântece-s huligan.” Ion Iancu Vale: „De-o 
vreme-n crâşmă mă tot ştiu/ Ş-aici sunt ca la mine acasă/ Iar 
haina mea cea mai frumoasă/ O vând pe-o sticlă de rachiu.”  

Cât despre Darlingtonia (Femeia), celor trei, o aleg pe 
cea a lui Ion Iancu Vale: mi se pare mai gravă şi mai 
misterioasă: „Am vrut să mă dezbrac/ de tine, iubito,/ de 
parcă nu aş fi ştiut/ ce înfiorător este uneori/ să te ştii gol.” 
Citiţi-i pe F. Villon, S. Esenin şi Ion Iancu Vale în paralel şi 
o să le descoperiţi noi şi interesante valenţe asemănătoare. 

 
Oglinda literară, noiembrie 2006 
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Ion Iancu Vale sau limba din totdeauna 
 

Mihai Antonescu 
 
 
Ce să înţelegem, privind un cuţit înfipt în scoarţa unui 

copac? Au, gândul ne zboară la supărarea mâinii ce i-a 
îndemnat lovitura? Au, ochiul decupează în închipuire 
obrazul întunecându-se sub matca lacrimilor omului rămas 
orfan de semeni şi Dumnezeu? 

„Bine că e doar un copac, ne resemnăm bântuiţi de-o grea 
presimţire, fierul, or să-l mănânce ploile, mâna care 1-a 
trimis. o va îmblânzi pământul, la o vreme. Ori, nu?!” 

Spirit umblător printr-o lume ne asemeni lui, poetul Ion 
Iancu Vale îngână doar pentru sine şi cer un cântec amar la 
gust, ca oţelul trecut pe gresia lunii. Cuvintele sunt rotunde şi 
aspre, iar ecoul lor, urlet învelit în mătăsuri şi catifea, se 
întoarce de oriunde ar ajunge, tot pe baiera sângerândă a 
sufletului: „în zborul tău subţire/ apropie-mi-te Cântec 
Albastru/ şi acoperă-mi ochiul fereastră de inimă/ cu pleoapa 
ta mereu zbătând/ să nu-mi mai amintesc femeia/ care îşi 
termină drumul/ departe de uşa mea mereu/ să-mi uit 
nerostul/ haină zdrenţuită/ în iarna mea cea de toate zilele/ să 
nu-mi uit duşmanii ce nu-i vreau răpusi/ fără să le rumeg 
remuşcarea/ să nu mă uite prietenii/ pe care i-am înnodat în 
suflet/ precum săracul banii în batistă/ şi mai ales să nu mă 
înjure urmaşii/ ca pe un oricare ucigaş de timp”. (Când din 
alean se întrupa cântul) Câte răni poartă cu el omul acesta 
nepereche! Câte dimineţi i-au întors spatele, câte înserări nu 
au vrut să-l primească atunci când numai el sfida vorba 
îndoită cu miere falsă a lumii, când porţile se zăvorau 
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dinaintea asprimii cuvintelor lui Ion Iancu Vale e un poet şi o 
instanţă: „poet cinstit alcoolizat şi dur/ râvnind la tihna 
nepermisă/ mi-am înjugat pornirile aprinse/ nevrând la bara 
vieţii strâmb să jur/ muntean născut la umbră grea de fag/ în 
luna mai şi-adus acasă-n poală/ pachetul tatei de ţigări fiindu-mi 
coală/ cuvântul spadă l-am făcut şi steag/ în ţara mea bogată 
şi râvnită/ perpedesist sărac şi-un pic nebun/ metale rare m-am 
pornit s-adun/ şi să le cern prin îndoită sită/ cu faţa aspră de 
pirat/ şi sufletul fragil de floare/ doar soarelui vândut m-am 
dat/ şi lutului de sub picioare/ m-am rupt cu darnicie în 
bucăţi/ ca dintr-o pâine-n sân purtată/ m-am împărţit la drepţi 
şi hoţi/ şi n-am cerut la nimeni plată/ poet cinstit alcoolizat şi 
dur/ râvnind la tihne nepermise/ mi-am înjugat pornirile 
aprinse/ nevrând la bara vieţii strâmb să jur”. (Antet) Pe 
adevărul lui şi pe versurile lui pariem, citind volumul „Înger 
sechestrat”, apărut la Editura Sfinx din Târgovişte în anul 
2000, cu o prefaţă de Costea Glodeanu. Deambulând prin 
baladă şi doină, boem cât încape şi confesiv doar iubirii şi 
stelei răstignite pe largul vederii, poetul născut cu genunchii 
întregi şi cu fruntea mai pre-sus de orice umilinţă, stă vertical 
dinaintea celor ce adeseori nu-l merită, ca un voievod pe 
dinafara morţii lui, ori ca o instanţă despre adevăr şi frumos 
„îi creştea ploaia pe cap/ ca o iarbă neatinsă de coasă/ i se 
zbătea privirea/ peste revărsări de mâl/ simţea scoaba 
vântului/ până dincolo de coajă/ şi mirosul de năpârcă/ 
venind din culcători/ auzea scâncetele puilor/ ce piereau în 
leagăne/ căci se murea cu sârg/ până şi în bârlogul ursilor/ se 
mai lumina din când în când/ dar tot a potop/ şi iar crăpa 
cerul ca o piele sub bici/ iar el se ruga, se ruga: nu mă trăzni, 
Doamne, nu mă trăzni!/ nu vezi ce de cuiburi/ sunt în 
frunzişul meu?”. (Copacul) Iubirea poetului e una fără 
ţărmuri sau mal, înrudită cu vecia ori moartea dacă trebuie, 
aşternându-se în cuvinte cu blândeţe şi fermitate, parcă dintr-
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o lumină sacră ar construi fluier pentru ea, să o facă unică, 
irepetabilă: „uită-te/ cât de frumos/ a devenit trupul tău/ ţi l-
am spălat cu gura/ nu lăsa/ nici cea mai curată mână/ să ţi-l 
atingă/ căci voi muri otrăvit/ chiar dacă numai în vis/ ţi-l voi 
mai săruta”. (Patos) Am cunoscut mari poeţi scriind despre 
ţara lor cu cuvintele cu care au plâns şi au râs, din leagăn 
până-n pieptul ierbii, cu dorul de jucării şi îngeri întipărit pe 
lumina palmelor în rugăciune la ceas de singurătate – ori de 
singurătăţi – însă niciunul parcă, nu pune în ele, în cuvinte, 
atâta simplitate măreaţă şi de neegalat decât prin ea însăşi, 
cum o înzideşte Ion Iancu Vale: „Patria nu e doar/ pământul 
sfânt al ţării/ şi cei care sălăşluiesc în ea/ ea este şi cuvântul/ 
care o cântă, o plânge/ şi o apără.” (Patria şi cuvântul) sau: 
„eşti frumoasă iubito/ precum dragostea de ţară./ de aceea nu 
s-a inventat încă/ roata/ care să mă poarte/ dincolo de tine.” 
(Convingere) 

Cu un umăr adânc înfipt în zarea timpului său, şi cu un 
pas dincolo de limitele lui, poetul Ion Iancu Vale aşează în 
istorie şi cărţi, unele dintre cele mai frumoase poeme scrise 
ale limbii române din totdeauna: „luna mângâie norii/ într-un 
joc tăcut/ şi ciudat/ pământul strunjeşte ne-văzut/ osia 
universului/ nu se aude decât vântul/ numărând tatuajele 
mişcătoare/ ale umbrelor/ şi greierii zimţuind/ toarta rotundă 
a nopţii/ iar florile dormind/ cine ştie pe ce parte/ se 
îngeamănă cu visele copiilor/ ... e clipa când se nasc poeţii.” 
(Calm nocturn) 

 
Vatra Veche, nr. 5 (27) mai 2011 
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„Revelaţii” şi frondă 
 

Theodor Codreanu   
 
 
Literatura română postdecembristă e un teritoriu ciudat, 

împărţit pe feude (germinate încă din perioada comunistă), 
de care populaţia şi guvernele, în ansamblu, par să nu mai 
aibă nevoie. Dacă ceva „zgomot” de fond mai fac actorii, 
maneliştii sau regizorii de film, literatura a intrat într-un 
anonimat durabil, din care mai ies anumite grupuri care şi-au 
creat aura „elitismului” fiindcă, bunăoară, l-au susţinut 
politic şi ideologic pe un politician viclean, supra-
dimensionat, atâta vreme cât s-au înfruptat binişor, în tăcere, 
din fondurile ICR, deveniţi gălăgioşi acum că sunt 
„persecutaţi” şi nerecunoscuţi ca vedete la o manifestare a 
cărţii de la Paris, preferat în locul lor fiind Nicolae Breban, 
cu adevărat unul dintre cei mai mari scriitori români şi 
europeni, dacă îl comparăm cu firavul eseism şi textualism al 
răsfăţaţilor zilei. În rest, tăcere, spre a nu deranja măreaţa 
făurire a capitalismului românesc de „cumetrie”. Pe bună 
dreptate, Adrian Alui Gheorghe observa, recent: „Dacă 
mâine nici un scriitor român contemporan nu ar mai accepta 
să publice în România, sunt convins că nicio instituţie a 
statului nu ar tresări, nu s-ar impacienta. Poate că faptul ar 
trece chiar neobservat. Pentru că scriitorii nu sunt mineri sau 
lucrători la metrou.” 

Cu atât mai mult nu sunt observaţi „scriitorii de 
provincie”. Unul dintre ei este şi Ion Iancu Vale, poet care se 
încăpăţânează să nu scrie precum colegii săi postmodernişti, 
preţuit, pentru asta, de câţiva scriitori de primă linie, precum 
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Constanţa Buzea (1986), Mircea Horia Simionescu şi Cezar 
Ivănescu (1997), opiniile critice ale acestora fiind reţinute de 
autor ca parte finală la noul său volum intitulat Revelaţii. 
Poeme şi poezii din deasupra şi din dedesubt, texte scoase 
din sertar de dinainte şi de după 1989. 

E un spirit de frondă în poemele lui Ion Iancu Vale, dacă 
ne raportăm la postmodernismul generaţiei sale, deşi acest 
spirit nu contravine modernităţii de fond a scriiturii, mai 
apropiată de ceea ce numim astăzi transmodernism. Mircea 
Horia Simionescu a observat tonul frust, caustic, iconoclast 
şi chiar „anarhist” al scriiturii lui Ion Iancu Vale, aşezându-l 
în tradiţia Aron Cotruş, Octavian Goga, Nichita Stănescu şi 
Marin Sorescu, iar, temperamental, apropiindu-l de Esenin, 
capabil să-şi contureze o mitologie personală. Cu astfel de 
texte evocând generaţia „furioşilor” anglo-saxoni în variantă 
românească, poetul nu avea şanse să treacă de cenzura 
comunistă decât cu mare greutate. Iată de ce el îşi poate 
construi, astăzi, cărţile din material de sertar, ceea ce puţini o 
mai pot face.  

Ne aflăm în faţa unei construcţii din poeme de natură 
diferită, dacă nu contrastantă: poeme ample, în vers liber, 
viguroase expresiv, dominante în prima parte, stau alături de 
texte concentrate, aparent „senine”, multe cantabile în vers 
clasic şi în prozodie folclorică. Deşi inegală ca valoare 
expresivă, cartea lui Ion Iancu Vale atestă un poet de 
excepţie, diagnostic pus încă de Cezar Ivănescu, în 1997. Şi 
mai mult de atât – original.  

Concepţia despre poet şi poezie este una modernă, artistul 
fiind văzut ca mântuitor al fiinţei umane căzute sub vremuri 
apocaliptice, de Kali Yuga. Cu alte cuvinte, poezia împrumută 
valenţele salvatoare ale creştinismului ameninţat de tara 
secularismului modern. Ironia se-ndreaptă către poetica 
postmodernistă care se leapădă de literatura clasică şi 
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modernă, cool fiind să scrii „poezie” fiziologică, fără urmă de 
pudoare, cu scârne de mahala, încât „transfrontalierii” n-au 
făcut decât să înlocuiască lozinca lui Marx şi Engels Proletari 
din toate ţările, uniţi-vă! cu o alta: poeţi din toate mahalalele, 
uniţi-vă, căci „nepoezia e cu voi” (Noua condiţie a poeziei). 
De aceea, adevăratul poet rămâne un Don Quijote, luptătorul 
cu morile de vânt, singurul „foarte realist” între atâţia 
impostori „realişti”, care pretind a scrie o „poezie a 
concretului” (Don Quijote, iarăşi). Adevărata poezie e aceea 
care ne apropie de Iisus Hristos (Percepere metafizică), cel 
„ca niciodată mai hulit şi-nsângerat” (Aşteptarea lui Hristos), 
Poetul fiind „coloana spirituală, fără sfârşit, care leagă cerul de 
pământ” (Picătura de sânge a lui Dumnezeu). Asemenea 
reflecţii ar putea lesne să cadă în banalitate „gnostică”, numai 
că maestru îi este kynicul între cinicii moderni (a se vedea 
distincţia lui Peter Sloterdijk din Critica raţiunii cinice), Emil 
Cioran, perceput ca marele discipol eminescian, întru adevăr. 
Ion Iancu Vale contemplă fotografia în alb-negru a lui Cioran 
precum Dionis fotografia tatălui său din perete, la modul 
arheic: „privesc fizionomia puternic brăzdată / de ţăran şi 
nobil român / şi mă întreb de fiecare dată, tot / mai nedumerit 
şi mai uimit / «de unde oare atâta durere la un astfel de om, / 
hărăzit de Creator, cultivat şi instruit, / la acest fiu de protopop 
şi nepot de baron»” (Privind la fotografia lui Emil Cioran). În 
acest chip, nu e batjocură, cum cred cititorii superficiali ai 
marelui „cinic”, ci însuşi destinul neamului său. 

Paleta imaginarului poetic al lui Ion Iancu Vale este 
largă, în tonuri contrastante. Caută, de exemplu, pe urmele 
lui Nichita Stănescu, dar la modul ironic, noduri şi semne. 
Un poem este dedicat nodului, pornind de la zicala a căuta 
nod în papură: „La papura verde – unitate pentru desfacerea 
şi valorificarea produselor locale”. Aici se vând „noduri” de 
toate culorile. Numai că un cumpărător cere noduri gordiene, 
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pe care vânzătoarea durdulie nu le are. Se produce un 
adevărat scandal în care intervine şi un sergent aflat în rond 
şi căruia vânzătoarea i se plânge, bineînţeles, cu un nod în 
gât. Sergentul îl acuză pe insolitul cumpărător că este 
căutător de nod în papură, invitându-l la post ca să-l sature 
de noduri. (La papura verde). Procedeul este facil, desigur, 
dar intră în jocul postmodernist al parodicului.  

Textele în care excelează Ion Iancu Vale sunt de largă 
respiraţie lirico-epico-dramatică, de esenţă onirică, dar 
încifrând situaţii existenţiale grave (Urmărirea, Dialog 
redus, Triplu proces de conştiinţă, Năprasnica fobie a lui 
Policarp Resteu ş.a.). O „disertaţie” a unui crainic la radio 
despre microbi îl enervează pe Policarp Resteu, care închide 
aparatul, dându-i şi un şut. Problema e că „microbii” încep 
să-l obsedeze ca în proza lui Edgar Poe despre „găuri”, 
tradusă de Eminescu în 1888 sub titlul Hai cu toţii, fraţi 
iubiţi. Microbofobia devine obsesie: „O, Doamne totul este 
incert, murdar, infectat… / ce să mă fac ce să mă fac, 
Doamne”. Halucinaţia ia forme uriaşe, încât Policarp Resteu 
sfârşeşte luat într-o ambulanţă către ospiciu. 

Măsura originalităţii lui Ion Iancu Vale în poemele de 
largă respiraţie se găseşte în Duminica muntelui şi în 
Povestea celestului zbor a lui Lasămăverde şi a nepotului 
său, Iarel. Aici, expresivitatea transcende parodicul absurd şi 
oniric creând o mitologie personală, cu puternice ingerinţe 
ale matricei geografice şi spirituale de pe tărâmurile 
copilăriei de la Pietroşiţa. Moartea tânărului nelumit Ion 
Lasămăverde poate fi şi o reinterpretare a mitului mioritic. 
De astă dată e vorba de un flăcău voinic, un soi de rebel al 
satului, mort în „verdeaţa” vârstei. Acum stătea senin pe 
catafalc, cu un surâs ironic în colţul buzelor. Pasajele cu 
scene de la priveghi sunt remarcabile prin umor. Nepotul 
răposatului, Iarel, observă însă un fapt ciudat: florile de pe 
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pieptul lui Ion dispar strivite între dinţi una câte una. Ai 
casei şi ceilalţi care spun poveşti şi cinstesc rachiu la 
îndemnul bătrânului sunt stupefiaţi, dar păstrează tăcere în 
sat pentru a nu fi luaţi peste picior, convinşi că sunt pradă 
unei iluzii. Vine ziua înmormântării, cu tot arsenalul de 
obiceiuri pentru mortul nelumit. Numai că la intrarea în 
curtea bisericii se produce o neaşteptată năvală a unui cârd 
de cerbi, zburând pe lângă sicriul lui Ion. Acesta se trezeşte, 
adresându-se lui Iarel: „Ia biciul Iarel şi mână boii să 
zburăm, / iar voi fraţilor aşteptaţi-mă acasă că mă întorc să 
prăznuim”. Scena se transformă într-o alergare cosmică. 
Acest Car Mare pământesc devine Carul Mic de pe cer, 
introducându-ne în nunta cosmică a Mioriţei, varianta 
insolită, tragi-bufă a lui Ion Iancu Vale: „Iarel smulse biciul 
din mâna buharului şi chiuind făcu boii să se urnească / 
animalele îşi îndoiră picioarele, / îşi ridicară capetele 
puternice şi se înălţară spre cer, / trăgând după ele carul în 
care Ion şi Iarel păreau nişte zei / nu se mai auzea nici 
dangătele clopotelor, / nici cântecul popilor, nici suspinele 
oamenilor. / se aşternu o tăcere cu adevărat mormântală / 
toată suflarea amuţise încremenită privind carul / ce se 
făcea din ce în ce mai mic, din ce în ce mai mic…” 

Cei din cortegiu se adună acasă, unde îi aşteptau mesele 
praznicului. Transmutaţia se produce: ceremonialul 
înmormântării se transformă în nuntă pământească aprinsă de 
cea cosmică. Ion şi Iarel se întorc şi petrecerea începe, cu 
participarea vioristului tuciuriu Ghiţă Şapteluni, a 
zdrahonului Viţă Măgădău, pe care sătenii nu-l invitau la 
nunţi, fiindcă descindea din uriaşii Flămânzilă şi Setilă. Nu 
lipseşte Brică Belea, hoţul de porţi, care ungea cu păcură 
banca din faţa porţii spre blestemul suratelor lipsite de locul 
bârfelor. O întreagă faună mehenghe a satului e prezentă la 
„nunta” lui Ion, ca într-o epopee bufă. Petrecerea ia proporţii 
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sardanapalice care îl alertează până şi pe şeful de post. 
Autoritar, şeful de post îi porunceşte lui Ion să înceteze 
spectacolul, însă acesta îl ameninţă că o să-l ia în căruţă la 
întoarcerea în cer. În cele din urmă, petrecăreţii adorm. Ion 
şi Iarel se trezesc primii: „Iarel văzu un fluture roşu zburând 
deasupra lor / în cercuri din ce în ce mai mici. / Ion încercă 
să-l prindă cu mâna, dar rată / şi, sculându-se, porni în fugă 
după fluture, izbindu-se şi sărind peste obiectele împrăştiate 
prin curte”. Fluturele intră în odaia unde fusese coşciugul 
cu trei zile în urmă. Cum Ion nu mai apare, Iarel şi ceilalţi 
încep să-l caute, găsindu-l întins pe masă, cu mâinile pe 
piept, având între buze o aripă roşie de fluture. O nouă 
farsă? se întreabă toţi. Apoi, obosiţi, „nuntaşii”pleacă, 
lăsându-l pe Iarel să-l păzească. Dar când se întorc părinţii 
şi fraţii, nu mai găsesc pe nimeni în casă. Cei doi zburaseră 
pentru totdeauna în cer.  

Un comentariu aparte ar merita textele „clasice”, care 
aduc o atmosferă a delicateţii, bucuriei sau suferinţei şi 
revoltei. Multe se vor meditaţii, riscând o anume uscăciune 
„reflexivă”, altele oferă sonuri de cantabilitate firească, 
expresivă. Imaginea poetului damnat reface răstignirea: 
„Neîmpăcat mă caut, trist / Spre soare încă mai privesc / Un 
singur frate am, pe Christ / Şi deci m-autorăstignesc” 
(Autorăstignirea). Eteroclite, din acest punct de vedere, 
Revelaţiile lui Ion Iancu Vale aduc o notă distinctă în 
peisajul liricii contemporane, atestând, în poemele de amplu 
răsuflu, un poet care nu şi-a spus ultimul cuvânt. 

 
„Revelaţii”, Editura Bibliotheca,  

iulie 2013 
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„Revelaţii” – de vorbă cu poemele  
 

Iulia Roger Barcaroiu 
 
 
Cum e sa fie un bărbat tânăr, puternic, nestăpânit, să fie 

el viaţa însăşi, să nu-şi accepte sfârşitul? Dacă acesta este Ion 
Lasămăverde el se va urca într-un car cu două perechi de boi 
albi, îşi va lua tovarăş pe cel mai drag dintre ai săi şi va 
bântui spaţiile astrale până îi va fi îndeajuns. Îşi va 
transforma apoi priveghiul într-o petrecere fără egal, asemeni 
unei vieţi ce se vrea trăită într-un vârtej de trei zile. În fapt, o 
nuntă de pomină cu moartea. Străbătând în ambele sensuri 
drumul care leagă viul de nefiinţă, prin personajul acesta, 
simplu dar semeţ, supradimensionat de propria-i măreţie, 
cititorul percepe cele două stări ca fiind egale şi reversibile, 
parţial dezgolite de marea taină. Pare, deci, natural ca 
bărbatul care nu vrea sau nu poate să se înglobeze niciuneia 
dintre ele să dispară într-un spaţiu necunoscut, paralel lor. 

Aşa ceva se întâmplă într-o lume aparte, aceea creată de Ion 
Iancu Vale, o lume în care realul şi imaginarul se întrepătrund 
dând naştere unui spaţiu straniu, de-a dreptul terifiant. 

În „marşul suicidar al protezelor”, decorul iese din pagină, 
se concretizează, face aerul să frigă şi înăbuşe: ”…fire 
sticloase şi rare de iarbă străpung fără convingere cochilia 
roşietică şi fărâmicioasă a solului. Curenţi incandescenţi de aer 
învolburează pânze albe de praf, generând tornade rebele, 
antrenând miasme fetide ce viciază aerul, incitând Marea 
Angoasă spre a-şi flutura aripile cenuşii”. 

Poemul „sub teroare” induce o stare de nelinişte aproape 
palpabilă: ”Vegetaţia aceea bogată, luxuriantă, în care 
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predomina un verde profund, aproape lichid, îl asaltă cu 
şocanta şi agresiva ei sălbăticie. Copaci înalţi ce păreau că se 
scurg din cer, cu coroane uriaşe şi tulpini drepte, ca strunjite, 
strânşi în îmbrăţişarea densă a arbuştilor, se întreţeseau 
într-un organic şi inexpugnabil zid vegetal.(…) Soarele se 
întrezărea pulverizat de sita deasă, cancerigenă a florei grele, 
tropicale.(…) Aerul părea gros, material şi netulburat de nici 
cea mai mică adiere. Pe trunchiul unui arbore doborât de 
cine-ştie ce furtună, stătea el”. 

Pasarelela care nu duce nicăieri din „urmărirea” extirpă 
orice intenţie pozitivă: „Şi alerga întruna, cădea, se ridica, 
scuipa cocoloaşe zgrunţuroase şi amare, de ţărână amestecată 
cu salivă, privea din când în când în urmă şi stiletele 
scânteietoare din ochii câinilor îi dădeau aripi, iar efortul 
îndelungat şi groaza, densă ca un nor în plinul furtunii, îl 
dădură aproape gata. Deodată, în faţa lui se ivi Pasarela; cu 
un ultim efort străbătu distanţa rămasă şi înşfăcă disperat una 
din barele de oţel ale scării, ale punţii, şi începu să urce. 
Pasarela, sau mai bine zis estacada, era o lucrare foarte 
ciudată, ce părea un lung stâlp dreptunghiular de înaltă 
tensiune şi care se întindea orizontal de-a lungul câmpiei 
până hăt departe. La capătul ei se zăreau acoperişurile şi 
turlele unui oraş, sclipind ademenitor şi promiţător în lumina 
ceţoasă a acelei înăbuşitoare zile de vară. Căută cu privirea 
de-a lungul estacadei o cale de acces, dar aşa ceva nu exista 
pe orizontala ei deprimantă şi inutilă.”. 

Până şi peisajele paradisiace, ca cel din „un copac 
undeva, cândva” devin prevestitoare de rele. Căci degeaba îşi 
etalează splendorile acest „Babel vegetal”, în care „Îngeri 
căzuţi, transparenţi şi fragili culegeau fructe, carnea acestor 
poame de aur împrăştiind împrejur, un parfum tulbure, 
nedefinit, ameţitor. Flori cu petale multicolore şi pistile de 
azurit deveneau, instantaneu, fructe mari rotunde şi 
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strălucitoare. Ele nu se rupeau din peţiol, nu cădeau şi nu 
putrezeau, se volatilizau doar, făcând loc altor asemenea 
roade. Păsări mari, bizar colorate, izbucneau brusc, în zbor 
zgomotos, din cuiburi căptuşite cu porfiroblaste, în care 
cloceau ouă de ametist…” , degeaba toate acestea dacă el 
absoarbe viaţa din tot ce i se învecinează şi condamnă la 
pieire tot ceea ce nu ţine de esenţa sa. 

Peisajul social este şi el halucinant şi crâncen, iar 
păienjenişul de trăiri, senzaţii şi atitudini care mobilează 
individualul dezvăluie o lume de învinşi: Inspirata Tripletă 
care adună la un loc o proteză de picior cu bocanc de militar, 
o proteză de braţ şi o perucă masculină, reuşind astfel să se 
constituie într-un fel de întreg uman, vizionară cum 
sugerează şi numele său, se adresează gloatei cu îndemnuri 
măreţe: „…să rămânem unde suntem şi să redăm vieţii 
câmpia aceasta, să ocrotim sâmburele încă viu, să întemeiem 
pe tărâmul acesta un nou spaţiu vital…”, dar mulţimea nu-şi 
aude decât propriul glas care o conduce spre autodistrugere. 

De regulă, în lucrările lui Ion Iancu Vale, prin 
confruntarea cu împrejurările, fiinţa umană nu se ridică; 
aflată într-o permanentă şi urâtă transformare, de cele mai 
multe ori ea nu poate evada decât în propria nebunie. 

Policarp Resteu, om normal la începutul povestirii, este 
înfrânt de „năprasnica fobie” a microbilor, boală care se 
agravează într-un crescendo chinuitor şi galopant iar 
secvenţa finală este zguduitoare; bietul om cu minţile 
rătăcite, ridicat de ambulanţă continuă să se zbată în lupta lui 
singulară cu murdăria: ” Un timp vecinii putură urmări duba 
ce se îndepărta şi pe al cărei geam pe jumătate vopsit, se 
vedea o mână frecându-l de zor cu o cârpă…” 

 „la papura verde”, locul unde totul se vinde, în doar 
câteva pagini, angajata magazinului se transformă dintr-o 
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femeiuşcă simpatică, amabilă şi surâzătoare într-o făptură 
monstruoasă, ca într-un program al absurdului. 

Nesperatul Sfânt, apărut nu se ştie de unde într-o 
comunitate, este, la început, omenit şi ascultat. El oferă 
sfaturi şi acceptă recunoştinţă. Cu timpul, începe să pretindă 
ofrande, devine temut şi urât în taină. Dar cei pe care îi 
păstoreşte în forţă nu ştiu să pună capăt situaţiei şi aşteaptă 
apariţia unui alt sfânt care să îl înfrunte pe acesta şi să i se 
substituie, pentru că, în viziunea autorului, aproape totul 
este repetitiv. 

În „triplu proces de conştiinţă” câţiva făcători de rele 
comit o crimă, după care se căiesc cinstit şi se dezic de fapta 
lor într-atâta încât ajung să fie convinşi că nu ei au făptuit-o, 
incriminând pentru asta pe singurul personaj pozitiv, care 
nepervertit fiind, este vulnerabil în faţa răului. 

S-ar putea spune ca în creaţia lui Ion Iancu Vale binele 
este rareori triumfător. 

Sunt, desigur, şi luptători în scrierile sale, dar faptul că ei 
se înverşunează şi nu renunţă fară să se zbată nu îi ajută; 
dimpotrivă, cu cât forţa pe care o desfăşoară în apărare este 
mai mare, cu cât ambiţia de a supravieţui se manifestă mai 
bărbăteşte cu atât căderea lor este mai dramatică. Bărbatul 
din „urmărirea” pândit de haita de câini, se răstigneşte pur şi 
simplu pe estacada metalică alunecoasă şi încinsă de soare, 
deşi înţelege că asta nu poate fi salvarea ci doar o chinuită 
amânare a previzibilului. 

Cel care, „ca un vinovat în copacul existenţei”, urcă 
necontenit dar nu într-o înălţare voită ci pentru că ramurile 
pe care le atinge cu piciorul se usucă şi se frâng sub el; 
parcurge un epuizant drum spre în sus care nu duce nicăieri. 
Nu este un cuceritor; e un condamnat. 

Ars, este un om în contradicţie cu propriul creier pe care-
l ţine cu oarecare silă în palmă şi, deşi finalul dialogului-
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monolog pare să stabilească pacea între cele două entităţi, 
pentru cititor aceasta este neimportant căci i se induce ideea 
că omul ar trebui, într-un măreţ gest de frondă, să-şi distrugă 
creierul practicând actul suicidar ca singură posibilitate de a-
şi câştiga independenţa. 

În tot acest ambient sumbru având ca dominantă spaima, 
în această permanentă vânătoare în care fiinţa umană este 
hăituită de câini, lupi, tigri, năpârci, de întreaga lume 
animală, de cea a plantelor, de semeni şi de ea însăşi, există 
puţine momente de împăcare: sunt amintirile poetului din 
adolescenţă sau din tinereţea sa cutezătoare. Şi rar, se petrece 
întâlnirea cu iubirea ori cu poezia. „Doar poezia mă mai 
adastă însă, şi iubirea şi ideea morţii, mistere tulburătoare, 
obsedante… cu care am mărşăluit întotdeauna, aproape, 
umăr lângă umăr, suflare lângă suflare” scrie autorul în 
„Versul, dragostea şi moartea”. 

Iubirea? „Se pare că omul nu mai poate/ sau a uitat să 
mai cânte de iubire” afirmă el în „primordialitatea 
cântecului” dar forţa, tandreţea şi sinceritatea cu care o 
abordează vin să atenueze gustul amar al cărţii sale şi o 
luminează. Versuri ca cele din „o anume moarte” mărturisesc 
pentru profunzimea sentimentului: „Nu, nu o să-mi pară 
deloc rău,/ dacă o să mori înaintea mea,/ cum nu o să-mi pară 
rău/ dacă voi muri eu înaintea ta,/ căci moartea nu este decât 
o eliberare,/ o mare eliberare, aşa cum bine ştii şi tu./ Pot, 
însă, să te asigur că nu te voi uita niciodată,/ că o să-mi 
lipseşti mult,/ la nesfârşit o să-mi lipseşti/ că o să te caut 
asiduu/ în vise, în gând, în aer, în lumină…/ sau ca pe o perlă 
aheie/, pe fundul marii Egee./ Şi, Doamne, ce dor, ce dor o 
să-mi fie de tine!” 

Pentru autor „femeia aşteptătoare…vine de undeva de 
aproape sau de la celălalt/ capăt al lumii ştiute sau neştiute/, 
intră cu tot bagajul ei sentimental şi spiritual/ în eul tău, unde 
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îşi face culcuş înflorat/( …) te aşteaptă în prag cu ochii 
vătămaţi de zare,/ plină de dor şi nerăbdare, luminoasă, 
calină şi blândă…ea te îmbrăţişează vibrând, te ajută să te 
curăţeşti,/ îţi transferă parfumul ei tulburător/ şi îţi inoculează 
dorinţa ei de femeie aşteptătoare./ Devine apoi o imensă apă 
unduitoare/ în care te scufunzi adânc, adânc…” 

Cât despre cuvânt, cuvântul lui Vale este, ca şi spiritul său, 
puternic, sugestiv, vibrant, clar. Textura frazei foloseşte un 
vocabular de o fabuloasă bogăţie cu termeni pe care limba 
română părea să-i fi uitat, aşa încât, prin îmbinarea lor să poată 
fi nuanţată până la cel mai mic detaliu orice stare emoţională. 
Este acesta cuvântul care trece direct în conştiinţă, se aşează 
acolo îmbolnăvind-o aproape, contaminând-o cu universul lui 
ciudat şi sofisticat în care irealul, oniricul, uneori chiar 
absurdul, ajung să domine realitatea prea ştearsă, prea fadă 
pentru a putea explicita adâncimea unei parabole. Până şi 
numele pe care autorul le atribuie personajelor sale ori 
spaţiilor pe care le imaginează au o vibraţie metaforică, vin să 
întregească percepţia şi invită la meditaţie: Marea Angoasă, 
Câmpia Tăcerii, Nelimitata Crevasă, Inspirata Tripletă, Sfântul 
Nesperat, Ion Lasămăverde, Cir, Ars, Femeia Aşteptătoare, 
Unul sau Frumoasa Menită. 

Volumul „Revelaţii” reuneşte lucrări diferite: proză, 
poezie, poem, meditaţie, eseu, toate scrise pe parcursul a cam 
un sfert de veac, concepute în momente diferite ale devenirii 
literare a scriitorului; Nu pierde totuşi nimic din unitate, căci 
spiritul autorului său pare să fi rămas neschimbat în faţa 
vremurilor, a împrejurărilor, a prieteniilor şi duşmăniilor, a 
morţii. Cum altfel, că doar, aşa cum el însuşi o subliniază în 
„picătura de sânge a lui Dumnezeu, „Poetul este coloana 
spiritului fără sfârşit,/ care leagă cerul de pământ”. 

Corelând aceasta poziţionare a creatorului de literatură 
faţă cu existenţa, Ion Iancu Vale, prin tot lanţul de răzvrătiri, 
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acceptări şi condiţionări pe care şi le-a asumat şi continuă să 
o facă, împlineşte cuvintele mamei sale, rememorate în 
„versul, dragostea şi moartea”, cuvinte rostite de aceasta cu 
suferinţa celei care îi cunoştea cel mai bine şi felul şi sufletul 
şi viaţa, cuvinte definitorii în ceea ce îl priveşte. 

„Am cumpărat, mamă, grâuşor, să-ţi fac colivă/ şi batiste, 
şi lumânări am cumpărat că nu mai ştiu/ dacă vii întreg 
înapoi,/ că eşti rău când bei, mândru, nesupus şi poet”. 

 
Melidonium, 22 iulie 2013 
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Revelaţii sau Autoportretul Poetului  
în nuanţe de hăituită viaţă 

 
Mircea Rîbinschi 

 
 

Revelaţiile lui Ion Iancu Vale reprezintă la modul liric 
transfigurat dialogul creatorului cu angoasele sale existenţiale, 
pendulând între eterna interogaţie despre imuabilitatea 
inexorabilă a vieţii şi inevitabilul efemer al fiinţei umane. De 
fapt, volumul este un tot unitar ce reflectă împletirea fluid-
eternă dintre spaimele şi speranţele creatorului aflat permanent 
în capcana unui cotidian sufocant. Textele sale lirice sunt o 
permanentă ameţitoare pendulare metaforică între analepsele 
şi prolepsele metaforice ale datului aprioric, al condiţionărilor 
de a fi în centrul ameţitorului carusel al vieţii. Chiar dacă 
poemele nu reflectă cronologia clasică a unei existenţe, ele se 
constituie în metafora monolitică a fiinţei arhetipale ce-a 
moştenit amalgamat revolta fatală a consecinţei dorinţei 
cunoaşterii de sine, prin dubla raportare la sine şi la lumea 
spirituală apriorică, dar şi la cea proprie formată într-un mod 
singular caracterizat prin unicitate.    

Revelaţii este expresia perceperii individuale a paradisului şi 
infernului. De asemenea, este expresia sfidării vieţii şi morţii. 
Mai mult chiar, poemele sunt expresia fiinţei hăituite de 
existenţă ce-şi revendică tributul obligatoriu prin dezagregarea 
până la contopirea cu saturnicul univers matricial. 

De fapt, poemele se constituie într-o automonografie 
metaforică a vieţii poetului cu dese referiri la spaţiul geografic 
în care acesta s-a născut, Pietroşiţa, devenind, prin filtrul 
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sensibilităţii sale creatoare, un alter ego al imaginarului spaţiu 
imaginar marquezian Macondo. Practic, farmacistul Figueras 
este metamorfoza poetului care, ajuns la o anume etapă 
individuala a lumi, imperturbabil şi absent caută în continuare, 
absolut nimic, expresie a inutilităţii zbaterii de a transforma 
lumea. Este atitudinea poetului, a creatorului care se plasează la 
polul opus predecesorilor săi a căror viaţă s-a caracterizat prin 
romantice şi inutile atitudini demiurgice. Poetul este lucid, de o 
luciditate uneori insuportabilă prin modul în care o expune. 
Lumea este o imensă câmpie aridă, oamenii sunt reduşi 
simbolic la statutul de proteze ce mărşăluiesc sub zodia 
infernală a speranţei materializată de farul perceptibil vizual, 
dar intangibil sub aspectul împlinirii sinelui.  

Ion Lasămăverde este expresia nebuniei dionisiace de 
consumare a existenţei până la ultima fărâmă de viaţă într-un 
banchet de dimensiuni pantagruelice, susţinând constatarea că 
singura viaţă ce merită trăită la modul incandescent este doar 
cea terestră, varianta sa celestă fiind o etapă a pendulării între 
sacru şi profan. Ion Lasămăverde este sinteza apolonică şi 
dionisiacă a poetului. Suma versurilor este metafora simbolică a 
menirii poetului pe această lume, este imaginea simbolică a 
poetului care moare prin acceptarea lumii, dar învie, se înalţă la 
cer şi revine transfigurat. Prin recursul la vegetal, învierea nu 
exclude învelişul teluric al poetului, condiţia sa de om trecător, 
iar prin recursul la manifestarea lepidopterică a datului aprioric, 
poetul îşi salvează sufletul creator. Prietenii poetului sunt 
transfigurarea unor fiinţe reale din spaţiul geografic, în care 
poetul s-a născut, pentru a sorbi din plin din cupa stelară a 
drumului prin existenţă. Prietenii devin simbolul apostolic al 
dionisiacului ce refuză constrângerile, poetul plasându-se 
deasupra lor asemenea unui Mesia rural neînţeles dar acceptat.  

Revelaţii este şi radiografia de o sinceritate dramatică a 
celor trei momente ce au marcat viaţa poetului, fiind etapele 
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fundamentale ale împlinirii sale sufleteşti şi spirituale: 
Mircea Horia Simionescu, văzut asemenea unui inorog, Ella 
răbdătoare asemenea Penelopei, asemenea spaţiului matricial 
în care poetul îşi găseşte liniştea sufletească şi Maria 
Teodora, lacrima sufletului său.  

Poetul Ion Iancu Vale este un revoltat ce nu poate accepta 
lumea aşa cum este alcătuită, răzvrătirea sa fiind reflexul 
intuiţiei că lumea cunoscută prin filtrul sensibil al eului este 
rămăşiţa descompusă a Edenului. Poetul este revoltat de 
cecitatea lumii care nu mai este capabilă să perceapă 
creatorul ca un dat mesianic prin manifestarea lui Dumnezeu 
ce oferă creaţiei sale şansa unică de a se mântui. Poetul, sub 
aspectul de condiţionare umană, este simbolizat prin omul 
Ars, dublă trimitere semantică la dimensiunea spirituală, ars 
semnificând arta, ars poetica, dar şi la dimensiunea 
sufletescepidermică a poetului ars de existenta contactului cu 
incandescenţa de iad a lumii percepută ca decor al 
incompatibilităţii sale cu ea. Acest refuz al lumii ca un dat 
aprioric este redat prin întruparea ironică a lui Policarp 
Resteu, obsedat de o simbolică nevoie antiseptică de 
purificare a universului uman. Ion Iancu Vale este poetul 
deziluziilor imuabile, al refuzului exprimat prin imaginara 
adresare către un Cioran perceput ca un fel de confirmare a 
iremediabilului pesimism. Relaţia veşnic încordată, marcată 
de angoase, a Poetului cu lumea este obsedantul numitor 
comun al Revelaţiilor exprimat şi prin poemele Sub teroare, 
Urmărirea, La papura verde, ultimul fiind o ironie bazată pe 
jocuri de cuvinte nemiloase precum bisturiul. Lumea este 
percepută asemenea unei haite de câini, veşnic la pândă, 
nemiloasă, capabilă să sfâşie procustian poetul neîncadrabil, 
nesupus. Chiar arta este percepută uneori ca manifestare a 
maleficului născut din contopirea lumii cu acest malefic activ 
în subconştientul depozitar al angoaselor umanităţii, angoase 
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generate de incapacitatea acesteia de a redescoperii starea 
primordială a trăirii edenice, de a umple vidul sufletesc. Pe 
de altă parte, pentru Ion Iancu Vale, eroticul nu este acel 
limb al găsirii liniştii sufleteşti, nu este spaţiul refugiu pentru 
stimularea creaţiei. Eroticul nu are valenţe sentimentale 
pentru Poet. Materia primă stimulatoare pentru creaţia 
Poetului este veşnica existenţă sisifică, este hăituiala în 
dublul aspect ludic de pânditor şi de pândit. Lumea lui Ion 
Iancu Vale este cea a vânării Poetului ce vrea şi caută 
contopirea cu Universul primordial a cărui amintire nu mai 
poate exista decât prin actul creaţiei. Ion Iancu Vale este 
poetul suferinţelor sufleteşti, al fricii de a nu fi obligat să 
abdice prin contopirea cu o lume pe care nu o mai doreşte. 
Ion Iancu Vale este Poetul resemnărilor şi al dezamăgirilor, 
dar nu al renunţării găsirii Gralului. Putem spune că Revelaţii 
este portretul Poetului ajuns la maturitatea senectuţii, redată 
prin imagini ce au valenţele picturale ale suprarealismului 
dalinian sau ale chinului hadesian al lui William Blake.  

Cu toate acestea, există pentru Ion Iancu Vale un spaţiu 
unde răul nu se poate manifesta, un spaţiu unde sufletul său 
este mai aproape de Dumnezeu, unde angoasele existenţiale 
nu se manifestă. Este spaţiul copilăriei şi cel al naturii unde 
puritatea nu a fost întinată de spaimele de a fi îndumnezeit, 
caracteristice lumii. Aceste două spatii sunt singurele care-i 
oferă linişte sufletească Poetului, sunt singurele care, până la 
urmă îi permite Poetului să se împace cu sine şi cu lumea. 
Prin intermediul acestor spatii, Poetul ajunge la starea 
supremă de autodefinire spirituală sublimă chiar dacă o face 
în nuanţele resemnării. 

 

Alerg spre mine şi mă caut, 
Dorm poate-n gândul unei flori, 
sau mă-nfăşor în cânt de flaut, 
ori mă împrăştii în ninsori. 
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Revelaţii, volum confesiune, un splendid bildungspoem 
sublim despre Poetul căruia nu-i mai este teamă să-şi asume 
finala reînviere de sine pe care o mărturiseşte lumii. 

 

Eu trebuia să pier demult 
Pe când aveam mai putini ani, 
Iar viaţa plină de tumult 
n-o preţuiam nici cât doi bani. 
 
Când încă nu ştiam ce ştiu 
şi peste tot eram prea viu 
şi mai puteam frumos visa 
la cineva, la undeva... 
 
Şi căutam supremul zeu 
jur-împrejur şi-n capul meu, 
şi-l tot pierdeam şi-l regăseam 
de nu aflam cum mă numeam. 
 
Din clipa când Vale mi-am zis 
ce-ar fi însemnat să-mi zic Abis 
şi-am coborât într-un alt eu 
l-am perceput pe Dumnezeu. 

 

Sublim final al redescoperii de sine prin contopirea 
spirituală cu Dumnezeu, ceea ce-i permite Poetului să se 
metamorfozeze din trecătoare humă, în celestă Lumină.  

Fără a se suprasolicita, se poate spune că Revelaţii este 
un pavezian palimpsest sufletesc despre meseria de a trăi, 
pendulând veşnic între ludic şi dionisiac, într-o zbatere 
infernal existenţială ce-a transformat poetul din tinereţe în 
Poetul eliberat de micimea lumii.    

 
Omniscop, 3 martie 2014
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În colecţia  Lirica 

a Editurii  Bibliotheca au mai apărut: 
 

• Valentin Răduţi – Prins în lumină  
• Ion Vrăbiescu – Crai-Negru (postume) 
• Ioana Dana Nicolae – Contre-Jour 
• Mihail Iurcu – O floare de nufăr plutind 
• Constantin Voicu – Pulbere sacră 
• Emil Stănescu – Manole spre Ida şi alte poeme 
• Tudor Cristea – Alter ego 
• Anişoara Burlea – Atâta ieri 
• Emil Stănescu – Fructele izolării 
• Virgil Voinescu-Orăşanu – Lumea de semne 
• George Coandă – Oarecum, Sinea-mi 
• Nicolae Neagu  – Plural în singurătate 
• Theodor Nicolin – Jocul de-a cuvintele 
• Iulian Filip, Mihai Stan – Poezia Acasă. Poeţi 
 contemporani din Basarabia (antologie) 
• Flavia Stoica – Poem pentru tine 
• Adina Bărbuş – Lacrimi de cuvânt 
• Aurel Iordache – Ci undeva, la poalele tăcerii... 
• Erich Kotzbacher – Dintre Scila şi Caribda 
• Constantin Voicu – Moartea mea de dragoste 
• Mihai Cuzmenco – E tristă ora 
• Ion Sorin Ivaşcu – Nemurind Iubirii...  (În casa sufletului) 
• Florea Turiac – Lumini pe roua lumii 
• Iuliana Paloda Popescu – Dincolo de măceşii roşii 
• Sorana Ţopa – Cuvinte în lucru 
• George Coandă – Cosmopoetica 
• Mircea Bădoiu – Rătăcitor în labirint 
• George Coandă – Mic tratat de politologie reflexivă 
• Flavia Stoica – Suflet pereche 
• Mihail Iurcu – Moartea căprioarei 
• Anatol Covali – Renaştere 
• Florea Turiac – Echilibrul haosului 
• Alex Vâlcu – Un bob de nisip 
• Societatea Scriitorilor Târgovişteni – Caietele „Litere” (2).  
 În căutarea unui topos liric.  
• Roxana Tudor – Balans 
• Nicolae Neagu– Scrisori neexpediate 
• Mihail Iurcu – Viaţă adunată 
• Grigore Grigore – Vânt de septembrie 
• George Coandă  – Holografiile. Sonete-capricii libere 
 de orice prejudecată 
• Grigore Grigore – Val de septembrie 
• Anatol Covali – Iubire 
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• Anatol Covali – Freamătul cuvintelor 
• Florea Turiac – Înger zburând pe maci 
• Aurora Toma – Îngerul iubirii premature 
• George Toma Veseliu – Sonetele lui Petru Cercel  
 sau Feţele lui Ianus 
• Grigore Grigore – Vis de septembrie 
• Flavia Stoica – Îngeri 
• Societatea Scriitorilor Târgovişteni – Caietele „Litere” (3).  
 Treptele visului. Tineri poeţi dâmboviţeni 
• Viorica Pop – Amprente de papagali 
• Serghei Esenin – Poezii alese 
• Ion Enescu-Pietroşiţa – Săgeata frântă 
• Emil Stănescu – Liberus / Centurionul 
• Felicia Mitroiu – Glasul copilăriei 
• Alin Vrăbiescu – Instantanee privilegiate 
• Iulian Filip – Cartea cea mai a mea 
• Stella Dobogeanu-Perdix – Piramida secolului meu 
• Nicolae Neagu – Pur şi simplu  
• Mihai Minculescu – În caravana deşertului de cerneală 
• Valerică Niţu – Plouă în hohote 
• Viorica Pop – Aspiraţii subtile  
• Emil Valeriu Popa – Extraterestrul 
• George Anca, Mihai Stan – Târgovişte-India.  
 Antologie poetică /Poetical Anthology 
• Costel Agachi – Ram – Fascinaţia  anotimpurilor 
• Ion Enescu-Pietroşiţa – Tolba cu săgeţi 
• George Coandă – Entropiile  
• Florea Turiac – Neuronii somnambuli 
• Corin Bianu – Poftim cultură (pe bandă rulantă!) 
• Anatol Covali – Magia antitezelor 
• Anatol Covali – Lăsaţi-mă să cânt 
• Ion Enescu-Pietroşiţa – Din tolba cu săgeţi 
• Vasile Romanciuc  – Bucurii pentru copii.  
 Poeţi contemporani din Basarabia 
• Ianoş Ţurcanu – Cea mai frumoasă vară a iubirii 
• Iulian Filip – Puţinul (m)eu / Urmele frumoase 
• Vali Niţu – Polen de gând albastru 
• Constantin Stoica – Profil 
• Florea Turiac – Frunzele neliniştii 
• Emil Stănescu, Mihai Samson Petrescu – Liberus nocturnus 
• George Anca – Partea nimănui 
• Mircea Horia Simionescu – Versete de unică folosinţă 
• Daniela-Olguţa Iordache – Rezervaţia Zoil 
• Anatol Covali – Viscol 
• Ion Enescu-Pietroşiţa – Ultima săgeată 
• Vali Niţu – Despletitele dimineţi 
• Frosa Budescu – Poemele senectuţii 
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• Vali Niţu – Fluier de anotimp 
• Florea Turiac – Lacrimile neodihnei 
• George Coandă – Peisaje mişcate / Moved landscapes 
• Adrian Melicovici – Colţ de cer  
• Vali Niţu – Secunda celestă  
• George Coandă – Adio fantastic secol 20 (Cimitirul de busole) 
• Vali Niţu – Ultimul impact 
• Mihai  Constantin  Alexandru – Romanţe sub castani 
• Vladimir Streinu – Poezii 
• Vasile Romanciuc – Lasă un semn 
• Corneliu Berbente – Fiinţă şi lucrare 
• Otilia Geavlete – Cel ce priveşte 
• Frosa Florea Budescu – În labirint 
• Cristian Oprea – Treisprezece 
• Alin Vrăbiescu – Alte cuvinte 
• Emil Frăţilă – Amurgul verii 
• Anatol Covali – 365 de sonete 

• Ion Vasilescu – Neliniştite neuitări 
• Ion Iancu Vale – Revelaţii 
• Titu Turcoiu – Particula lui Dumnezeu 
• Florea Turiac – Rapsodia naturii 
• Grigore Grigore – Noaptea miracolelor / The Night of Miracles 
• Vali Niţu – Sentiment de noiembrie 
• George Toma Veseliu – Pasărea Lis 
• Savian Mur – Cu ochii sparţi 
• Victoria Ana Tăuşan – Poeme în spirale. Inedit 
• Dorin N. Uritescu – Pe Rio Costa 
• Fradre Constantin – Nox et solitudo * Chorals 
• Maria Mirea – La porţile tăcerii / Aux portes du silence 
• Vali Niţu – 11 esenţe pentru T 
• Anatol Covali – Sâmbetele senectuţii 
• Frosa Florea Budescu – Lecturi grăbite 
• Mihail Iurcu, Gabriela Iurcu – La braţ cu viaţa 
• Petre Teodorescu – Simţiri desuete 
 

Puteţi comanda aceste titluri la adresa Editurii 

Bibliotheca, str. Nicolae Radian, KB 2/3, Târgovişte, cod 
130062 sau prin e-mail: biblioth@gmail.com Pentru 
informaţii suplimentare, inclusiv preţul, puteţi accesa site-ul 
www.bibliotheca.ro sau ne puteţi contacta la 0245 212241. 
Plata se face ramburs la primirea coletului. Rabatul este de 
25% pentru o comandă de minimum 3 exemplare.  
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