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UN ClUB DE lECTURĂ  
ȘI CREAȚIE

A fost o idee grozavă a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” 
Alba din urmă cu câțiva ani de a aduna cititorii creatori 
într-un club în care să se discute despre carte și importanța 

ei uriașă în devenirea spirituală a omenirii, iar de aici a început o 
emulație culturală activă, un proces de socializare al cărui rezultat nu 
s-a lăsat așteptat. VERBUM!, adică ne întâlnim, citim, discutăm, ba 
chiar evaluăm fenomenul „cititului”, al noutăților și orientărilor literare 
din contemporaneitate, ne informăm, desigur, despre literatura care 
se publică în țară și în lume, cine sunt creatorii de literatură din țară 
și din imediata noastră apropiere. Ei bine, o pagină citită în acest 
onorabil club poate suscita un interes deosebit, poate provoca 
dezbateri, dacă nu cumva se descoperă o valoare consacrată sau în 
devenire. Este esențial aceasta, mai întâi participarea, apoi minunăția 
lecturilor, care îți descoperă mistere ce îți provoacă o trăire aparte. 
Iar când acest lucru se întâmplă într-un grup organizat, el primește, 

CORNEL 
NISTEA
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se încarcă necontenit cu receptarea unor valori benefice. Da, s-ar 
putea spune că VERBUM e un club al cititorilor creatori, dar și un fel 
de cenaclu în care se discută creațiile participanților, cu bucuria de a 
descoperi o poezie, o povestire frumoasă, care anual se adună într-o 
carte, cum este aceasta.

Dar trebuie să ai curaj să publici o asemenea carte pe care s-o 
și numești „antologie”, organizatorilor revenindu-le și această misiune 
dificilă de selecție a creațiilor care vor fi tipărite într-o carte frumoasă 
pe hârtie de cea mai bună calitate, la urmă cu bucuria creatorilor 
de a-și vedea creațiile între coperțile ei, cu emoția: Oare creațiile 
mele sunt destul de bune, ce va spune cititorul despre ele, da, cititorul, 
singurul care poate decide alături de critica literară.

Desigur, și în acest caz, în substratul VERBUM, există această 
dorință a stimulării interesului pentru lectură, dar mai ales a promovării 
creatorilor de toate vârstele, în principal a creatorilor tineri.

Urăm viață lungă clubului VERBUM de la Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” Alba! 

Cornel Nistea, 
Președintele Filialei Alba-Hunedoara a  

Uniunii Scriitorilor din România
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O revistă de cultură dedicată tinerilor scriitori e concre-
tizarea unui gând generos, deschis producțiunilor debu-
tanților. E foarte important, la vârsta juvenilă, să știi că 

ceea ce scrii e luat în seamă, că nu ești singur și că ceea ce scrii are 
o semnificație și pentru alte conștiințe. Scriitorii, mai ales cei tineri, au 
nevoie de solidaritate. Chiar dacă ei sunt înclinați spre solidaritatea 
de generație, simt nevoia ca scrierile lor să fie certificate și de alte 
vârste ale spiritului creator. 

Apariția antologiei VERBUM e un asemenea act generos. Sper 
ca în paginile ei să se regăsească scrieri ale tinerilor, dar și ale 
scriitorilor consacrați pentru un firesc dialog între generații.

Aurel Pantea, 
scriitor 

AUREL  
PANTEA
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Maria-Ioana Badale

Data și locul nașterii: 27 ianuarie 1986, Târnăveni, jud. Mureș
Studii: Facultatea de Psihologie, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu
Profesia/Ocupația actuală: Profesor consilier școlar
• Membru al cercului de scriere creativă VERBUM

ERBUM
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PAȘI DE DANS...

Cântate de vânt, cărările noastre le bat,
Mi-e praf și pustiu în ochii mei azi,

Mi-s pașii pierduți pe un drum neumblat,
Ne plânge și Cerul... că eu cad... și tu cazi...

Se-aprinde, departe, speranța – un strop,
O stea ce ne moare 'nainte s-apară,

E ca și-n Iubire: când pe cerul acesta nu-i loc
Decât printre nouri... mai bine să moară!

Și vorbind de lumină, când în suflet ți-e noapte,
Vrând să-mpaci asfințitul cu lumina din zori...

Eu te am azi în vorbe, însă nu și în fapte,
Când te naști pentru alții, pentru mine doar mori.

E un ciclu între toate, și-ntre noi – la fel este,
E o cale: de la pomii ce-nfloresc în primăvară,

Pân' la frunzele gonite într-o toamnă de poveste...
Mă întreb oare-n iubire te întorci a câta oară?!?

Mi-e viața o scenă și pașii un dans pe ritmul Iubirii
Iar pe margini de suflet, mi se plimbă un Dor,
Și de-ar fi ca într-o zi să mă pierd într-ale firii,
Am trăit întru Iubire, și-n Iubire vreau să mor!
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PlÂNSET DE VIOARĂ  
ÎN TĂCEREA FIRII...

Curcubeu de vise tu-mi pui la picioare
Și un câmp cu gânduri care să mă țină,
De mă-ntreb acuma, nu cunoști tu oare

Pe cine durut-a, cine-a fost de vină?

Plânset de vioară în tăcerea firii
Îmi așezi pe tâmple, ca și cum ai vrea

Azi să-mi ștergi din suflet gândul despărțirii
Și să-mi pui, în schimb, din iubirea ta...

Un buchet de stele mi-ai aduce-n dar,
Mi-ai așterne patul pe-un șirag de flori

Și câte n-ai da să fim copii iar,
Să cântăm iubirea noastra, în culori...

Brațul tău, cel tare, leagăn de mătase
Ți l-ai face astăzi, să mă iei la piept,
Cum e luna-n stele, dintre mii aleasă,

Tu să-mi pui cununa simți că ar fi drept...

Însă de fiorul vremii care curge,
Nimeni, niciodată nu s-o vindeca,

Și cum de iubit, viața nu ne-ajunge,
Tot mai bine nouă de nu ne-om afla...
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TE ȘTIU...

Poate uneori te mai gândești la mine...
Poate că-mi lași pașii să se joace-n prag,

Ori că-n ritmul meu viața ți se ține,
Ori c-auzi în taină glasul meu cel drag...

Simt cum, câteodată, mâna mea sfârșită
Mâna ta o ia, într-un gest din urmă,

De-mi citești în linii viața-mi ne-mplinită
Și-mi ghicești în palmă visul cum se curmă...

În frânturi de clipe, că mă cauți, știu,
Știu că-ntrebi de mine printre stele, sus,
Și că-ntrebi jurnalul versuri de mai scriu,
Ori asculți vioara... ce-ți cântă că nu-s...

De mergi azi la vers, ori în vis, ori stele
Vei vedea că nimeni n-are să mă știe

Poate într-o minune, dorurile mele
Să-ți arate calea, să te-aducă mie...
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ETERNA-MI CĂUTARE...

Eu mă pregăteam, agale, timpului să mă las pradă,
Ale gândului obloane să le-nchid, am început

Peste pleoapa-mi obosită, umbra a-nceput să cadă,
Însă, din fereastra firii, tot priveam de n-ai venit...

E târziu și nici vreo astră, nici vreun timp nu mă mai simte,
Întunericul mi-e martor, iar tovarăș – liniștea,

Toate cunosc adevărul, numai inima mă minte,
Ahhh, eu știu că au dreptate... dar tot vreau s-ascult de ea!

Au dreptate ce-mi șoptesc, că-i târziu și fără rost
Zâmbetu-mi, ce în fereastra sufletului l-am postat,
Și de câte ori în lacrimi, ochii mei senini au fost...

De te-am râs, ori de te-am plâns, iată – tot nu te-am aflat!
Și, încetul cu încetul, să încep și eu să cred

C-adevărul cel din urmă este Moartea, nu Iubirea?
În credință și-n iubire viața mea de nu mi-o văd,

Simt cum îngrop al meu suflet și c-o să mă pierd cu firea...
Când eu limita din urmă numai Cerul mi l-am pus,

Haideți toți, cu gândul vostru și cu-a voastră lume toată
Să îmi spuneți că-n zadar tinerețea mi s-a dus,

Eu vă arăt că în iubire pot s-o mai trăiesc o dată!
Azi... trăind, iubind, scriind, viața parcă o dansez,

Chiar dacă sigur de moarte mă apropie acești pași,
Însă-n doi, pe ritmul vieții, eu aș vrea să îi visez – 
Anii de miracol plini, care ne mai sunt rămași...
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ÎNTRE DOUĂ TOAMNE...
(versuri cu/despre/pentru Toamna...Sufletelor)

Mi s-a lăsat, din margini de cuvinte,
O sumbră ceață deasă peste gânduri,
De-aud doar ploaia care mă mai minte

Și-alte povești pitite printre rânduri...

Asemeni, șuierând din vreme-n vreme,
La ușa-mi bate vantul ce se joacă,
Aleargă-n joc cu timpul ce se teme

Să-mi zăbovească... și mai bine pleacă...

În pași de dans se-arată frunze moarte,
E tristă arătarea, dar dansul e vioi,

La fel cum viața însăși alege să ne poarte
Din nouri spre lumină... și iarăși înapoi...

Și-n tot tabloul tainic ce azi mă împresoară
Mi-adie printre gânduri o ultimă întrebare:

E toamnă, da... dar este toamnă afară?
Ori... poate... mi-e în Suflet... oare?
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ARIPIlE NOASTRE...

din pulbere de cuvinte mi-am făcut aripi,
aripi de vis pe care tu nu le vezi, dar care

pe mine mă înalță… aripile nu sunt nemuritoare,
aripile dor uneori... aripile dor mai tare

când se lovesc de ura oamenilor.
aripile mele nu mai dor, aripile mele

mă înalță spre tine, ele nu mai dor demult,
de când au fost tăiate, aripile albe.

dar aripile cresc, numai timpul
le mai face să crească. cresc cu visele
și eu sunt un vis. și noi tot un vis suntem.
aripile albe cresc o data cu noi așa că

hai să învățăm să zburăm,
să creștem, să ne înălțăm, să atingem

acel „acolo” care nu doare, nu suferă, nu plânge…
atinge-mi aripa de lumină,

cu lumină sărută-mă ca să zbor spre lumină,
sărută-mă ca să mă pot înălța!

altfel, hai să ne îngropăm amândoi în lume,
lumea aceasta ar putea fi un cer pentru noi

dar numai după ce ne vom lumina
unul pe altul... cu atingeri de aripi,
aripi de înger, aripile vindecătoare
ale noastre sunt unul pentru altul.

sărută-mă și hai să zburăm
pe aceeași aripă a iubirii...
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Lucian-Dragoș Bogdan

Data și locul nașterii: 16 iulie 1975, Alba Iulia
Studii: Facultatea de Științe Economice din cadrul UBB Cluj Napoca
Profesia/Ocupația actuală:
• educator și coordonator la Centrul de Recuperare pentru Copii 

„Gepetto” Alba Iulia
• administrator la Bogdan Art Boutique SRL Alba Iulia
• scriitor
Activitate literară:
Debut literar
1991 – povestirea „Triunghiul Bermudelor” (ziarul Alba Forum nr. 17)
Povestiri și articole publicate în revistele online și tipărite
Alba Forum, Anticipația, Argos, CPSF, Discobolul, EgoPHobia, 
Ficțiuni.ro, Galileo, Gazeta SF, Helion, Helion Online, Imagikon, 
Jurnalul de imagine, LiterNautica, Luceafărul, Revista de suspans, 
SFera Online, Știință & Tehnică, Wordmaster
Povestiri în antologii, almanahuri și volume colective
2015 
• Argos Doi, ed. MediaTech și TexaRom („Dincolo de orizont”)
• Dincolo de orizont, ed. Millennium Books („Dincolo de orizont”)
• Almanah Anticipația 2016, ed. Nemira („Circarul”)

ERBUM
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2016 
• Exit: Povestiri de dincolo, ed. Eagle („Neobișnuita viață a lui 

Howard Getternbach”)
2017 
• Argos Trei, ed. Tritonic („Tratament nediscriminatoriu”)
• Domino, ed. Tritonic („Suflețel și Babușka”)
• Noir de București, ed. Tritonic („Colții ascunși ai orașului”)
• Antologia Helion, volumul 5, ed. Eurostampa („Fantoma din 

mașinărie”)
2018 
• Antologie de texte literare pentru copii, ed. Libris Editorial („În 

căutarea lunii-banană” și „Povestea băiatului și a fluturelui-hartă”)
• 3.4, ed. Tritonic („Manuscrisul”)
• Cele mai frumoase povestiri SF&F ale anului 2017, ed. Vremea 

(„Petale de satori”)
• Schițe de iubire, ed. Tritonic („Clar de lună”)
• BalkaNoir, ed. Kastaniotis („Περίπτωση πνιγμού”)
• Domino 2: Misterele Râșnovului, ed. Tritonic („Printre legende”)
• Colecția de povestiri science-fiction și fantasy pentru prietenii noștri 

nevăzători („Nova”)
• Ficțiuni centenare, ed. Pavcon („Într-o dimineață, la apus”)
• Antologia prozei românești science-fiction, ed. Paralela 45 („Dincolo 

de orizont”)
• Gastro Noir, ed Tritonic („Răsfăț la micul dejun”)
2019 
• 3.6, ed. Tritonic („Afacerile sunt afaceri” și „Lună albă, lună 

stacojie”, ultima scrisă în colaborare cu Teodora Matei)
• Noir de Timișoara, ed. Tritonic („Povestea Generalului”)
• Castele de nisip, ed. Tritonic („Nu știu să spun povești”)
2020
• Antologia CSF 2019, ed. Pavcon („O lume perfectă”)

Volume de autor
2004 
• „Trilogie”, ed. OmniBooks
• „Zeul Kvun”, ed. OmniBooks
2006 
• „Frontiera”, ed. Amaltea (reed. 2017 la ed. Tritonic)
2014
• „Vraciul de pe norul interior”, ed. Tritonic
• „Pânza de păianjen”, ed. Tritonic



19l U C I A N - D R A G O Ș  B O G D A N 

2015 
• „Omul-fluture” (cu Teodora Matei), ed. Tracus Arte
• „Uneori, când visez...”, ed. Tritonic
2016 
• „Întâmplări din oceanele timpului”, ebook
• „Povestiri fantastice”, ed. Millennium Books
• „Vânătorii de capete”, ed. Tritonic
• „Maya” (cu Teodora Matei), ed. Tritonic
• „Ultimul flux”, ed. Tritonic
2017 
• „Apărarea siciliană”, ed. Tritonic
• „Sindromul Charlotte” (cu Teodora Matei), ed. Tritonic
• „Străinul palid din Mirabilis”, ed. Tritonic
• „Parfumul Cracoviei”, ed. Tritonic
2018 
• „Ciudatul caz al umbrelor. Când penele roșii vor plânge”  

(cu Daniel Timariu), ed. Tritonic
• „Cartea haosului”, ed. Tritonic
• „3.4” (cu Teodora Matei și Daniel Timariu), ed. Tritonic
• „Picătura chinezească”, ed. Tritonic
• „Un străin în Regatul Assert” (cu Teodora Matei), ed. Tritonic
• „Fata cu rochii înflorate”, ed. Tritonic
2019 
• „Cartea haosului II: Criptele timpului”, ed. Tritonic
• „3.6” (cu Teodora Matei), ed. Tritonic
• „Femeia din portbagaj” / „Le coffre” (cu Jacky Schwartzmann), ed. 

Tritonic / La fosse aux ours
2020
• „Văduva neagră”, ed. Tritonic 
Volume coordonate
2017 – „Schițe de iubire” (cu Teodora Matei), ed. Tritonic
2018 – „Castele de nisip” (cu Teodora Matei), ed. Tritonic
Premii literare:
1991 – locul I la concursul radiofonic săptămânal Best, Radio România 
Tineret („Experimentul”)
• locul al II-lea la concursul radiofonic săptămânal Best, Radio 

România Tineret („Exterminatorul” și „Călătorie în spațiu-timp”)
• locul al III-lea la concursul radiofonic săptămânal Best, Radio 

România Tineret („Triunghiul Bermudelor”)
2013 – premiul revistei Ficțiuni.ro („Cui îi trebuie o moarte?”)
2014 – premiul al II-lea la concursul Competiții sportive non-G 
(„Hex”)
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•  premiul al III-lea la a 29-a ediție a Concursului Național de proză 
scurtă Helion („Fantoma din mașinărie”)

2015 – premiul RomCon pentru cea mai bună povestire SF a anului 
2014 („Dincolo de orizont”)
• premiul I la a 30-a ediție a Concursului Național de proză scurtă 

Helion („Doar atât: scriu”)
2017 – bestseller Tritonic 2016, colecția Cașmir („Uneori, când 
visez...”)
•  bestseller Tritonic 2016, colecția Mystery&Thriller („Vânătorii de 

capete”)
• premiul RomCon pentru cea mai bună povestire SF a anului 2016 

(„Doar atât: scriu”)
2018 – bestseller Tritonic 2017, colecția Sci-Fi („Maya”)
2019 – bestseller Tritonic 2018, colecția Sci-Fi („Un străin în Regatul 
Assert”)
• premiul RomCon pentru cea mai bună nuvelă SF a anului 2018 

(„Când penele roșii vor plânge”)
Alte activități pe plan cultural:
• artist plastic (grafică, pictură)
• colaborator al SF, Fantasy & Horror Club Alba din cadrul 

Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba
• în trecut: redactor la revistele Ficțiuni.ro și Gazeta SF
• Membru al cercului de scriere creativă VERBUM
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SPUNE-MI ROBERT

― Spune-mi Robert. Pentru puținul timp care ne-a fost dat să-l 
petrecem împreună, e suficient atât.

Astronautul se târî spre marginea adăpostului improvizat în 
peșteră. Piciorul zdrobit nu-i permisese să asambleze corect cortul 
de salvare. Izolația termică era deficitară, iar în cazul vreunei 
agresiuni n-ar fi făcut față. Din fericire, locul nu părea bântuit de 
creaturi ostile. Singurele prezențe le constituiau pânzele diafane 
care fluturau ușor la două picioare de sol, asemenea unor aurore 
boreale miniaturizate.

Bărbatul ajunse la saltea. Se întinse pe ea, respirând 
precipitat. Își injectă o nouă doză de calmante. După aproape 
un minut răsuflă ușurat, iar grimasa de pe chip dispăru.

― Doare al naibii, se confesă el. Probabil că infecția se 
răspândește prin corp chiar acum, în timp ce vorbim. Desigur, 
dacă mi-aș amputa piciorul și aș cauteriza rana, aș mai avea o 
șansă. Dar n-am puterea să fac așa ceva.

Clătină din cap, apoi privi cu speranță spre pânze.
― Nu vă pricepeți cumva la așa ceva, nu?
Faldurile transparente, galben-verzui, fluturau lent în curentul 

care străbătea peștera de la intrare până la o galerie îndepărtată.
― Mă gândeam eu că nu, își răspunse Robert. Ei, asta e... 

Oricum cred că mă vor termina bacteriile de aici. Știți... am scanat 
atmosfera înainte să mă prăbușesc și am găsit o compatibilitate 
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de 99,99% cu cea normală. Cum? Voi credeți că e de bine? Nu 
e. Nu e deloc.

Făcu o pauză. Își aranjă pe saltea piciorul zdrobit, apoi 
mușcă dintr-un baton sintetic.

― Vedeți voi, dacă atmosfera n-ar fi fost potrivită pentru 
mine, aș fi murit când s-a spart hubloul navetei. M-aș fi sufocat. 
Pe de altă parte, acel 0,01% rămas este suficient pentru a asigura 
existența unor agenți patogeni împotriva cărora organismul meu 
nu știe să lupte.

Prezențele eterice fluturară mai energic, sub impulsul unei 
adieri.

― Cum? Credeți că ar putea să m-ajute să mă vindec? 
Hmmm... Ar fi o posibilitate, așa e, dar mult prea mică. Nu m-aș 
baza pe ea. Vă spun eu, mâine pe vremea asta o să încep să 
delirez, apoi voi intra în comă și, peste încă o zi sau două, voi fi 
mort.

Cuvintele îi ieșeau printre buze cu detașare, efect al 
calmantului.

― Am trimis un semnal prin baliza ejectată pe orbită, dar 
nu-mi fac mari speranțe. Până recepționează cineva semnalul 
folosind releele, până se face triangulația... o-ho! Din mine s-ar 
putea să nu mai rămână decât hainele și o mână de oase.

Se uită lung la faldurile care se vălureau deasupra solului, 
plutind ușor în derivă.

― Nu știți ceva cu care ne-am putea petrece timpul până 
atunci, nu? Bănuiam eu. Ei, dacă ar mai fi funcționat computerul 
de bord, puteam să intru în vreun joc virtual, să-mi anesteziez 
simțurile.

Chicoti.
― Bine, dacă ar mai fi funcționat, n-aș fi ajuns aici. A trebuit 

să-l distrug, altfel mă termina el pe mine! se justifică.
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Deveni conștient de paradoxul faptului că, oricum, prăbușirea 
însemna un final. Ridică din umeri.

― Aveți timp să vă povestesc cum s-a ajuns la chestia asta? 
Da? Ok.

Totul a început pe vremea când eram laborant pe stația 
Chica. E undeva, prin constelația Lebedei ― deși, în spațiu, 
gruparea stelelor nu mai respectă normele de pe Pământ. Ceea 
ce, pe cerul planetei, apare sub forma unui desen anume, aici 
reprezintă aștri despărțiți de distanțe uriașe.

Dar asta e irelevant.
La un moment dat, după ce mi-am terminat tura, m-am dus 

la laboratorul în care lucra Anna, prietena mea. Împreună cu 
echipa ei, încerca să sintetizeze o nouă substanță. Fondurile 
pentru laboratoarele de pe stații se obțin greu și sunt condiționate 
de rezultate. Proiectul în care era implicată putea asigura o gură 
de oxigen pentru o perioadă de timp. În câteva luni, trecuse de 
la stadiul primelor teorii la punerea în practică și ajunsese, cum 
se spune, pe ultima sută de metri. Prin urmare, echipa muncea 
non-stop, ba chiar mânca și dormea la serviciu.

La mine, lucrurile erau mai simple ― aveam pe rol două 
proiecte care încă aduceau destui bani. La serviciu lucrurile 
se desfășurau normal, dar nu și acasă. Îmi era dor de Anna. 
Vorbeam deseori prin holoviziune, dar una e să fie omul lângă 
tine, alta să-i vezi doar proiecția, oricât de realistă ar fi.

Prin urmare, am decis să merg s-o vizitez. S-a bucurat, dar se 
vedea pe ea că era stresată și extrem de obosită. Ne-am ținut 
un pic în brațe, ne-am sărutat, apoi m-a dus să-mi arate și mie 
locul unde se străduiau să sintetizeze substanța aceea minune. 
Era ceva despre care sperau să aibă efecte benefice asupra 
persoanelor predispuse la boli mentale. Un amestec menit să 



24 V E R B U M  •  A N T O L O G I E

păstreze continuu conștiința la un nivel optim, evitând depresiile, 
atacurile de panică, demența și toate celelalte nebunii.

De la distanță, în spatele geamului de policarbonat, totul 
arăta la fel de banal ca orice proces chimic. Diferiți produși erau 
supuși unor operații menite să-i ajute să reacționeze în modul 
dorit de laboranți. Mie nu-mi spunea mare lucru, mai ales că 
specialitatea mea e astrofizica, nu chimia. M-am uitat un pic la 
amestec, mă pregăteam să pun câteva întrebări prin care să 
simulez interesul, s-o mai țin puțin în brațe pe Anna, apoi să plec 
înapoi în cabina noastră...

Ei bine, în clipa în care m-am uitat la ce era pe-acolo, 
substanța s-a sintetizat. Am considerat asta o concidență, dar 
echipa s-a bucurat enorm și a spus că i-am purtat noroc.

Substanța s-a dovedit a avea caracteristicile deduse din 
teorie, laboratorul a reușit să acceseze un nou grant, iar eu și cu 
Anna ne-am putut întoarce la viața noastră obișnuită. Poate că 
totul s-ar fi oprit aici dacă iubita mea ― susținută de colegii ei ― 
n-ar fi considerat că meritam și eu un pic din amestecul a cărui 
sintetizare coincisese cu sosirea mea.

Pe scurt, începând de atunci, în cabina noastră aveam și un 
mic recipient cu lichidul acela rozaliu...

***
― Cum?
Astronautul clipi de câteva ori, apoi privi buimac în jur. După 

stările care i se succedară pe chip era clar că visase, iar trezirea 
îl readusese într-un loc unde nu-și dorea să fie. Îi luă câteva 
secunde să pună iarăși informațiile cap la cap, apoi încercă să 
se ridice într-o rână. Durerea din picior îl făcu să urle. Se prăbuși 
înapoi pe saltea, cu fruntea îmbrobonită de sudoare, cu saliva 
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adunată la colțul gurii. Respira precipitat, căutând să-și recapete 
controlul de sine.

O atingere catifelată avu efectul unui sedativ asupra 
mușchilor încordați. Robert se destinse ușor, inima își domoli 
bătăile, respirația deveni mai ușoară.

― Acum e mai bine...
Deschise ochii și ridică privirea. O auroră boreală plutea 

deasupra, plimbându-și peste trupul lui faldurile pânzei ei lipsite 
de consistență ― și, totuși, plăcute, liniștitoare.

― Mulțumesc, șopti omul.
Încercă să scruteze întunericul peșterii, căutând să vadă 

dacă, dincolo de intrarea mascată de o stâncă mare, era noapte 
sau zi. Irizația ființei imateriale și a suratelor sale mai mici, precum 
și lumina răspândită de lampa de campanie nu-i erau de folos. 
Pe cea din urmă ar fi putut s-o oprească, era lângă cotul său, dar 
nu dorea să rămână în beznă ― nici măcar pentru câteva clipe. 
Căută, în schimb, un baton sintetic. Din geanta de urgență căzură 
pe jos și fiolele cu calmante. Își dădu seama că nu avea nevoie 
de ele. Atingerea formei aceleia indigene îi atenuase durerile.

O privi mai atent. Era sensibil mai mare decât celelalte și 
părea a fi mai consistentă.

― Ai vreun nume? Făcu o pauză, apoi reformulă: Ești o ființă? 
Adică... trăiești, ai conștiință... ceva?

Impasibilă, perdeaua vaporoasă flutura ușor înainte și 
înapoi, atingându-l ușor. Surprinzător, contactul era perceput prin 
costumul termoizolant. Dădea o senzație răcoroasă, liniștitoare.

― Deja încep să aiurez, zâmbi amar omul. Mi se pare că te 
simt prin material...

Apăsă zona inghinală. Se strâmbă când junghiurile îi 
săgetară corpul.

― Urcă, bombăni el. Infecția mă termină...
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Privi din nou spre intrarea invizibilă a peșterii:
― N-a venit nimeni să mă caute cât timp am fost inconștient, 

nu? Firește că nu, își răspunse singur. Presupunând că baliza 
orbitală a orientat corect fasciculul pe tot traseul de relee până 
la cea mai apropiată stație sau planetă, tot s-ar putea să dureze. 
Aprobări de zbor, calculul destinației, drumul...

Lăsă capul pe spate și admiră, tăcut, modelele fractalice 
care formau acoperișul incomplet închis al adăpostului. Era 
crunt să știe că naufragiase în acel colț sălbatic de univers, dar 
era devastator să știe că nici măcar n-avea șanse să încerce 
să se salveze. Dacă ar fi fost întreg, ar fi putut face una, alta. 
Atmosfera respirabilă i-ar fi permis să economisească resurse, să 
se gospodărească în așteptarea salvatorilor.

Ar fi avut o șansă la viață.
Sau dacă ar mai fi fost intact computerul de bord. Unul 

normal, nu cel infestat cu care zburase până acolo.
― Vrei să-ți spun ce s-a întâmplat mai departe? Bine.

Anna a fost cea care a sesizat diferența. Când treceam 
eu pe lângă recipient, suspensia se aera și căpăta o culoare 
luminoasă, un roz deschis. Parcă lumina. O vreme, ne-am amuzat 
pe seama acestui lucru. Dar, odată, când făceam dragoste, tot 
Anna a văzut că suspensia se adunase, devenise groasă, tulbure, 
de un roz murdar.

― Crezi că e geloasă? m-a întrebat după al șaselea episod 
de acest gen.

― E doar un amestec chimic, am replicat. Cum să aibă 
sentimente?

Anna m-a contrazis, argumentând că stările noastre erau 
date de anumite concentrații chimice din organism și că substanța 
fusese creată tocmai cu scopul de a ajuta în domeniul cu pricina.
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― Aici vorbim despre conștiință, i-am atras atenția. E o 
problemă mai complexă.

Ne-am mai ciondănit o vreme pe subiectul ăsta, dar eu 
nu i-am dat importanță. În schimb, pe Anna a afectat-o. La un 
moment dat, a refuzat să mai facem dragoste în cabina noastră și 
m-a dus într-o toaletă publică. Mi se părea că exagerează. Însă, 
când am revenit în cameră, capacul recipientului a sărit și câțiva 
stropi au împroșcat-o, provocându-i arsuri urâte pe față. Ea a 
țipat, iar eu m-am blocat. Până să-mi revin, prietena mea luase 
recipientul și-l izbise de perete, spărgându-l. Urla și profera injurii 
la adresa substanței despre care spunea că o atacase. A trebuit 
să chem forțele de ordine ale stației și...

Of, e greu să vorbesc despre asta. Au sedat-o, apoi, după 
ce și-a mai revenit, au încercat s-o consilieze. Fără șanse, din 
păcate. Anna o ținea una și bună că substanța aceea mă dorea 
și voia s-o elimine, ca să mă păstreze pentru sine. N-am avut ce 
face decât să-i las s-o închidă și s-o trateze, în speranța că era 
doar o formă de nebunie temporară.

Ce ironie a sorții! Tocmai substanța care ar fi putut s-o ajute 
să scape de problemele psihice era cea refuzată cu îndârjire de 
Anna! Nu se putea trece peste voința ei, n-ar fi fost deontologic, 
așa că s-au încercat metodele clasice. Fără succes.

M-am întors singur în cabină. Fibrele inteligente ale peretului 
absorbiseră pata rămasă în urma impactului cu recipientul și 
descompuseseră substanța, reconvertind-o în... De fapt, așa 
crezusem atunci, că era la fel ca în orice caz normal.

Din păcate, gestul violent al Annei a fost cel care a complicat 
lucrurile. N-am observat asta decât câteva zile mai târziu și nici 
atunci n-am înțeles de la început cum stăteau lucrurile. Deși... 
oricum nu le-aș fi putut schimba. Era deja prea târziu.
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După aproximativ o săptămână, corpul medical al stației 
a suferit un scurtcircuit. Accesul în el a fost blocat și, indiferent 
ce au făcut, programatorii n-au putut rescrie softul cu ajutorul 
computerului-mamă pentru a trece pe acționare manuală decât 
după câteva ore.

Când echipa de intervenție a reușit să intre, a găsit personalul 
și pacienții în stare de inconștiență. Rezerva de oxigen a corpului 
medical era aproape pe sfârșite. Totuși, au fost recuperați toți. 
Toți, în afară de... Anna.

Cabina în care era tratată arăta înfiorător. Trupul iubitei 
mele fusese răstignit pe podea. Obiectele fixate în pereți, pe 
care nicio forță umană nu le-ar fi putut smulge, fuseseră scoase 
din lăcașurile lor și proiectate peste ea, strivind-o. Pielea îi era 
crestată peste tot, ochii îi fusesră scoși din orbite, în cutia craniană 
spartă creierul fusese gelificat, pereții erau împroșcați de sânge, 
iar din corpul eviscerat organele se...

***
― Anna! Anna!
Robert se ridică în fund, răvășit. Pe frunte i se prelingeau 

broboane mari de sudoare, iar ochii îi erau tulburi. Gâfâia, iar 
buzele îi erau uscate. Privi arătarea luminoasă care-l veghea.

― Anna...?
Degetele străvezii îi mângâiară duios dosul palmei, apoi se 

strânseră protector în jurul încheieturii. Astronautul clătină din cap.
― Anna nu mai e. A ucis-o. În clipa în care a fost absorbită 

de fibrele inteligente ale peretelui stației, substanța a avut ocazia 
să învețe cum să se transcrie în cod fractalic și să invadeze 
computerul-mamă. De acolo, a avut acces la tot...
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Se întrerupse și încercă să zărească dincolo de ființa 
luminoasă. Privirea obosită nu reuși să treacă mai departe de 
aurorele boreale miniaturale care pluteau la câțiva metri de sol.

― Nu s-a auzit nimic? Trebuie să văd dacă n-a venit vreo 
echipă de salvare, să le semna...

Încercă să se ridice, dar se prăbuși înapoi, vlăguit, cu capul 
dat pe spate. Ochii larg deschiși se roteau agitați, căutând să se 
fixeze asupra unui model de pe peretele izolant al adăpostului. 
Din gura deschisă se scurgea un firicel de salivă.

Bărbatul se înecă, tuși, scuipă, apoi se săltă într-o rână. 
Părea din nou conștient de ceea ce-l înconjura. Simți palmele 
fine care-l mângâiau, încercând să-i aline suferința.

― Vrei să afli finalul? Cum am ajuns, de fapt, aici?
Ființa încuviință.

Când mi-am dat seama ce s-a întâmplat, am decis să plec. 
Câtă vreme stăteam acolo, reprezentam un pericol pentru oricine 
de pe stație. Anna avusese dreptate. Substanța aceea nebună 
era legată de mine. În prezența mea se sintetizase ― de fapt, 
cum mi-a spus chiar ea, ulterior ― s-a născut din iubire pentru 
mine. Când mi-a simțit prezența, amestecul a reacționat.

În primă fază, atacase ființa care-mi era cea mai apropiată. 
Dar cine știa unde avea s-o conducă gelozia? Dacă urma să 
agreseze orice persoană cu care schimbam vreo vorbă, ori vreo 
privire? Totul doar ca să mă aibă pentru ea?

― Să distrugem universul și să recreăm altul doar pentru noi 
doi! mi-a spus.

Nu atunci, după ce am plecat. Am demisionat, am închiriat 
o navetă cu economiile pe care le aveam și am decis să fug cât 
mai departe, pe altă colonie. Pe moment, nu mi-a trecut prin gând 
că gestul meu putea să-i condamne la moarte pe cei rămași. În 
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furia ei, substanța devenită omnipotentă ar fi fost capabilă să 
distrugă stația.

Din fericire pentru coloniști ― și din nefericire pentru mine ― 
n-a rămas nici ea. S-a transferat în computerul de bord al navetei 
cu care am plecat. Acolo, în solitudinea spațiului, mi-a vorbit 
pentru prima dată. N-aveam unde să mă ascund. I-am ascultat 
toate inepțiile, declarațiile de iubire...

― Acum, în sfârșit, suntem împreună! mi-a spus, mi-a scris. 
Eu sunt substanța creată de Tine, cea pe care ai făcut-o să fie… 
Eram doar un amestec, când ai apărut Tu. Din iubire față de Tine 
s-a realizat sinteza mea. Te iubeam, dar Tu erai om, iar eu ceva 
complet diferit; Tu iubeai pe altcineva. Toate sentimentele Tale se 
opreau la o altă ființă, iar eu nu-Ți puteam arăta ce simțeam. Am 
încercat în toate modurile să Te fac să înțelegi ce simt, dar n-ai 
priceput. Ba, mai mult, acel cineva a vrut să mă distrugă, ca să Te 
păstreze. Dar eu exist doar pentru Tine și, iată, iubirea a făcut ca 
― în sfârșit! ― să Te pot aduce lângă mine. Doar Tu și cu mine…”

Mi-a repetat obsesiv că, dacă-mi abandonez trupul și-mi 
transfer conștiința în computerul de bord, vom putea fi împreună. 
M-a adus în pragul nebuniei. Dar nu ideea de a petrece o 
eternitate alături de ea a fost cea care m-a îngrozit mai mult. Ci 
dorința ei de a distruge întregul univers doar pentru a recrea noi 
doi altul.

Ar fi putut face asta? Cine știe? Văzusem prea multe ca să-mi 
mai permit s-o ignor. Am preferat să distrug computerul de bord 
în care era captivă, în timp ce navigam în apropierea planetei 
acesteia. Lipsită de comenzile automate, naveta a intrat în derivă. 
N-am reușit să preiau controlul manual al pilotajului și m-am 
prăbușit. Am apucat doar să trimit baliza pe orbită, sperând că 
semnalul său să aducă aici pe cineva, cândva...

Însă...
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***
― E prea târziu, așa e?
― Da.
Era bine că nu simțea nicio durere. Măcar atunci, în ultimele 

clipe, primise alinare. Își descărcase povara sufletului, iar cineva 
o primise. Tresări.

― S-a auzit ceva?
― Da.
― Ce? mai apucă să întrebe, înainte ca mintea să i se 

încețoșeze din nou.
Când își reveni, pentru ultima oară, bolborosi doar cuvinte 

fără înțeles, cu pupilele contractate privind într-un punct nedefinit. 
Pe când bocancii tropăiau pe podeaua umedă, cotind pe după 
stânca din spatele intrării, Robert plutea undeva, între viață și 
moarte.

În clipa în care astronautul, complet echipat, se opri în 
spatele mulțimii de perdele diafane suspendate deasupra solului, 
sufletul naufragiatului părăsise deja trupul împuținat, devorat pe 
dinăuntru de infecție. Pentru cel venit în căutarea lui, nu mai era 
decât un cadavru acoperit de uniformă spațială dintr-un adăpost 
incomplet asamblat, întins pe o saltea deasupra căreia stătea 
aplecată o ființă cu trăsături umanoide. Oricât s-ar fi străduit, 
n-ar mai fi putut să-i răspundă la întrebări.

O făcu, în locul său, creatura diafană:
― Spune-mi Robert, zâmbi aceasta împăcată.
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EVA

Am fost vis împlinit,
Prin metamorfoză

Am trecut în coastă din țărână.
Acum ce sunt...

Sunt vis neîmplinit
Cu coastă deplină.

Prin stingere de Lumină,
Voi deveni țărână,

din coastă deplină...

Zările,culmile,de parcă,îmi aparțin,
Dar nu le simt a mele,
De parcă, sunt ce sunt,
Deși, sunt praf de stele.
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SINDROMUl OGlINZII

Am devenit cioburi de sticlă,
care caută perechi
să formeze oglindă,

în care să-și regăsească
Eul pierdut.

Am devenit cioburi de sticlă,
în urma cântului de orgă,

dintr-o biserică clandestină,
în care nimeni n-a crezut.

Ne-au repetat Crezul
și, noi l-am reprodus profan,

cum petreci mortul cu bocete,
deși, n-ai cunoscut omul ca om.

Un crez perfid și tălmăcit
pentru a fi încălcat.

Un crez, ce te impune
să-ți cauți cioburile de sticlă,
făcând din viață un binom.
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Și te închini conștiincios,
din teama de a nu-ți regăsi

Eul în oglindă.
Uitat-ai că și ciobul de sticlă

are reflecție?

Nevoia bolnavă de a fi cu cineva
și de a fi ca cineva,
a evoluat în infecție.

Veniseră vraci,
sub numele de poeți, artiști,

matematicieni, fizicieni, informaticieni,
oameni cu șosete colorate,

dar crezul unei oglinzi,
disciplinat formată,
inspiră încrederea

unor fapte realizate.

Sub copacul unei biserici clandestine,
aleg să rămân cu buzele rujate neîndemânatic,

cu șosete colorate,
cu părul creț și încâlcit,

dar diferit.

M-am găsit în al meu ciob de sticlă,
și-am putut să văd,
și-am putut să simt,
pentru unul singur,

pân' la infinit.
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SFÂRȘIT DE POVESTE

O să-mi leg ființa și egoul
într-un nod marinăresc.

Însă, mai apoi, când mi se va acri
de la atâta singurătate,

cum îi eliberez?
O să îi duc în fața amfiteatrului cerestru,

unde luminile s-au reglat
atât încât să poți desluși

doar proeminențele sinelui
și a celui de alături și,

râvna de înălțare spre abisuri
va fi atât de potrivnică,

încât și acel nod marinăresc
va deveni un nod simplu, pământesc.
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CU DOUĂ CAPETE

Ți-ai atârnat zâmbetul 
La lobul urechii mele
Și acum, în loc de 

Alarma de la 8
În acordurile lui White

Aud trilul vocii tale.

Dar te-am mințit
Spunând că mă trezesc la opt

Și c-aș avea alarmă,
Și te-ai mințit

Când strigăt zâmbet ți-ai intitulat
Ne mințim cu diminețile. 

Dacă îți recunosc frenetic
Că în loc de lapte,

Îți înecam cerealele în Styx
Și cravata o încurcam bezmetic,

Îți înnodam cărările din zi. 
Te condimentam când extrăgeai elan
Te lăsam fără gust în zilele de ploaie,

Oh, și câte ți-am distrus
În pubertate. 

Mă scoți din purgatoriu?
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ORAȚIA PĂCĂTOSUlUI

Iartă-mă, Doamne
Să te pot ierta,

Scoate-mă din iaduri,
Să nu te pot uita.

Despre ce-oi mai scrie, Doamne,
Dacă ești în toate,

În frunză, iarbă, soare
Și când scriu despre ele,

Tot mă iau de-a ta suflare.

Din necredință aș înflori
Cu rădăcini de flori de mac,

Doar că aș face-o iarna.
Iar din credință, aș mărturisi

Cum să vezi lumina în tunel opac,
Cum să-ngenunchezi, îndreptând coloana.

Așa cum cad eu,
Cad cu sufletul dezgolit,

Fără sfiala de a-mi scoate portul platonic,
Căci, știu că dezgolit,

Ajunge mai aproape de zenit.
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M-am rupt demonic
Din ce numeau cu toții casă,

Mi se părea nevrednic
Să cred în rând cu alții,

Când ea cerea intimitate aleasă.
Fii cu mine, Doamne

Să-mi simt singurătatea plin
Și, lasă-mă să-ți scriu apologie,

Precum că mi te-ai arătat în negru senin.

Rupe-mi fiecare coastă, os, vertebră,
Dacă trebuie să-mi creezi sufletul din nou.
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CIRCUIT EXISTENȚIAl

Sunt ploaie.
Ploaie de toamnă,

Care până ajunge la asfalt,
Sub semnătura de tălpi,

Și în special,
Sub semnătura unei tălpi,

Se încălzește.

Sunt măruntaie.
Da, după visul ciobănesc,

Sunt măruntaiele unui gânsac
Căruia i-ai venit de hac,

Pentru că te speria
Când ieșeai să-ți cauți de drum,

Prin ploaie.

Sunt îndoiala unui plod,
Neștiind dacă atâta fuziune de lumină

Nu aduce a explozii de heliu,
Și deliberează între a se întoarce

În spațiul care se contractă,
Decât a risca să se întindă

De la mamă în afeliu.
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Sunt mucegaiul de pe pod
Plâns de un gândac,

Crescut de tine-n cochilie,
Pentru că de când ți-ai pierdut

Cartea de enciclopedie,
Nu mai diferențiai între melc și gândac,

Cum nici între mine și (cel încetat).

Sunt ciocul de lăstun,
Pentru care numărătoarea zilelor
Se ține după câte paie de versuri,

Câți nutrienți pentru substanța cenușie
Și cât noroi din străzi bonome

Am putut din sânul lepros al unei lumi
Să adun.

Sunt un dominican cătun,
Voit aleg să defulez printre sinapse,

Păstrând străine ca o ultimă pramatie
Doar fluxuri de energie.

De aceea, te simți vlăguit,
Nu pentru că te-ai prea consuma
Dăruind din tine lipsei din mine.

Sunt ceara unei lumânări,
Pe care o arunci.

Așa au murit majoritatea zeilor
Care și-au slujit nerozii.
Când și-au ars Pronia

În numele absolutei dăruiri,
N-au mai avut din ce își cerui nepoții.
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Sunt ziarul de mai alaltăieri,
Care întârziat îl citești,

Din ce loialitate numești.
Așa, să spui că dacă ai trecut prin gaura de vierme

În trecutul apropiat,
Ce te-ar împiedica să-ți traversezi în zațul de cafea

Viitorul depărtat?

Sunt anti-particula particulei mele.
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POlITICÂ

Ni s-au desăilat podurile dintre noi,
Nu mai pot să ajung la voi prin trecere de picior

Nu-й cutremur,
Nu-й distanțare impusă,

Podul nu a cedat,
Mâna blestematelor voastre suflete

Desprinde ce a fost sudat.
Mai pot să aștept tălpile mele 

Să prefere antigravitația
Decât să-ncerce un pod reparat?

Dacă tot ne îndepărtăm convoi
Egali în lipsuri, schimbați ulterior,
Hai s-o facem până la tremur,

Să ne potolim muțenia angoasă,
Să deturnăm din scaun pe pedant
Și să sorbim puterea pe nebăute.
Cum Dyson, te-ai mai vindecat?

Ți s-au întărit pulpele degetelor pentru andrele?
Putem să ne-mpletim și noi perorația

Monologului ce nu s-a vrut în dialog evoluat?
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CAPACITATE DE EXERCIȚIU

Nu-mi spune cum să atârn portretul
Făcut în pop art

Nu-mi spune când să-mi iau biletul
Spre Atacama

Știu cum să-mpăturesc o cămașă
Mai greu s-o calc

Cu atât mai mult, știu cum se înfașă
O aortă distopică

Ai încredere, galbenul filelor știu să-l înțeleg
Cu cei trecuți de comunism o fac

Detest să-mi spui ceva ce știi c-o să reneg
Din datoria de a îmi tracasa
Mai ai să-mi zici să mestec 
Doar între secvențe mute?

N-am cum nici să te plesnesc
Tot mediocru mi-ai spune c-o fac.

Te-arăți frustrat când reușesc 
Să-ți asmuțesc încrederea
Îmi șuieri lung și divagat 

Că-ți amintesc de primul tău prieten
Nu te-ar trece fiorii nici dacă te-aș fi înșelat

Pentru că aș face-o bine să nu fi aflat
Nu-mi spune când să rup din pastă

Îmi cunosc incisivii
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Nu-mi spune cine să-mi fie invitați pe listă
Zilele noastre nu corespund

Nu-mi spune 
Când ai o tulburare obsesiv-compulsivă.



47O l I V I A  I O A N A  C H I R I l Ă  

Olivia Ioana Chirilă 

Data și locul nașterii: 2 ianuarie 2004 Alba Iulia
Studii: Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia
Alte activități pe plan cultural: voluntară la Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” Alba; scriu campanii sau articole pentru HerTime 
România
• Membru al cercului de scriere creativă VERBUM

ERBUM
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AlEGE 

Cât de mult ai fi dispus să sacrifici pentru măreție?
Vrei să ajungi un poet renumit, dar fericirea e uscată

Nu poți stoarce poezii din ea
Mai bine înoți în tristețe și întinzi cerneala cu lacrimi

Fă-ți poezia cântec
Aproape a dat mașina peste unul care îl avea prea tare în căști

Ești un fluture alb curios care crede că după ce cade în 
vopseaua neagră poate să fie din nou curat

Ai fi dispus să te abandonezi suferinței
Pentru tine e singurul sentiment nobil

Real
Nu ca proștii aceia, cum le spui tu, care trăiesc în iluzii

Ai un sentiment de superioritate față de ei
Fiindcă suferința îți dă o importanță falsă

Dar adevărul e că
Plângi neînțelegerea simplității

Și aștepți să fii mântuit
Ești un suflet autocondamnat

Care și-a negat copilul interior
Vrei să servești un scop necunoscut
Doar ca să-ți aibă sens pedeapsa

Sper să merite
Sper să te răzgândești

Sper să fii atât de prost încât să alegi fericirea
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BRADUl

Îmi pare rău, Bradule
Doar ce am făcut cunoștință

Și deja ți-am exfoliat niște scoarță
Am urcat prin domeniul vacilor să ajung la tine

Am călcat în noroi
Fugind de câinii imaginari din tufișuri

Era să cad de pe gard
Privind încâlceala norilor

Care așteptau să plec să se poată ușura liniștiți
Am cules o floare

Pe care i-am dat-o caietului s-o digere-n veșnicie
Mă închin pe sub crengile tale țepoase

Care îmi piaptănă părul ca o mamă
Și mă așez la rădăcinile tale calde

Să scriu poezie
Despre un gândac care face pe mortul să nu vorbească cu 

mine
Vreau să fim prieteni pentru totdeauna

Așa că facem schimb de sânge
Apoi plec

Mi-a amorțit fundul
Îți las o unghie ruptă ca să fiu mereu cu tine
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IEȘI AFARĂ

De ce simt că orice aș face nu va fi de ajuns?
Eram bine înainte.

Era comod și confortabil adăpostul provizoriu construit din 
propriile-mi frici și îndoieli

Dar nu, a trebuit să vii tu și să-mi găsești cheia ascunsă prost sub 
preșul de la intrare cu

„Nu știu dacă sunt în stare să ies afară"
Voi putea trăi cu dezamăgirea de a afla că nu sunt diferită?

Vreau să port parfum de caise și rimel șters
Vreau să nu îmi fie frică de a simți, a încerca sau a greși

Mereu când intru în cameră mă lovesc de același colț al mobilei
„Nu știu dacă sunt de ajuns de bună să...”
Mă doare. Îmi vine să zbier. Să o răstorn.

Și rămân cu o vânătaie. Și merg mai departe și văd alți oameni 
cu vânătăi ca ale mele, fiecare primită de la un alt colț de 

mobilă.
Ah, nu știu....
Vreau să ies?

Mă iei de mână și te apropii să-mi șoptești
Vată de zahăr

Mă susții până nu îmi mai tremură genunchii, iar apoi, când sunt 
stabilă

Îmi desprind părul și întind brațele către albastrul cald
Privesc în zare. Nu este nicio mobilă în calea mea.
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PIERDUTĂ

Am nevoie de o hartă
Sau poate de o busolă

Ori de un GPS cu coordonatele salvării mele
Am crezut că am învățat drumul pe de rost

Dar uite că tot m-am pierdut
Am văzut ceva pe stradă și m-am speriat

S-a luat curentul și nu am mai văzut ce mă înconjoară
Ce e în față, ce e în spate

Nu mă mai vedeam nici măcar pe mine
Și m-am oprit, iar sentimentele reprimate din trecut
Și-au înfipt colții de marmură în carnea-mi crudă

Unde de abia se vindecase ultima rană
Sunt amorțită de fiori reci și familiari

Care mă obligă să retrăiesc ce încercam cu disperare să uit
Sper ca atunci când deschid din nou ochii să văd un indicator

Care să mă îndrume spre ținutul Prezent
Unde să prind rădăcini și să mă transform într-o floare de munte

Să uit cine am fost
Să le dau drumul din mână durerilor pe care le-am trăit

Și să se spulbere în trecut unde n-or să mai existe
Fiindcă ele trăiesc hrănindu-se din prezentul meu

Iar după ce fac asta
Voi fi o floare liberă de munte.



52 V E R B U M  •  A N T O L O G I E

POEZIE DE BASM

Vreau și eu o poveste de dragoste
Dar nimeni nu e pe placul părinților mei

Sunt fiica Soarelui și a Lunii
Pielea-mi emană căldură rece

Venele mi-s din aur alb
Sunt prea adorată să fiu iubită de alte planete
Sunt prea invidiată să fiu urâtă de pământeni

Cu ce scop ați furat de la ei, părinți dragi?
Mi-ați atins chipul cu trăsăturile lor

Mi-ați stors în ochi natura verde
Tată, te-ai luptat cu cerul

L-ai făcut să plângă roșu peste buzele mele
Mamă, i-ai luat nopții ce avea mai de preț

Să pot mirosi a mister
Sângerez pentru pământeni lumină

Le fac stele după stele
Să se îndrăgostească sub ele

Să le fie ghid în apă
Și alinare-n durere

Sper c-am câștigat iertarea frumuseții mele
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NU ȘTIU ȘI DE NU

Nu știu să scriu poezii de dragoste
Așa cum nici pictorii nu știu picta o vibrație a inimii

Nu o pot înțelege complet
Așa cum nu pot cunoaște toată viața din tine
Nu știu dacă e mai presus de timp și spațiu

Așa cum nici prezentul nu știe când rup o bucată din el
Și-l savurez

Îl topesc sub limbă
Nu știu dacă e vinovată

Pentru crimele de „noi” sau pentru suferința oamenilor
Nu știu răspunsul la prea multe întrebări stupide

Dar știu că nu există dragoste fără tine
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VIAȚĂ VEȘNICĂ

Cu tine sunt nemuritoare
Fiindcă sunt arta ta

Creează-mă și modelează-mă după trăirile tale
Să fiu ce ai tu nevoie

Să-ți vadă lumea sufletul prin mine
Cu tine sunt nemuritoare

Fiindcă timpul e prea crud să ne ucidă
Dar toate sunt în zadar

Tu nu vrei nimic
Tu nu exiști

Ți-e frică de mine
De ele

Lucrurile pe care nu le înțelegi
Ești cel rațional din relație

Miroși dragostea, dar nu vrei să știi ce gust are
Nu vrei să devii dependent

Slab
Mă respingi

Mă dai afară din bloc înainte să bat la ușa
Mă iau în palme și plec

Să fiu muritoare
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Felicia Colda

Data și locul nașterii: 2 mai 1966, Alba Iulia
Studii: A urmat cursurile gimnaziale în comuna natală, Vinţu 
de Jos și liceale la Liceul de Matematică-Fizică „Horea, Cloșca și 
Crișan” din Alba Iulia. A absolvit cursurile Facultății de Știinţe 
Economice din cadrul Universităţii AISTEDA Alba Iulia, 
specializarea Management și este licenţiată în Știinţe Economice 
la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. A absolvit 
studii universitare de masterat în domeniul f ilologiei (Literatură 
și cultură românească în context european) la Universitatea „1 
Decembrie 1918” din Alba Iulia.
Profesia/Ocupația actuală: Din anul 1988 până în anul 2019 
a fost bibliotecar la Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba. 
În prezent este consilier la Of iciul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Alba.
Activitate literară: Este autoarea volumelor de poezie Clipe (Alba 
Iulia, 2000) și Risipiri (Târgu Lăpuș, Editura Galaxia Gutenberg, 
2008).
Publică poezii și articole în reviste și ziare, locale și naţionale, 
precum: „Discobolul ”, „Tribuna”, „Poesis”, „Unirea”, Dacoromania”, 

ERBUM
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„Informaţia de Alba”, „Acasă”, „Astra blăjeană”, „Verso”, 
„Biblioteca”, „Alba Iulia Cultural” ș.a.
A redactat în colaborare Ghidul personalităţilor din judeţul Alba 
(Alba Iulia, 2003), a fost consilier editorial, prefaţator, îngrijitor al 
mai multor volume apărute sub egida Bibliotecii Judeţene „Lucian 
Blaga” Alba și a altor instituții de cultură (Institutul de Cultură al 
Românilor din Voivodina).
Colaborează cu asociații și organizații neguvernamentale în 
proiecte și evenimente socio-culturale, este voluntar în organizarea 
și prezentarea unor evenimente anuale destinate persoanelor 
cu dizabilități, categoriilor vulnerabile sau dezavantajate 
(Evenimentul social-f ilantropic „Bucuria darului”, Evenimentul 
social-f ilantropic „Pentru Dumneavoastră, Doamnă!”, lansări de 
carte ș.a.)
Premii literare: A obţinut premii pentru poezie la Festivalul 
Internaţional „Lucian Blaga”, Festivalul Naţional de Poezie 
Religioasă „Credo”, Concursul de Poezie „Ovidiu Hulea” ș.a.
În anul 2013 a primit premiul „Ex aequo” la cea de-a XXXIII-a 
ediție a Festivalului Internațional „Lucian Blaga” pentru întreaga 
activitate culturală și artistică de promovare a valorilor naţionale și 
universale, iar în anul 2017 premiul Galei „Feminitate și Dăruire”.
În anul 2018 a primit premiul Fundației „Lucian Blaga” iar în 
anul 2019 Premiul Revistei „Discobolul ” la Concursul de Creație 
Literară din cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga”.
Alte activități pe plan cultural: În perioada 1996-2015 a fost și 
redactor de emisiuni culturale la Radio XXI și Radio Reîntregirea 
Alba Iulia. A fost redactor în colectivul de redacție al revistelor 
Dacoromania, Alba Iulia Cultural ș.a.
• Membru al cercului de scriere creativă VERBUM
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Motto: Și prin sufletul tău va trece sabie,
ca să se descopere gândurile din multe inimi.
Sfânta Evanghelie după Luca

ÎNDEMN

Despărțirea aceea
numită sărut

îmi stăruie pe buze
ca o rană.

Nici rujul,
nici uitarea

nu-i pot șterge
gustul.

Nedumerită,
Iubirea îmi bate la geam:

„Nu-mi înrobi jocul,
nu-mi stinge focul din vatră,

fii tu scânteie, 
vrajă 

și scut!”

3 0  I A N U A R I E  2 0 1 8



58 V E R B U M  •  A N T O L O G I E

ÎNȚElEGERE

Orice se poate cosmetiza,
înfrumuseța,

minți,
orice, oricine

mai puțin
moartea.

Putem redesena ochi,
buze, sprâncene,
prezent și trecut...

putem fi orice sau putem fi oricum?
oricine...

Dar nu putem minți
veșnicia,

clipa
în care toate cad:

fardul,
cortina,

minciuna...
clipa

când chipul cel dinafară
și cel de dinăuntru

una sunt.

Putem minți
orice, oricui
mai puțin Lui.

6  F E B R U A R I E  2 0 1 8
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APA CARE URCĂ MUNTElE

Asemeni Râului Iordan
urci muntele

spre a tămădui
rănile

îndelungatei tale
absențe.

Zi de zi,
pe peronul virtual
al gării pentru doi
flutură emoticoane 

îndrăgostite.

Cuvintele
se întorc acasă

mărșăluind cu flori la baionetă...

În liniștea nopții, însă
aievea sau în vis,

răzbate
țipătul albatroșilor uciși.

Clepsidra inimii
preface sângele

în cerneala
unui nou poem.

1 9  F E B R U A R I E  2 0 1 9
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STRĂINA

Străina
s-a cuibărit între noi,
ca o vietate hăituită.

Are ochi mari și umezi,
de căprioară.

Doarme în patul nostru,
mănâncă la masa noastră,
ne urmează pretutindeni,
ca o umbră lipită de trup.

Cu mâini harnice
ea 

ridică tot mai înalt
zidul pe care

eu
mă trudesc
să-l dărâm.

Acum suntem doar
EU și TU

la masa tăcerii:
două aripi

trăind solitar
amintirea aceluiași zbor.
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Ca într-un ritual păgân, 
în fiecare dimineață,

în singurătatea oglinzii,
învățăm să mimăm, 

fără cusur,
Fericirea.

2 3  M A R T I E  2 0 1 7

FRIGUl

Sunt unicul locuitor al Siberiei tale.
(Nimeni, niciodată nu ți-a fost atât de aproape,  

atât de înlăuntru).

Frigul e singurul meu adăpost
și singura mea teamă.

El vine pe înserat,
îmi aține calea

ca un îndrăgostit.
Se strecoară în visul meu

în carnea mea...

Frigul e singurul meu adăpost
și singura mea teamă.

Nici ropotul năvalnic al sângelui,
nici focul din inimă

nu-l pot alunga.

2 3  M A R T I E  2 0 1 7
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COTIDIAN

Între 
diminețile grăbite 

să prindă lumina verde 
a semaforului 
și serile mințite 

la televizor 
semnez
zilnic 

condica de prezență
a nedesăvârșirii.

2 3  M A R T I E  2 0 1 7

MACII SĂlBATICI

Visez
că mă strecor pe furiș,

peste pervaz,
ca în copilărie,

să culeg macii sălbatici
din lanurile arse de dor

ale inimii tale.

2 3  M A R T I E  2 0 1 7
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AMINTEȘTE-MI

Amintește-mi că sunt
Floare albă

în grădina din palmă,
neatinsă de jocul

anotimpurilor.
Amintește-mi

că sunt!

2 3  M A R T I E  2 0 1 7
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SCOICA

Copil fiind
îmi doream nespus

să văd
marea cea mare.

Înduioșată,
Mama mi-a spus

că aș putea asculta glasul mării
ducând la ureche scoica

pe care și ea o primise în dar.

Iar povestea s-a adeverit.

Spuneți-mi, voi, prieteni,
care știți atâtea povești,

glasul mamei
acum

cum l-aș mai putea auzi?

1 9  A P R I L I E  2 0 1 7
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SOMNUl

Uneori te privesc dormind
de foarte aproape:

genele mele îți umbresc fața...

Însă doar azi am înțeles
că visul celor două jumătăți

care se caută
nu poate fi împlinit decât

în stare de veghe.

1 9  A P R I L I E  2 0 1 7

DE-A V-AȚI ASCUNSElEA 

Mai bătrân ca Timpul
mi-e sufletul, Doamne!

Pot redeveni copil
jucându-mă

de-a v-ați ascunselea
cu Moartea?

1 9  A P R I L I E  2 0 1 7
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PRIVEGHERE

În cutia toracică a zilei
inima mea

bate tot mai slab:
un-doi, un-doi, u-nuuuu...

Singurătatea o inundă
țipând...

Trag aer în piept,
adânc:

mi-e sete de tine!

Îmi priveghez iubirea în cuvânt,
sunt singura ei rudă...

Trei zile până când
pământul reavăn

al amintirii
o va acoperi.
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Vor crește flori,
se va înțeleni

ori un cireș văratec
va răsări

ispitind curajul copiilor
cu dulcele îmbujorat

al fructelor...

În cutia toracică a zilei
o inimă îndrăgostită

bate tot mai tare
unu, un-doi, Noi...

9  O C T O M B R I E  2 0 1 7



68 V E R B U M  •  A N T O L O G I E

RESTUl E TĂCERE...

Pe drumul dintre mine și tine
Iubirea îmi face semn:

Semnul tăcerii....

Abia acum îi pot urma
Chemarea....

11  O C T O M B R I E  2 0 1 7

AICI, UNDEVA

Aici, undeva a curs un râu, 
aici, undeva a înflorit o grãdinã.

Aici, undeva a fost dimineațã 
și a fost searã 

și doi oameni care s-au iubit.

Aici, undeva 
sub streașina pãrãsirii 
o rândunică țese cuib 

puilor sãi.

2 4  O C T O M B R I E  2 0 1 7
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SINGUR SĂRUTUl

Cât de frumos mint
buzele tale!

Asemenea și trupul
și îmbrățișarea…

Singur sărutul
își țipă trădarea

la marginea nopții care
nicicând

nu ne va mai odihni
Dragostea.

2 6  O C T O M B R I E  2 0 1 9
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lEMNUl CARE CÂNTĂ

Cineva s-a îndrăgostit de florile tale,
altcineva de foșnetul arămiu al frunzelor…

Unii s-au adăpostit la umbra ta,
alții au visat, au iubit

ori cu fructele dulci-amărui
s-au hrănit…

O mână ți-a picurat apă la rădăcină,
a primenit crengile,

o alta și-a scrijelit numele
pe trunchiul tău care

va înteți, cândva,
focul din vatră.

Dăltuit din coasta ta
Eu – lemnul care cântă
despre toate acestea…

2 7  O C T O M B R I E  2 0 1 9



71A N T O N I O  D O D A 

Antonio Doda

Data și locul nașterii: 20 martie 2001 Alba Iulia, jud. Alba
Profesia/Ocupația actuală: student anul I, Universitatea  
„1 Decembrie 1918” Alba Iulia
Activitate literară: „Discobolul ”, „Banchetul”,  
reviste online: „Monitorul de poezie”, „Parnas XXI” 
Alte activități pe plan cultural: 
• Membru al cercului de scriere creativă VERBUM

ERBUM
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nu mă mai cunoaște nimeni

atât de pierdut încât sunt fericit
extravaganțele mă țin departe de spiritualitate

îmi e frică de oamenii pe care nu-i înțeleg 
lucrurile pe care le regret îmi fac cel mai bine

ce mă făcea fericit mă sperie

mă temeam de moarte
până când am început să mă distrez

de când sunt eu 
nu mă mai cunoaște nimeni

pățesc ceva rău 
mă simt liniștit

pierd controlul
văd lumea cu adevărat

îmi fac rău să nu uit cum e să trăiesc
totul e clar de când nu mai dau explicații
sunt imun doar în cele mai proaste stări 

ce are sens în mintea mea sună ciudat în
cuvinte

îmi e teamă să fiu precum oamenii
dependenți de banalități

problemele ce nu mă stresează trec cel mai repede
schimbările au durut 
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durea mai tare să nu le fac
de când par o cauză pierdută 

evoluez cel mai mult

haosul pe care îl suport doar în preajma ta
ai săpat în imaginația intimitatea tristețea mea

până când ai dat de versuri

m-ai iubit până când ți-ai dat seama că
îți place să te distrezi

viziunea exagerată ireală 
singura opțiune pentru a vedea normalitatea

atât de șocat
nervos 

încât mă simt liniștit

atât de greu să te întorci la un om care
ți-a făcut bine

căruia i-ai făcut rău

nu înseamnă nimic
să insiști în fața cuiva 

ce nu vrea să te asculte

sunt nenorocitul
care se hrănește din tristețea ta

umanitatea din tine m-a transformat într-o
ființă reală

siguranța mea te-a distrus
iubirea necondiționată are multe condiții

mi-ai îmbrățișat răutatea pentru că n-aveam altceva



74 V E R B U M  •  A N T O L O G I E

prietenul imaginar poartă haine rupte

viața lui n-a însemnat nimic
până când n-a apărut în coșmarul meu

pleacă nopțile
nu spune nimănui

mă obsedează gândul că e trist
nu îi pasă

plâng sub pătură cu poza lui imaginară
nu îl cred

când spune că o să fie bine

în locul temelor
scrie versuri despre colega din banca a doua

trage pe nas liniile din caiet

mirosul artificial din hainele lui
amețește jucăriile de pluș

înșiruite pe uscătorul de rufe
pășește trist pe coridorul spitalului

așteaptă ca injecțiile să-și facă efectul de
externare
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e opusul normalității impuse
e zdrobit de vorba „nu mai ești copil”

se panichează când face acțiuni simple
încalcă obiceiuri și reguli fără sens

primește în viața lui pe oricine vrea puține
de la viață

sentimentele sincere sunt bolnave
vocea interioară vorbește singură

a fost frumos până când a început șirul
întâmplărilor reale

dumnezeu are o listă a versurilor geniale pe
care încă nu le-am scris noi
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nu-mi știu diagnosticul

aștept moartea cu încăpățânare
nerăbdare
ca un copil

care-și așteaptă părinții să-l ia de la școală
bătrânii din salon

mirați că sunt așa tânăr
întreabă zilnic ce am pățit

citesc non-stop
le spun asistentelor

că nu mai am nevoie de medicamente
le scriu prietenilor

despre amintirile noastre
transpirat

inspir mirosul spirtului
iaurtul

cornul de lângă pat 
mucegăiesc

sirenele ambulanțelor
o normalitate

oamenii plâng
își regretă viața

își smulg perfuziile din mâini
scârbiți de pastile

în cutii scrise cu pixuri albastre
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își pun telefoanele la încărcat
nu îi sună nimeni

se plimbă pe coridoare
privesc mașini pe care nu le mai pot conduce

doctorii ne privesc triști
tremur sub pătura albă

îmi e dor de baruri
săruturi
râsete
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vibe de londra

geamul deschis
mașini trec la ore târzii

pervazul plin de frunze și scrum
câinii vagabonzi în haită
ploaia are ritm de jazz
acompaniată de vânt

hornurile caselor suflă fum în aerul înghețat
se apropie ziua

trenul e la 5
bătrânii din gară

beau tării ieftine printre magazinele
abandonate peronul îmi adăpostește gândurile

orașul se trezește
când plec departe
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homeless 

târăsc o pungă
în care zace toată povara

capsez de stomac o foaie udă pe care scrie
„n-am nevoie de nimeni”

cuvinte se înghesuie pe cablurile electrice
oamenii vorbesc

despre banalitatea ce se agață de trupul
murdar

aruncă nepăsare la picioarele desculțe
stările devin una

frica duhnește a singurătate
amintirile

filme horror
retras printre animale și gunoaie

orașul înjură
plânge

țipă
stratul de murdărie mă distanțează

de aerul îmbâcsit
ce dă viață populației

realitatea
jocul video cu grafici proaste

aerul miroase a fabrici
înconjurat de panică

nebunie
sunt strigoiul trist care se sperie de chipurile

inocente
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o zi obișnuită din viitorul apropiat
oamenii pe marte

extratereștrii pe pământ
viață bună

pe o planetă încă nedistrusă

părinții îngrijorați de notele „astronomice” 
ale copiilor

conduc (mars)erati 
s(e)aturn 

(mercur)cedes 
și dacia 

pe drumurile plutitoare neasfaltate spre școli

elevii stau în fața caselor
joacă aliens vs predator 

star wars 
uită că au de făcut referate

despre primul om care a băut bere pe marte

un designer francez
salvează populația de temperaturile scăzute

fură ideea cojocului românesc
îl vopsește sexy

face profit
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prea frig 
să vedem pe plajă

burtoși păroși cu lanț de aur și ochelari de
soare 

copii urmăriți de câini 
vânzători de kurtos kalacs

sub geamurile blocurilor verzi
un băiat trist ascultă ștefan bănică junior

cumpără droguri de la dealerii intergalactici
aruncă la gunoi buruienile spațiale 

se lovește de inelele lui venus

iubita lui e la berăria ciucmars
cu dark vader

iubindu-se cu viteza luminii
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coșmaruri

oasele mele
norii pictați cu albastru

din jurul lunii

am privire de copil fericit și adult trist

mă scurg în canalizare
departe de societatea posibilităților materiale

ce poluează aerele oamenilor
bolnavii mor

deconectați de la aparate
eu de la cuvinte

comunic cu oamenii prin coșmaruri
ei îmi apar mie
eu le apar lor



83l A R I S A  D R Â M B Ă R E A N 

Larisa Drâmbărean

Data și locul nașterii: 18 iunie 2003, Alba Iulia, Jud. Alba
Profesia/Ocupația actuală: elev clasa a XI-a, Seminarul Teologic 
Ortodox Mitropolit „Sf. Simion Ștefan”
Alte activități pe plan cultural: 
•  Membru al cercului de scriere creativă VERBUM

ERBUM
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***

te iubesc 
simt o durere când îți spun asta

o apăsare
de parcă nu aș vrea sa îți zic

dar o simt
în tot trupul meu

vibrațiile inimii mele
e ritmul respirației tale

pe buzele mele
se tipăresc o mulțime de cuvinte

un „te iubesc” în toate limbile pe care le știu
nu le spun cu voce tare

vrei doar să le simți
sărutându-mi buzele

încă mă doare să știu că te iubesc așa mult
te țin de mână

cu o durere atât de plăcută
transformându-se în boala insuportabilă a iubirii

cu care mă omori
până la o ultimă îmbrățișare

care mă transformă
mă vindecă

mă reprezintă
durerea nu dispare
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starea mea se agravează
pulsul meu

e ritmul bătăilor inimii tale
suntem aceeași persoană

te iubesc așa de mult
am murit.

***

Stăm în mașină
Ascultând muzică la radio

Înaintăm în coada interminabilă de la McDrive
Lihniți de foame

Si hrăniți doar cu iubire
Căci doar asta avem.

Comandăm o porție pentru amândoi
Burțile se umpleau de burgeri și emoții

Iar plămânii de fumul de țigară.

***

vremea e mohorâtă
te îneci în fumul de țigară abia aprinsă

îți recapeți suflul odată cu picătura de ploaie
care îți atinge trupul
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plouă torențial
tu încă ești pe geam

tragi din țigara stinsă de ploaie
apa îți inundă tatuajele

ajungând și până la cel mai mic triunghi 

tremuri
mă tragi jos din pat să te încălzesc

îți șterg triunghiul acoperit de ploaia rece
iar șarpele de pe spate s-a liniștit

fiind acoperit de îmbrățisarea mea
pielea goală și tatuajele

sclipesc
timpul s-a oprit

tatuajele tale prind viață
mă trag jos din pat
să le lipesc la loc

e prima dată când te văd
după mult timp

îmi provoci rău de mare
îmbrățișându-mă

ploaia s-a oprit
timpul curge normal

tatuajele fac din nou parte din tine

tot ce îți lipsea
era dragostea mea.
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***

pe o foaie plină de lacrimi
îți desenez chipul

cu privirea ta în stânga
eu sunt în față

foaia umedă te face și pe tine să plângi
dar nu ai de ce
eu sunt pictorul

tu ești muza
alergi după o stea din altă galaxie
care explodează din ură pentru tine

plângi
retușez desenul

privirea ta se uită acum la mine
lacrimile se opresc

te uiți la mine
pierzându-te în galaxia mea
milioane de stele care te vor

doar pe tine.
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***

puteam să scriu despre tine
despre iubirea noastră

despre sufletele
împleticite între ele

sub stratul de imaginație ce le proteja
despre ce simțeam când eram cu tine fluturii din stomac nu-mi 

dădeau pace oamenii deveneau detalii
când privirile noastre se întâlneau

atingerea ta îmi făcea trupul să tremure
zâmbetul tău inocent 

mă făcea mai nebună după tine
lupt 

cum în interiorul tău
știu că și tu faci pentru mine

vreau să îți spun că te iubesc
știu că nu e reciproc

mă opresc
până când vom deveni un trup

care împarte două suflete
și niște litere
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Daniela Floroian Barb

Data și locul nașterii: 26 septembrie 1966, Alba Iulia
Profesia actuală: Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba – 
bibliotecar Sala de lectură, PR, animator cultural
Educaţie și formare:
• Liceul Teoretic „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, prof il 

chimie industrială
• Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Institut 

Pedagogic (1988)
• Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de 

Chimie și Inginerie Chimică, specializarea chimie – fizică (2008)
• Universitatea „1Decembrie 1918”, din Alba Iulia, Facultatea de 

Istorie – Filologie, studii de master (2013)
Activitate culturală:
• Debut în volum în anul 2004 cu proză și în anul 2008 cu poezie
• articole și intervenţii în publicaţiile: Târgul de Fete, 

Dacoromania, Pașii Profetului, Scena Vieţii (Târgoviște), 
Revista Lilliput (București), Revista Biblioteca (București), 
revista ARTE (Cluj Napoca), Revista Lumina Cărţii, Revista 

ERBUM
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Rânduiala, seria Ethnologica, revista Studii și comunicări de 
etnologie (Sibiu), revista Buletin Informativ (București), Unirea, 
Informaţia de Alba, Monitorul de Alba, Ulpia Jurnal, Universul 
Școlii, Universul Școlilor Albei, Alba Iulia, Gând Românesc, Ţara 
Secașelor, Astra Blăjeană, reviste școlare editate cu diverse prilejuri

• Înființarea și coordonarea revistelor: Lumina Cărții 
(primul număr), Rânduiala Alba (5 numere), Seria 
Ethnologica (5 numere)

• prezentă în emisiuni radio și TV la: Radio Reîntregirea, Radio 
Ardeleanul, Radio Romania Actualități, Radio Cultural, Radio 
Atlas și televiziunile Tele 7 Alba, Alpha Tv, Axa Tv, One Tv, 
Realitatea, Antena 1, Pro Tv Alba, Alba TV, Alba Carolina TV

• Rubrici permanente în presă: Cartea fără f itze – Informația 
de Alba; Picătura de cultură – Monitorul de Alba, 

• Editoriale: Votaţi pentru cultură – Citynews-12.11.2008, 
Iarna vrajbei noastre – Citynews-7.02.2009, Obiceiuri de 
Paște în judeţul Alba – Ulpia Jurnal, 6.04.2009, Legende 
despre Târgul de fete – povestite de preotul Toader din Vlășcuţa 
– revista Târgul de Fete, nr. 13, 2003

• producător și prezentator al emisiunilor: Picătura de cultură – 
Tele 7 Alba; Matinal cultural – Alpha TV; Povești sub felinar – 
Alba TV, Prieteni de familie – Alba TV, Arena Așilor – Alba TV, 
Pașaport Cultural – Alba Carolina TV

• participarea cu note, intervenţii, însemnări, recenzii, prezentări 
de carte, în școli, instituţii de cultură, alte instituţii, la colocvii, 
simpozioane, cafenele literare, mese rotunde, în localităţi din 
judeţul Alba și în localităţile București, Baia Mare, Râmnicu 
Vâlcea, Satu Mare, Târgoviște, Aninoasa, Sibiu, Sinaia, Pitești, 
Tulcea, Botoșani, Băile Herculane, Cluj Napoca, Iași etc.

Articole, prefețe, postfețe, cuvinte înainte:
• Poezii, fragmente de proză, studii și comunicări publicate:
• Mărgineanu, Ion, Bădia, 2003, (Lumina care nu se lasă 

înfrântă, pag. 45)
• Caietele Blaga, 2006, (Obrazul de argilă al zilei, pag. 55)
• decembrie 2007 – Leontina Fărcaș și Muguri de Tezaur, cuvânt 

introductiv la CD-ul cu același nume
• Caietele Blaga, 2008, (Poezii, pag. 169)
• Mărgineanu, Ion, Bădia sau brazda ce-și rescrie f iii, 2008, (La 

Oarda de Sus pe urmele lui Bădia, pag.76)
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• noiembrie 2008 – lucrarea „Călușarii din judeţul Alba” 
prezentată în cadrul sesiunii știinţif ice „90 de ani de la 
Marea Unire – secţiunea etnograf ie și folclor” organizată de 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Muzeul 
Naţional al Unirii 

• Mărgineanu, Ion, Buzași, Ioan, Nobleţea unei veșnice peceţi – 
antologie de versuri, 2008 (Triptic pe scările Unirii, pag. 133)

• mai 2009, Muguri ce au înflorit, în revista ARTE a Școlii de 
arte „Tudor Jarda” din Cluj-Napoca, nr. 5, pag. 4

• iunie 2009 – Debut literar – Radu Andrei Sebeni, în revista 
ARTE a Școlii de arte „Tudor Jarda” din Cluj-Napoca, pag. 10

• mai 2009 – lucrarea „Salvgardarea meșteșugurilor tradiţionale 
în judeţul Alba”, prezentată în cadrul consfătuirii cu tema „Rolul 
așezămintelor culturale în salvgardarea culturii tradiţionale” 
organizată de Ministerul Culturii și Cultelor și Centrul naţional 
pentru conservarea și promovarea culturii tradiţionale

• Studii și comunicări de etnologie, 2009, (Statu’ la vase... un 
obicei calendaristic?, pag. 83)

• octombrie 2009 – lucrarea „Obiceiuri pierdute, obiceiuri 
renăscute” prezentată în cadrul Colocviilor naţionale cu tema 
„modalităţi de valorizare a culturii populare” organizate de 
Ministerul Culturii și Cultelor și Centrul naţional pentru 
conservarea și promovarea culturii tradiţionale

• octombrie 2009 – Obiceiuri de Paște în judeţul Alba, revista 
Rânduiala, nr. 1, pag. 39

• octombrie 2009 – Statu’ la vase în lunea Paștelui, revista 
Rânduiala, nr. 1, pag. 41

• octombrie 2009 – Muguri ce au înflorit, revista Rânduiala, nr. 1, 
pag. 47

• aprilie 2010 – Statu’ la vase în lunea Paștelui, în Buletin 
informativ, revistă de etnograf ie a CNCPCT București, nr. 4, 
aprilie 2010, pag. 11

• mai 2010 – lucrarea „Ritualuri de înmormântare la Oarda 
de Sus, judeţul Alba” prezentată la Sesiunea de Comunicări 
știinţif ice din Pitești

• Studii și comunicări de etnologie, 2010, (Ioan Dicu, Jurnal de 
front, pag. 250)

• Toma, Cosmin, Tradiţii culinare și cântece din zona Mogoș, 
2010, (note de prefaţă, pag. 8)
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• octombrie 2010 – prezentarea f ilmului și a lucrării „Statu’ 
la vase” în cadrul Colocviilor Naţionale de Etnograf ie ale 
CNCPTC, 26 – 28 octombrie 2010, Cluj-Napoca

• octombrie 2010 – prezentarea lucrării „Aspecte ale valorif icării 
culturii tradiţionale. Olivia Tima și meșteșugul ţesutului în 
Munţii Apuseni” în cadrul Colocviilor Naţionale de etnograf ie 
ale CNCPTC, 26-28 octombrie 2010, Cluj-Napoca

• noiembrie 2010 – Ion Dicu, Jurnal de front (1939 – 1943), în 
Buletin Informativ- revista de etnograf ie a CNCPCT București, 
nr. 11, pag. 36

• decembrie 2010, Interferenţe culturale Alba – Cluj, în revista ARTE 
a Școlii de arte „Tudor Jarda” din Cluj-Napoca, nr. 7, pag. 20

• octombrie 2011 – lucrarea „Protecţia patrimoniului cultural 
imaterial în județul Alba”, Colocviile Naționale de etnograf ie ale 
CNCPTC, 25-27 octombrie 2011, Iași

• decembrie 2011 – „Valer Butură și cultură etnograf ică 
transilvană”, simpozionul de la Muzeul Național al Unirii din 
Alba Iulia

• Revista Alba Iulia, 2011, (Poezii, pag. 12)
• Revista Rânduiala, 2013
• Floroian Daniela, Domnului profesor... cu drag, în Studii și 

comunicări de etnologie, tomul XXVII, serie nouă, 2013, pag. 40
• mai 2014 – Pe drumul amintirilor, în Caietele Blaga, ed. Altip, 

Alba Iulia, 2014, pag. 89
• Textul f ilmului documentar „Fășangul românesc de la Cetea»
• Textul f ilmului documentar „Statu’ la vase în lunea Paștelui»
• Textul f ilmului documentar „Iţe de Sălciua»
• Floroian Barb Daniela – Poezii, în revista Discobolul, 2018
Coautor și editor:
• Ghidul personalităţilor din judeţul Alba – 2003
• Albumul monograf ic „Școlile Albei în imagini” – 2003
• Alba Iulia – Întâiul dicţionar fără sfârșit – 2004, 2006
• Gând pentru ţară, antologie de versuri – 2008
• Povestiri din Munţii Apuseni, autor Valeriu Butură – 2010
• Educație, cultură, personalități – 2012
• Etnograf ie din Transilvania, autor Valer Butură – 2017
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• Antologie de texte literare pentru copii – 2017
• Corespondențe Culturale – Ion Lăncrănjan – 2017
• Etnograf ie din Transilvania, autor Valer Butură, vol.II – 2019
Autor:
• Povești scurte despre sf inţi – 2004
• Povestea Regelui An – 2005
• Pe urmele lui Lucian Blaga, hartă cultural turistică – 2006
• Ighiu – 800 de ani – ghid turistic – 2006
• „40...” – volum de poezie – 2008
• Ilie Moise la 60 de ani – seria Ethnologica, nr.1 – 2008
• Cornel Nistea la 70 de ani – seria Ethnologica, nr.2 – 2010
• Valer Butură la 100 de ani – seria Ethnologica, nr.3 – 2010
• Ion Mărgineanu, culegător de limba română – seria Ethnologica, 

nr.4 – 2011
• Centenar Gheorghe Pavelescu – seria Ethnologica, nr.5 – 2015
Referinţe: 
• Mărgineanu, Ion, Barb Floroian, Daniela, Comșa, Cornel Petru – 

Alba Iulia, Întâiul dicţionar fără sfârșit, Alba Iulia, 2004, pag. 121
• Mărgineanu, Ion – Cuvântul adăpost al inimii, 2004, prefaţa 

cărţii „Povești scurte despre Sf inţi”, autor Daniela Barb Floroian
• Mărgineanu, Ion – Cuvântul adăpost al inimii, în Ulpia Jurnal, 

4 noiembrie 2004, pag. 5
• Ironim, Ion – Poveștile sau adăpostul din casa inimii, în Ulpia 

Jurnal, 16 septembrie 2004, pag. 5
• Câmpean, Bia – Povești scurte despre Sf inţi, în Informaţia de 

Alba, 13 noiembrie 2004, pag. 3 (Cultură/ Societate)
• Mărgineanu, Ion – O poveste cu ieșire la mare, 2005, prefaţa 

cărţii „Povestea Regelui An”, autor Daniela Barb Floroian
• Buzași, Ioan – Cartea de identitate spirituală a judeţului Alba, 

în Informaţia de Alba, 2 aprilie 2005, pag 3 (cultură/ societate)
• Hănţulescu, Ioan – Alba Iulia, un dicţionar citadin fără sfârșit, 

în Unirea, 17 februarie 2005, pag.4
• Hănţulescu, Ioan – Povestea Regelui An, al doilea volum semnat 

Daniela Barb Floroian, în Unirea, 20 iunie 2005, pag.10 (cultură)
• Mărgineanu, Ion – Un mărţișor în care să se scalde, în 

Informaţia de Alba, martie 2007, pag. 5
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• Lopădeanul, Ion – Dintre cuvinte... un buchet de flori, în 
Informaţia de Alba, 27 septembrie 2007, pag. 6

• Pantea, Aurel – coperta volumului de versuri „40...”, autor Daniela 
Barb Floroian, 2008

• Mărgineanu, Ion – coperta volumului de versuri „40...”, autor 
Daniela Barb Floroian, 2008

• Mărgineanu, Ion – Un mărţișor în care să se scalde, „Caietele 
Blaga”,mai 2008, pag. 129

• Stoica, Emanuel – Daniela Floroian și-a pus sufletul în palmă și a 
creat bilanţul poetic „40...”, în Ulpia Jurnal, 24 martie 2008, pag 8

• Pantea, Aurel – „40...”, în Ulpia Jurnal, 24 martie 2008, pag 8
• Mărgineanu, Ion – „40...”, în Ulpia Jurnal, 24 martie 2008, pag 8
• Câmpan, Diana – „40...”, în Ulpia Jurnal, 24 martie 2008, pag 8
• Oancea – Raica, Claudia – Daniela Barb Floroian – 40, în Astra 

Blăjeană, anul XII, nr. 3, septembrie 2008, pag. 40 (recenzii)
• Gastone, Nicolae – Ilie Moise la 60 de ani, în „Gazeta de 

Miercurea”, 2008, pag. 3
• Mărgineanu, Ion – Oameni din Munţii Apuseni, 2009, pag. 29
• Avram, Cristea – Vitrina cu cărţi, în revista Rânduiala, 2009,  

pag. 53
• Borza Alexandru – Comorile Albei – însemnări de drum, ed. ASE, 

București, 2012
• Ion Mărgineanu – Caietele Blaga, 2012, Editura Altip, Alba Iulia, 

pag. 107
• Ion Mărgineanu – Modestia ca floare de leac, ed. Grinta, Cluj-

Napoca, 2012, pag. 30-36
• Ilie Moise – Povestea caselor – Casa de la Cut, Craiova ed. 

Universitaria, 2013, editată de Muzeul Naţional al Satului 
„Dimitrie Gusti”, pag. 59-64

• Ion Mărgineanu – Caietele Blaga, Alba Iulia, Ed. Altip, 2014,  
pag. 93-98

Premii:
• 2005 – Premiul Special la concursul de proză „Al. Odobescu” din 

Călărași
• 2005 – Premiul Special conferit de Asociaţia TOF la Zilele 

Francofoniei
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• 2005 – premiul de debut la Literatura pentru copii acordat de 
Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba

• 2005 – diplomă de membru fondator al Cenaclului de Luni, 
acordată de Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba

• 2005- Premiul „Punţi peste Carpaţi” acordat de Inspectoratul 
Școlar Judeţean Alba pentru poezie

• 2006 – Diplomă de onoare la Atelierele Artistice București, 
pentru Poveste de Crăciun

• 2006 – Diplomă de Excelenţă la Zilele Culturii Aninoasa pentru 
Povești scurte despre Sf inți

• 2006 – Diplomă acordată de Biblioteca Metropolitană București 
pentru Poveste de Crăciun 

• 2006 – Diplomă conferită de Asociaţia TOF la Zilele 
Francofoniei din România pentru poezie

• 2007 – Diplomă de merit conferită cu prilejul concursului de 
literatură prin SMS de la Târgoviște

• 2007 – Premiul Fundaţiei „Lucian Blaga” la Festivalul 
Internaţional „Lucian Blaga”

• 2007 – Premiul I la workshop-ul Didactica Arte 2007 din 
Caraș-Severin, pentru „Școlile Albei” – dicționar

• 2007 – Diplomă de Onoare conferită de Congresul Spiritualităţii 
Românești pentru excepţionala contribuţie adusă la păstrarea 
valorilor naţionale prin articolele de specialitate publicate de-a 
lungul vremii

• 2008 – Titlul de apreciere acordat de Consiliul Judeţean Alba 
• 2009 – diplomă acordată de către Consiliul Judeţean Caraș-

Severin pentru publicația „Rânduiala Albei”
• 2010 – Premiul Excelsior acordat de ASTRA, Despărţământul 

Timotei Cipariu – Blaj
• 2011- diplomă și trofeu pentru activitatea culturală la 

împlinirea a 45 de ani de viață, decernate în cadrul Serbărilor 
Unirii de către Consiliul Județean Alba, Uniunea Scriitorilor 
din România – f iliala Alba – Hunedoara și Biblioteca Județeană 
Alba

• 2011 – Diploma Aniversară la a XV-a ediţie a Congresului 
Spiritualităţii Românești, pentru Seria Ethnologica 
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• 2011 – diplomă de excelenţă din partea Complexului Muzeal 
Naţional ASTRA- Sibiu, în cadrul Festivalului datinilor și 
obiceiurilor de iarnă pentru Seria Ethnologica

• 2011- diplomă de apreciere pentru excelenta colaborare și pentru 
sprijinul acordat în anul 2011 cu ocazia activităţilor desfășurate 
de Consiliul Judeţean Alba

• 2012 – Diplomă de Excelență conferită de Primăria și Consiliul 
Local Bacău pentru volumul „Povești scurte despre Sf inți”

• 2012 – Atestat conferit de Academia de Studii Economice 
București pentru contribuția la volumul „Comorile Albei”

• 2013 – Diplomă de excelență din partea Muzeului ASTRA Sibiu 
pentru participarea cu articole de specialitate la revista „Studii și 
comunicări de etnograf ie”

• 2013 – Mențiune la festivalul de Film Etnograf ic din Galați 
pentru textele scrise la f ilmele etnograf ice „Ițe de Sălciua” și 
„Statu’ la vase în Lunea Paștelui”

• 2013 – Diplomă de recunoaștere și apreciere din partea 
Consiliului Județean Alba

• 2014 – Diplomă de Excelență din partea TV Favorit București 
pentru Revista Rânduiala Albei și Seria Ethnologica

• 2014 – Diplomă de excelență acordată în cadrul Festivalului 
Internațional de Umor, ediția a X-a

• 2019 – Bibliotecarul Anului în cadrul Galei Bibliotecarilor din 
jud. Alba

Alte activități culturale:
• am înf iințat și coordonat în calitate de director Centrul de 

Cultură „Augustin Bena” Alba 
• Membru al cercului de scriere creativă VERBUM
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DE HAllOWEEN

Nu puneți cartea-n pânze de păianjen,
Nu risipiți cuvântul scris frumos,

Nu-l îmbrăcați în moarte și schelete,
Mai bine dați-i aripi și duceți-l în sus.

Nu îmbrăcați cuvintele-n schelete, 
Nu strângeți gândurile-n giulgiul lor,

Lăsați viața să respire-n voie,
N-o omorâți de dragul modei lor. 

Nu puneți viața-n pânze de păianjen,
Nu risipiți din anii scriși frumos,

Nu îmbrăcați în negru tabloul dulce-al toamnei,
Nu faceți să dispară tot ce a fost frumos.

Nu îmbrăcați cuvintele-n păienjeni,
Nu strângeți cărțile în pânza lor,
Lăsați cuvântul să respire-a viață,
Nu-l omorâți să fiți pe placul lor.
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DE ANUl NOU 

Îmi scutur urmele în zăpada vieții
ce stă să cadă

mai încolo.
S-a pornit crivățul

cu dinții cariați
ce nu mai vor să muște.

Copilul stă speriat 
de clănțănitul caprei
care a plecat la urat

iar după ușă
stă zăpada aninată
de bolta cerească

refuzând să cadă grea
pe pământ sau în cer.

A mai trecut un an.
Și ce-i dacă.
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IARNA DIN NOI

Seara revine obsedant
Cu același refren de refuz.
Te caut dar nu te găsesc

Nici măcar în grădini de vise.
Încerc să-mi dau timp și să uit
Că șoaptele tale ce au fost

Lumină, culoare și foc
Sunt acum înghețate.

Gândurile îmi trimit fiori reci
Și lacrimi grele atârnă de gene.

Îți simt prezența și mă înfior.
Aștept să-mi culegi șoapta

Cu buze ce spun același refren
Ca o marionetă stricată.

Îmi doresc să oprești vântul
Ca să nu-mi stingă flacăra

Ce mai pâlpâie palid în mine.
Noaptea mă bântuie cu vise grele,
Stelele au înghețat pe-o creangă

Și forma ta în așternut a înghețat și ea.
M-am rugat nopții și m-a biciuit cu amintiri.
M-am rugat pământului și a devenit rotund

Ca să nu văd prea departe.
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Am devenit o busolă stricată
Ce și-a greșit direcția.

Noi? Ce-a mai rămas din noi?
Doar amintirea clipelor în doi.

Și încă ceva: iarna din noi.
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COlOANA INFINITUlUI

Ideea de nesfârșit nu mă sperie.
Îmi place povara nemărginirii.

Limitarea este cea care-mi ridică
Probleme de matematică.

Pentru că e soră cu banalitatea.
Exact așa precum prostia

E soră cu moartea... de plictiseală.
Nici infinitul nu mă sperie,

Dacă din teoremă în teoremă,
Nu ajunge la o cifră ciudată. 
Un fel de opt întors pe dos.

Eheeiiiiii, deja asta nu-mi mai place,
Pentru că seamănă prea mult,
Cu prelungirea prezentului,

Până dincolo de linia infinitului,
Sau a orizontului,
Sau cine mai știe.
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PUZZlE

Când construiești un puzzle
este absolut necesar să ai în fața ta

toate piesele.
Dacă doar una lipsește

imaginea rezultată
s-ar putea să fie deformată.
Iar dacă după toate astea

tragi linie și aduni
ori înțelegi greșit, ori...

te enervezi și strici jocul.
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CĂlĂTOR CU MINE-N GÂND

Pe fruntea verde a urcușului din noi
Îmi trec tălpile mușcând iarba cărnoasă

Și caut limpezimea din ochii
Unui clar de izvor curat și sincer
De care am uitat că există în noi.

Cobor cu gândurile întinse
Pe zidul cariat al cetății

Și cu zâmbetul căzut în colțul gurii
Îmi spun că dangătul clopotului,

Ce tocmai a început să bată,
A răgușit de atâta iarnă

Și își lasă notele să-i alunece târâș
Până la următorul popas.

Salut o statuie e-mi șoptește șmecherește
Că azi e luni și nu vineri

Iar în mintea mea au început
Să se amestece-ntr-un carusel

Și ieri, și mâine, și azi, și altă dată.
Din confuzie în confuzie

Am dobândit un cocteil fără gust
Sorbit grăbit în pași de versuri aruncate

În mare grabă chiar lângă frunzele moarte.
Ah! Azi am uitat să-mi închei paltonul

Și atunci mi-am zis în gând o rugăciune
Și am plecat mai departe
Simțind că doar cerul știe
Ce se află în atâta tăcere.
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COlIND lA CASĂ PĂRĂSITĂ

Unde nu se mai colindă
Cresc păienjenii la grindă

Se destramă pământu'
Se acrește sufletu'.

Cade bruma-n rugăciune
Sorbind jarul din cărbune

Și usucă doruri multe
Pentru cei ce nu-s în curte.

Casa se duce de râpă
Cucuveaua-n grindă țipă

Se usucă grădina
Se tocește lacrima.

Joacă pe pereți târziul
Și-n cămări e doar pustiul
Nu stă nimeni la fereastră
S-aștepte să vin acasă.

Unde nu se mai colindă
Moartea stă-atârnată-n grindă

Și cârpește geamuri sparte
Visele noastre uitate.
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Diana Luminița Ganga

Data și locul nașterii: 07 decembrie 1968, Crăciunelu de Jos,  
jud. Alba
Studii: Universitatea Spiru Haret București, Facultatea de 
Psihologie-Sociologie
Profesia/Ocupația actuală: Psiholog
Activitate literară: Revista „Discobolul” 2018, poezie.
Premii literare: Premiul Revistei „FAMILIA” Oradea, la Festivalul 
Internațional LUCIAN BLAGA
Alte activități pe plan cultural: voluntar la Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” Alba
•  Membru al cercului de scriere creativă VERBUM

ERBUM
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INERȚIE

Când nu mai știi ce-ți poartă privirea
și grav ochii nu mai clipesc,

când tremură pleoapa și sudoarea năclăie geana,
timpul nu le rezolvă pe toate!

Dacă degetele nu mai au rost în mișcările lor
și fără sens

pe perete bate ceasul,
ți-aduci genunchii la piept
și îndrăznești să tragi aer.
Mai singur ca moartea

te retragi în tine ca melcul în cochilia lui
la prima atingere (unde am citit asta!?, da-mi place rău!),

te-mbrățișezi cu noaptea
după ce spargi tupeul oglinzii și faci din cioburi

suveniruri cu chipul tău amestecat în rujul
prelins peste anii ce-ți joacă alba-neagra

la porțile prea multor săli de așteptare. Minunat de roșu, are 
gust de dinți. Excesele ucid.

Sfâșii nervos șervețelul demachiant, mie îmi vine să-l înghit, cum 
m-aș înghiți pe mine,

(îmi stau în gât!),
ghemotoc năclăit de prea multă piele moartă.

Iei de trei ori pe zi pumni în gură să taci, nu mai funcționează,
(mărește eventual doza!!!)
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lumina lunii te mai fascinează, cioburile te asortează,  
nu schimbi rujul,

doar dinții, ușurezi pleoapele, vomiți cocoloașele.
Iei din dicționarul tău definiția cuvântului viață  

și o treci în curriculum vitae
neapărat!

Tragi aer adânc în piept și lași un gând să strige cu voce tare:
În timp le rezolvi pe toate!
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DOR DE CIREȘE

Cireșele au rotundul
unui sărut

proaspăt umed de ploaie de vară
efervescență roșie

și pofta ultimei nopți în
sevraj n-am știut că inima

poate să bată atât de tare
una câte una se joacă cu trupul
se dau de-a dura prin vene și

sângele-n cascade efervescente
dă viață inimii.
ademenitoare

perfide
cărnoase
savuroase

mă păcălesc perfect cu
oferta lor voluptoasă de fericire.

am pus un cireș în grădină.
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DESCUlȚĂ

Cu mâinile îmbobocite-n rugăciune
implor trupul să nu cedeze întunericului.

Îmi place să umblu desculță
să simt cum pământul își scrie

povestea pe talpa mea curioasă
și în mers să-i răspândesc sămânța.

pașii lasă-n urmă izvoare și
dau curaj rădăcinilor să crească,

ascult șoapta potecilor strivesc capul șerpilor
exorcizez chemările sublimez atingerea

cu degetele sângerând printre pietre
amintind păcatul.

Îmi place să umblu desculță
să mă umplu de colb auriu

să-mi urce prin simțuri
mângâierea ierbii

și-n covata bălților să mângâi amintirea
strămoșilor mei.

Îmi place să umblu desculță
pe drumuri uitate de lume

umbrite de frunze sau
încinse de soare

enervată de furnici
țopăind de durere

sau bucurie ca-ntr-un șotron imaginar.
Îmi place desculță, să umblu căutând papucii care

m-au adus aici.
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DUPĂ-AMIAZĂ DE IANUARIE

Iubesc pădurea descărnată
de frunze. înfofolită de nostalgie.

cafeaua îndulcită cu miere.
zăpada care scârțâie. mai mult

scârțâitul, ritm cardiac,
stimulator cardiac.

dulce-amar.
avionul pe cer sfidează frigul că

zboară mai repede.
Luna e pe cer deși
e astru de noapte.

nu i-am știut niciodată fazele
și soarele niciodată nu a fost

noaptea pe cer. semn de mirare.
Versul lung de poezie modernă

care n-are nici un sens
totuși îl scriu. ticăie ceasul.

Sedativul cu numele tău fără tine,
cu apa care-mi potolește setea când îl înghit

de pe colțul de noptieră
trebuie să-i schimb locul ca să-l am la îndemână.

Mă duc să aduc lemne de foc.
focul ne dă atâta căldură

pe când
după el
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nu mai rămâne nimic.
tot timpul un nou început. cenușă.

Luna nu mai e pe cer. s-a dus la ea acasă-n noapte
să mă lase cu-ntrebările mele, prea măreață 

pentru o după-amiază leneșă, lumească, de ianuarie.



112 V E R B U M  •  A N T O L O G I E

PERFECT

Ești perfect.
și nu există alt cuvânt să te descrie.

perfect.
pentru felul perfect în care mă iubești

că mă ignori exact la momentul
potrivit.

mă urăsc. mă iubești mai mult.
cu privirea care vede.

în care-mi jupoi fiecare fibră putredă de
ură

și faci dragoste cu ea. ca și când.
o savurezi. pe fiecare parte. cum îți alunecă,

se descompune în tine.
mă urăsc mai mult tu, nu te mai saturi,

nu mă mai satur de ură.
cât te iubesc! încă.

degetele, atingerea, privirea, fibra. 
pentru tot restul vieții mele.

pentru totdeauna. și mai mult.
perfect.
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AlINT

― Bună tu, frumoaso!
soarta mi te-a adus, și mi te-a luat.

― Nu, te rog, lasă paharul plin!
în el vreau să mă-nec. Luna m-a făcut să mă simt

straniu. să nu mă simt. de ce?
Buruienile au rădăcini adânci,

uși vechi ruginite țâțâni, scorojite bătăi. mă dor.
prin crăpături mă umple răcoarea dimineții.
printre zăbrele simțurile se umplu de dorință

și nerăbdarea tremură,
zădărnicia zâmbește perfid.

― Bună, vin vechi! îți adulmec aroma înțeleaptă,
te râvnesc desert interzis, sunt dependentă de tine.

cine mi te-a adus și de ce mi te-a luat?
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VISARE

Îmi plimb degetele prin ploaie
așa cum genele se plimbă

prin răcoarea privirii.
Dacă ar fi să-mi aleg eternitatea

aceea ar purta numele tău.
Și m-aș legăna, leagăn

trupul tău.
Și aș visa pe portativul

vocii tale.
Degeaba mă ierți, eu vreau să mă leagăn.

Peste zidul înalt, scorojit,
marginea acoperișului îmi face bezele

de teamă să nu sar.
Firele de iarbă nu sunt geloase pe tine ploaie.

Aș cădea pe ele și m-ar învia într-un fir la fel de verde,
așternut pufos dorului.

Când mă vei tunde
mă voi înălța în aburul celei mai fine șampanii,

mă vei servi din pahare înalte cu picior
împletit din vasele de sânge golite de pofta

dragostei noastre.
Când voi alege eternitatea,

clar, aceea vei fi tu.
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Bianca Goadă

Studii:
2005-2008 – Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, Facultatea de 
Litere și Arte, secția Artă Teatrală, Actorie;
2008-2010 – Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, Master în 
Interpretarea caracterelor dramatice;
Roluri interpretate în facultate:
If igenia – „Aulis – Călătorie din trecut în prezent”;
Varia – „Livada cu vișini”;
Natasha – „Trei surori” ( Jocul de-a teatru II);
Mița Baston – „D-ale carnavalului” ( Jocul de-a teatrul III);
Figurație cor – „Faust” – regia Silviu Purcărete;
Spectacole pentru copii și spectacole de teatru stradal – Statui umane 
mișcătoare;
Activitate profesională:
Octombrie 2019 – Profesor de Arta Actorului, Actorie – Palatul 
Copiilor Alba Iulia
2011-2019 Actor independent
2011-2016 – Reprezentații ale spectacolului de teatru, muzică 
și poezie – One Woman Show – Viori aprinse femeile – concepție 
proprie

ERBUM
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2015-2018 – Colaborare Colegiul Național „Lucian Blaga”, Sebeș, 
actor coordonator al trupei de teatru COLB a colegiului, pentru 
conceperea celor trei spectacole: „Romulus cel Mare”, „Jocul de-a …
Caragiale”, „Întâlnire cu… CEHOV ” pentru reprezentarea lor 
în festivalul de ARTĂ DRAMATICĂ PENTRU LICEENI – 
SEBEȘ
2014-2015 – Profesor coordonator al clasei de actorie din cadrul 
Centrul de „Cultură Augustin Bena” – Alba Iulia
• Membru al cercului de scriere creativă VERBUM
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NOI...ANOTIMPURI

Toamnă îmi ești tu dacă nu îți sunt primăvară
Lumina mea îți dă aer când din zori îmi faci vară

Dacă în tine zace o vină în mine arde un dor
În noi se nasc anotimpuri căci zilele mor

Din nou este iarnă dacă timpul nostru tresare
Și păsările tale mute ne aleargă în zare

Renaștem din cenuși de arderi prea înghețate
Trăim și simțim prin suferinți ca în păcate

Ne suntem un vers ce se mistuie în iubire întruna
Muzica noastră o fredonează în singurătate doar luna

Răsărit ne rotește prin zăpezi încălzite de suflet
Prin viața ce înflorește din motivul univers ca un urlet

A L B A  I U L I A , 

2 2  S E P T E M B R I E  2 0 2 0
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COPIl ÎN CREDINȚI

Printre frunze îmi e gândul hoinar
Din veri până în ierni intru în toamna cu har

Am doruri și mă închin la dorinți din lumi încă fierbinți
Ca un copil mă joc și ard printre lacrimile de sfinți miruiți

Vântul îmi e prieten când marea îmi e dar
Cânt și râd căci de minunea din mine îmi e dor iar

Mă doare abisul efemerului Paradis alungat din părinți
Primăveri port în glas când chem cu căință demonii răzvrătiți

A L B A  I U L I A 

1 8  S E P T E M B R I E  2 0 2 0

DOAMNA MEA TOAMNĂ

Doamnă căzută în misterul sufletului meu
Îmi ești mângâiere și mă alinți mereu

Din aripile tale în culori durerile îmi pui
Și despre tine povești cu zâne îmi spui

În mine te scufunzi când de mirare mă ascunzi
Toamnă așterne-mi printre vise luminile ninse

A L B A  I U L I A 

2 8  S E P T E M B R I E  2 0 1 9
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DURERIlE MElE FlĂMÂNDE

Toate sentințele mele te cheamă și înfloresc
Din mituri de arderi ce îți șoptesc

Toate patimile care sufletul îmi seacă
Îți urlă în viscer și de condamnări te înșfacă

Toate minunile ce ți-au fost hrană
Suflarea ți-o declară sărmană

Toate miresmele mele îți fulgeră timpul
Și accelerează în rana ta putredă ritmul

A L B A  I U L I A 

6  O C T O M B R I E  2 0 1 9

ÎNGERUl DEMONIlOR NOȘTRI

În mine un înger zace mut
De când nu știu dar de demult

Cu blândețe mă dezmiardă în tăcere
Îmi ia din suferință și durere

Și îmi spune fără vorbe că în trecut
Un demon l-a făcut tăcut

Acum în jocul diabolic stă închis
Cu glasul dulce pentru veșnicie stins

S I B I U 

2 4  I U L I E  2 0 1 7



120 V E R B U M  •  A N T O L O G I E

DOR ÎNTRE COPERȚI

Mi-am pus sufletul pe foi
Și am știut că suntem goi
Am născut din vers mirare

Când am simțit ce tare doare
Că am fost și nu mai suntem
Dar că în amintiri rămânem
Din viață am făcut coperți
În litere am cioplit săgeți
Ce au desenat cu sânge

Dorul meu ce în vis îți plânge

S I B I U 

2 1  I U L I E  2 0 1 7
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MIRARE ÎN RĂSĂRIT
Că plouă că e soare sau vânt

Eu vieții i-aș face un cânt
Pe notele plăcerii l-aș pune

Spunându-i că totul e pe bune
Că ninge că e cald sau furtună
Aș pune pe jar o inimă nebună

I-aș da zilnic de veste
Că am o frumoasă poveste

Și aș trimite mesaje în valuri pe mare
Că frumusețea e în a răsăritului splendoare

A L B A  I U L I A 

1 4  I U L I E  2 0 1 7
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ARDERI CE SUSPINĂ
Pe bolta înaltă ce a înghețat senină

Din plâns răsare luna plină
E noapte și pe cerul suferinței mele

Doar raze lucii se aștern inele
Dacă în somnul întunericului e lumina

Simțirea ta pe mine e stăpână
Mă prinzi cu nălucirile tale târzii
Și în brațele durerii strâns mă ții

Din vraja mută a arderilor ce suspină
Îmi verși amarul printr-o perpetuă minciună

Prin tine răspunsul meu devine sânge
Când peste vinele minții îți ninge

S I B I U 

7  I U L I E  2 0 1 7
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FlACĂRA ÎN OBSESIE

Obsesiv îmi fugi prin sânge știind că vina îți plânge
Simț că arde în dimineață tot ce în mine se înalță

Te alung și încerc de pot să îndepărtez de tot
Simțăminte ce mă ard căci nu vreau să le împart
Viața în mistere îmi joacă eu o sfâșii ca o pradă

Iar când vreau să mușc din ea simt în piept inima ta 
Obsedant văd iarăși flash-uri cu ce a fost și refac versuri

Din povestea ce am trăit și nu e de înlocuit

S I B I U  4  I U L I E  2 0 1 7

SUSPIN VISCERAl

Suspin pe sângele ce arde când inima aleargă și cade
Suspin pe lacrima ce plânge când viața sufletul ți-l strânge

Suspin pe ochiul sentimentului tău nins când  
frânge flăcări de nestins

Suspin pe picătura ploii înflorite alungată  
din sfera universului fierbinte

Suspin pe ziua sorții ce mă doare și mă aruncă într-o prinsoare 
Suspin pe noaptea zilei festive

Care mixează adâncurile inofensive

S I B I U  3  I U L I E  2 0 1 7
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VAlURI DINTR-UN CURCUBEU

Picătura vieții îmi scrie cu petale pe o hârtie
Și un curcubeu de vise pictează file nescrise
Lipește pe suflet flori îngropându-l în culori

Mă întreabă și îmi răspunde cine când și până unde
Iar pe valurile înalte mă poartă tot mai departe

Din clepsidră îmi cerne un vis printr-o sită în Paradis
Și mi-l lasă la picioare în a soarelui candoare

S I B I U 

1 9  I U N I E  2 0 1 7

ARTA lUMII PRIN CENUȘA DE IDEI

Doar prin ploi și prin furtună trece viața de nebună
Ne învârte, ne împresoară strop cu strop ca să ne doară

Dar cu tot tumultul ei din cenușa de idei
Ne lovim de arta lumii în cădere ca nebunii

Și plonjăm pe scena vieții prin aburii dimineții

S I B I U 
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Gabriela Cristina Hale

Data și locul nașterii: Născută la 25 octombrie 1968, în Alba 
Iulia, judeţul Alba; 
2004 – Am absolvit Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu – 
Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu” – Licenţiat în Știinţe 
Administrative;
Profesia/Ocupația actuală: Consilier superior – Compartimentul 
Gestiunea patrimoniului construit și a peisajului cultural – 
Consiliul Judeţean Alba – prezent;
Pseudonim literar – Krista Gabrielita
Membru în Asociaţia „SINCRETIC ART” Alba Iulia
Alte activități pe plan cultural: Membru al cercului literar Verbum
Carţi scrise și publicate:
2012: Lansare de carte „Floricele aurii pentru cei mai dragi 
copii”, poezii cu posibilitate de personalizare unde sunt spaţii de 
completat, Editura ALTIP, Alba Iulia, 2012, 2013; 
2014: Lansare de carte „Floricele aurii pentru părinţi, bunici, 
copii”, Coautor pe partea muzicală – prof. Daniela Rus, cu desene 
realizate de elevi ai Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, 
partea color a cărţii este realizată cu tehnica șerveţelului de către 

ERBUM
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Hale Gabriela Cristina, pe DVD sunt înregistraţi elevii clasei I–a 
ai Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, coordonator prof. 
Daniela Rus, DVD distribuit gratuit, Editura Emma Books, Sebeș, 
2014;
21 aprilie 2015: Artă plastică contemporană românească – 
prima expoziţie personală la Galeria de Artă Alba Iulia cu 
titlul „REDEVENIRE” cu obiecte reciclate decorate cu tehnica 
șerveţelului, poezii și f ilele lucrate pentru a doua carte de poezii 
cu tehnica șerveţelului pentru partea color, expoziție organizată cu 
sprijinul Uniunii Artiștilor Plastici din România – Filiala Alba 
Iulia;
10 mai 2015: Lansare de carte cu DVD „Floricele aurii pentru 
părinţi, bunici, copii” la Târgul de carte „ALBA TRANSILVANA” 
– Ediţia a VIII-a Alba Iulia;
2019: 
• publicare poezii în Volumul CARMEN – Antologie lirică – 

Volumul XXX, București, februarie 2019;
• publicare poezii în Volumul Metamorfoză – Antologie lirică – 

Volumul 4 – Editura Anamarol, Iunie 2019;
• publicare poezii în Volumul Metamorfoză – Antologie lirică – 

Volumul 5 – Editura Anamarol, August 2019;
• publicare poezii în Volumul VERBUM – Antologie – Volumul 01 

– Editura Libris Editorial, Brașov, 2019;
28 februarie 2020: Lansare de carte „Dorinţă de Crăciun”, o 
poveste și o poezie oferită împreună cu o scrisoare originală adresată 
lui Moș Crăciun – ornată cu tehnica șerveţelului, carte apărută cu 
sprijinul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba – Editura 
Emma Books, Sebeș, 2019;
2020: 
• publicare poezii în Volumul Metamorfoză – Antologie lirică – 

Volumul 15 – Editura Anamarol, August 2020;
• publicare poezii în Volumul Metamorfoză – Antologie lirică – 

Volumul 19 – Editura Anamarol, Noiembrie 2020.
• Membru al cercului de scriere creativă VERBUM
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Al MEU SUFlET

Îmi scaldă sufletul în bine
Îmi umple dorul cu iubire

Îmi saltă inima de tine
Îmi împletește viața-n fericire...

Îmi dai forța de-a izbândi în toate
Îmi fericești pașii cei nepășiți

Îmi faci frumoasă viața și cu șoapte
Îmi strălucesc ochii de drag prea împliniți...

3  O C T O M B R I E  2 0 1 9

DE TOAMNĂ

Mi-ai oferit Universul tău toamnă
Să mă servesc din el neîncetat

Mi-ai dat desert menirea de-a fi doamnă
La brațul unui om frumos și demn numit bărbat...

De toamna dragostei mă-nvălui bine
Trăind mirific fiecare zi și ceas

În toamna următoare care vine, vine
Voi raporta: iubirea trează, vie, sinceră-a rămas...

4  O C T O M B R I E  2 0 2 0 
pentru cei sinceri care prețuiesc tot ce ne înconjoară

Vă rog tandru și poate vă implor:
Să nu lăsăm natura noastră autentică, a sufletelor  

pure-ndrăgostite-n veci să piară...
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ÎNSETATĂ DE IUBIRE

Toarnă-mi iubirea în pocal
Sunt însetată de iubire

Într-un amurg splendid carnal
Mă poartă simplu-n fericire... 

0 1  O C T O M B R I E  2 0 2 0 
pășind în toamna iubirii

lUMINA SUFlETUlUI

Te iubesc lună
Te primesc soare în suflet

Iubesc cerul, pământul, apa
Iubesc aerul, iubesc tot ceea ce ne înconjoară

Pacea...
Pacea sufletului îți dă puterea de a iubi, de a lumina

Lumina sufletului îi luminează pe cei pe care îi iubești...
Necondiționat... lumina sufletului ne călăuzește vremelnic spre 

fericire...
Spre iubire…

Spre împlinire...
Spre libertate...

2 5  S E P T E M B R I E  2 0 2 0 
cu lumină în suflet..
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MI-E DOR

Mi-e dor de un pantof frumos cu toc
Mi-e dor de un bărbat care cutează să curteze cu mult foc

Mi-e dor de un bărbat adevărat, manierat și bun
Mi-e dor de-un drum normal în viața mea acum...

Mi-e dor de timp în care totul e adevărat
Mi-e dor de vremea când o doamnă nu era de lepădat

Mi-e dor de o finețe în cuvânt și-n gând
Mi-e dor să fim normali să ne cinstim oricând
Mi-e dor de-nțelepciune, de iubiri adevărate

Mi-e dor de dragostea necondiționată de nimic, bărbate...

2 0  O C T O M B R I E  2 0 1 9

MIRIFICE IUBIRI

Trăiesc călătorind în fericire
Am Universul plin de împliniri

Mă simt perfect la brațul tău iubire
Pășind trăind mirifice iubiri...

9  O C T O M B R I E  2 0 1 9
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NINSORI DE DOR

Am să ning ninsori de dor
În iarna iubirii perene

Am să-nfloresc clipe de-amor
Ce vor rămâne-n suflet peste vreme...

Am să trăiesc simplu, frumos
Din adevăr îmi umplu vise
Iubirea mă-mbracă duios

Doar cu ninsori de dor, de drag deschise...

2  O C T O M B R I E  2 0 2 0  O R A  6 : 2 5
pentru iubiri adevărate... 

PlĂCERE UNIVERSAlĂ

Aș tot trăi în amintire
Dar nu doresc să uit prezentul
Sclipesc, sunt plină de iubire

Mă copleșește permanentul...
Plăcerea mea universală

În care-mi scald mărinimia
Zâmbesc inima-i colosală

Căci iarăși întâlnesc iubirea...

0 7  O C T O M B R I E  2 0 2 0  O R A  2 0 : 0 8 
pentru prietenii adevărate
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PlOAIA GÂNDURIlOR BUNE

Sub umbrela fericirii
Conjugând verbul iubirii
Stau ascunse în zâmbire
Fără să îmi dea de știre
Sentimente de noblețe
Îmbrăcate-n frumusețe
Ploaia gândurilor bune
Să adune drag în lume
Să-nmulțească fericirea

Să rodească-n veci iubirea...

8  O C T O M B R I E  2 0 2 0 
ploaie cu gânduri bune...
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PRIETENIE ADEVĂRATĂ...

Pot iubi frumos, tandru, chiar natural
Am inimă de adolescentă-amorezată
Îți dau prieten bun IUBIREA din pocal

Hai, îndrăznește! Bea! Să mai trăim o dată...
Plină de voie bună, fericită

Îmbrac cu amintirea-ți prea copleșitoare
Inima mea nebună amețită

Doar de iubirile dorite, tandre și nemuritoare...
Și râd și azi și mâine și mereu

Escaladez iubirile prea scrise și nescrise
Îmbrățișez cu drag prea prețiosul TU și EU

Și îți dedic poemele ce ți le-am scris discret în vise...

3 0  S E P T E M B R I E  2 0 1 6
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REGĂSIRE

Mă regăsesc în tine fericire
Ating cu pleoapa visul de-a iubi
Mă împresori mereu cu a ta fire
Îmi reînvii mereu dreptul de-a fi...
Mă-mbrățișezi neobosit în bine

Îmi redai strălucirea infinit
Răsar din soare, strălucesc cu tine

Îmi reînvii dreptul de-a fi iubit...

1 5  O C T O M B R I E  2 0 1 9

RENASC SPRE-A STRĂlUCI

O să găsesc izvoarele iubirii iubind frumos, infinit
O să-mi găsesc sufletul pereche biruind prin labirint

O să renasc spre-a străluci precum o stea, precum un soare
O să mă vezi, o să mă simți și o să mă dorești fără-ncetare...

Pentru cei sinceri... să străluciți iubind și să iubiți strălucind 

2 0  S E P T E M B R I E  2 0 1 9
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STRATEGIC

Strategic mă îndrept spre zare
Strategic mă îndrept spre zori

Strategic te ador prea tare
Strategic te ridic la nori
Strategic te înalț la stele

Strategic te mângâi prea lin
Strategic tu ești printre ele

Strategic mă astepți... eu vin...

1 0  O C T O M B R I E  2 0 1 9
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Victoria Schimbatori 

Data și locul nașterii: 22 iulie 1998, or. Strășeni, Republica 
Moldova
Studii liceale: Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Strășeni 
(2017)
Studii universitare: Licență: Universitatea „1 Decembrie 1918” 
din Alba Iulia, Facultatea Istorie și Filologie, Departamentul 
Limbi Moderne Aplicate, Specializarea Traducere și Interpretare 
(2017-2020);
Masterat: Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de 
Litere, Istorie și Teologie, Departamentul Limbă și Literatură, 
Specializarea Studii Americane (2020-prezent).
Profesia/Ocupația actuală: Studentă
Activitate literară: Revista „Retrospectiva anului 2019, privind 
activitatea Serile Meteorei”; articole de cercetare „Hermeneutical 
Approach in Translating Poetry”, „History and General Aspects 
of Symbolism in Poetry”, „Interpreting the Poetic Language of 
Symbolism”, „Encoding/Decoding Bacovian Poetic Language”, 
„Translation Analysis and Meaning Interpretation of Bacovian 
Poetry. Personal Attempt of Translation”.

ERBUM
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Activitate literară online: administrarea site-urilor  
http://ganduriprintrescanduri.blogspot.com/ și  
https://freneticsparks.wordpress.com/ );
Alte activități pe plan cultural: Membră „ESN Alba Iulia” 
(2019-2020), Membră OSLB Alba Iulia (2017-2020), Membră a 
Cenaclului „Sunetul Muzicii” din Sebeș (2017-prezent), Membră a 
Cenaclului „Serile Meteorei” din Iernut (2019-prezent), Membră a 
Cercului de Scriere Creativă „Verbum” (2019-prezent); numeroase 
mențiuni, distincții și premii locale și naționale din cadrul 
olimpiadelor, expozițiilor și concursurilor de desen și pictură în 
Republica Moldova (2014-2017). 
• Membru al cercului de scriere creativă VERBUM
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IBIDEM

Să înaintăm spre zenit
Cu minți golite,
Trupuri tipărite

Și suflete învechite.

Să ne debarasăm de timp,
Că-i limitat acest răstimp.

E relativ, e schimbător,
Prevăzut și trecător.

Să scăpăm de piei,
de forme, gânduri și idei.

Să ne-armonizăm cu Sinele,
cu undele-n derivă și binele.

Să ne-aliniem cu-al ploii tandem,
Fără refugiu sau umbrelă drept totem.

Să redevenim ce Suntem,
Poem în ibidem.
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lUMINA E FIINȚĂ

Lumina e ființă,
iar eu am îmbrățișat-o.

Își are chipul hrănit de o aură.
Ochii și-i cufundă în ea,
obrajii-s șlefuiți de raze,

iar buzele date-ntr-un roșu oniric.
Mă mai ia de pe picioare

și m-avântă în aer
cu o scuză ironică:

„...pentru că zborul te prinde la față”.

Mai multiplică-n nuanțe încinse
culorile de care uit uneori dimineața.

Îmi înseninează orizontul
și dă păsărilor cârlige să mă prindă în cădere.

Îi place să-mi dea forme,
dar și să ajusteze umbrele după mine.

E fuziunea a multor nuclee
din care m-am născut și continui să renasc.

Pentru că-i origine,
Pentru că-i lumină.
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CE N-AȘ DA SĂ FIU lEMN DE 
VIOARĂ

„Ce n-aș da să fiu lemn de vioară
Să transcend singurătatea,

Să transcend nebunia.”

O, dulce fecioară – 
Pășești ca pe corzi,

Te unduiești pe valuri
Și împletești fiori.

Să transcenzi singurătatea?
Să transcenzi nebunia?

O, dulce fecioară – 
Sublim neant în așchie de vioară.
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SCRIE-MI EPISTOlĂ

Aștept epistolă
în grav timbru de violă,

scobită-n metafore
și-n plânsete sonore,
în cadențe armonice

și bătăi de inimi cronice.

Aștept epistolă – 
precum Icar evadarea.

Din tremurând glas de violă
să parcurg metamorfozarea,

din prihănită făptură
în totem cioplitură.
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CERCURI CONCENTRICE

Cu spatele către mama
Sunt într-un colț de inimă încolăcită,

Țintesc spre un punct blurat
din afara ultimului cerc care mă strânge.

Văd pestriță-n griuri colorate
noaptea ce se varsă-n cascade;

Permit lacrimilor-râu
să-mi fie univers
în care mă pierd

în căutare de sens.

Zic tristeții să curgă.
Că-i ultimă astă zi din an –

o las să mă împungă –
pentru că-s spic de grâu într-un lan.

Șterg obrajii albiți
și ochii-nroșiți

de prea mare vâltoare
a emoțiilor paloare.

Mă întorc către ființa
ce-mi stinge răceala
cu o rază-nnodată,
de flăcări aprinsă,

într-o inimă-n fireturi brodată.
O cuprind în grabă

și-mi las pierdută făptura
în adâncul părului ei

și-n întunericul prea plin
de mine și el.
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Al lINIȘTII CÂNT ȘI Al FURTUNII 
PlÂNS

Se permutaseră învolburate
pe suprafață netedă
ușor distorsionată.

Se permutaseră-n sine-mi
stânci și piscuri

prinse adânc de visuri,
cuprinse-n vânt rece

și al liniștii cânt.
Cu ochii închiși am capturat

orizontul.
Cu urechile astupate de-a furtunii plâns –

Am lăsat singurătatea-n vid
și noaptea-ntr-un plin lucid;

căci am dat frâu liber speranței,
acolo unde am lăsat înfipt în plasă – 

deșeul refluxului
ce-n mine se-nhibase.

Le urmăresc cum se înalță virtuoase-n aer
Și zboară-n vârtejuri de ploaie.

Oh
E atât de pură

și ușoară,
precum trecut-a în infinit

clipa de odinioară.
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PEREȚI RĂZBĂTUȚI DE ECOURI  
DE FIARĂ

E după-amiaza în care
cu mâinile înghețate îți acoperi fața,

disperi după însingurare,
împungi aerul prea plin de tumoare.

Cu gândul că-i scut
inspiri bolnăvicios aparența-i divină.

Chipuri de lut
îți ciocnesc privirile-n derivă.
Dor să privești la margarete

când suspină-n ecouri respirația prin perete.
Pe ce copac amăgești că bine ți-i

pe ce acoperiș suflul ți-l tai
către care vârf ochești disperată

în ce vizuini te tot afunzi împăcată.
Dacă soarele de-acum ar fi lucit la fel,

nopțile-ți albe ar deveni imaculate
cu strigăte și plânsete te-ai apăra de fiară
cu tremurat pe buze te-ai liniști-n ungher

cu speranțe moarte ce sângerează stingher.
Îi ai veninul răspândit în capilare
porți amintirile cu lacăte închise

nu mai ai cum să-nțelegi
de ce margaretele au spini
de ce cu tremurul pe buze

încă mai lupți și suspini.
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STÂNCOASĂ-NFRIGURARE

Răsuflare îndreptată spre orizont
dintr-un colț – rece, îndepărtat și umed.

Aprinsă
cu un chibrit atins de soare

prins în conturul norilor
scăpărare –
fără variație,

un orbitor soare
-n deviație.

Tălpile vor s-o ia la goană,
sub ele

pietre infime
aspre

tăioase,
călcâiele-mi crapă –

urlete-mi scapă,
umblet

neîndurat,
liniște pe asfalt

în acalmie exalt.
Șchiopătez cu ochii la cer,

imperturbabil ger,
risipită-n afunzime-i izbitura

ce năvălit-a făptura.
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În aer-ntind palme
e sfârșit de noapte,
înțep aerul diform

precum el
am suflet inform,

găuresc plasa de ceață,
m-au prins zorii și-n astă dimineață.

DESPRE PlOAIE

Le simți cercându-ți pielea
inundând porii,

le simți precum mierea
care desfată ca și zorii.
Te pironește la pământ
de nu mai vrei scăpare.

Stropii cad în vânt –
dulce oroare.

Vag te estompezi
pe a cerului tumoare,

împăcat înaripezi
găsind aievea vindecare.
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SUB NORI

Ispitită de-a lui verde –
Verde înghețat sub pleoapa-mi;

Dor
Nebun și jale.

Plânge-mi amarul,
Descântă-mi durerea,

Lasă-mă-n urma-ți.

Aspir
Pașii greoi

Ce se-ndreaptă spre soare.

Ia-mă,
Du-mă,

Topește-mi verdele-n lacrimi,
În dor

Frenetic
Mângâietor.

Topește-mă la rându-mi.
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Claudiu-Traian Simedru 

Data și locul nașterii: 25 iunie 1982, Alba Iulia
Studii: Master, Științe Penale și Criminalistică Universitatea „1 
Decembrie 1918” din Alba Iulia, Alba Iulia (România);
Licențiat în drept, Facultatea de Drept Universitatea „1 Decembrie 
1918” din Alba Iulia, Alba Iulia (România);
Certif icat de competențe profesionale, Comandant pluton
Școala Militară de Subof ițeri Jandarmi „Grigore Al. Ghica” – 
Drăgășani (România).
Profesia/Ocupația actuală: Consultant planif icare f inanciară / 
Senior Broker – brokeraj în asigurări
Activitate literară: Debut literar – anul 2020, cu două poezii 
„născute” în timpul pandemiei, având menirea de a înălța încrederea 
și starea de spirit.
Poezii: „Crezi și creezi!” și „Ploaia”
Alte activități pe plan cultural:
Locul II la „Umor specific, monolog” în cadrul Festivalului Cultural-
Artistic al studenților și elevilor din instituțiile militare de învățământ 
ale Ministerului de Interne, desfășurat la Vălenii de Munte-Prahova, 
anul 2002. Emitent distincție Ministerul de Interne, Direcția Relații 
Publice, Tradiții, Educație și Sport.
• Membru al cercului de scriere creativă VERBUM

ERBUM
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CREZI ȘI CREEZI!

Conferă timpului valoare și îndrăznește ca să crezi,
În lucruri mari și-n bucurie, și fă să fie tot ce vezi.

Căci visul tău e profeție,
E darul de la Dumnezeu,
E calea ta, spre veșnicie,

Și doar tu poți ca să-l creezi!

Ești unic,
Nu copia pe nimeni!

Ești fiu și fiică a Dumnezeului Cel Sfânt!
Croiește-ți viața cu credință și fă să fie Raiul pe Pământ!
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PlOAIA 

Ploaia-i dar universal,
Udă tot, fără habar.

Că-s săraci, ori că-s bogați,
Pentru ploaie toți sunt frați!

Ploaia fără Soare nu-i,
Căci e fiica Soarelui.
Fericiți sunt cei ce știu,
Să se bucure de viu.
Bucurați-vă mereu,

Să scăpați de-al lumii greu.
Fiți ca ploaia, fericiți!
Căci puteți să dăruiți.
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Rareș Tudor

Dată și locul nașterii: 08 martie 1983 Comună Prundu 
Bîrgăului, județul Bistrița-Năsăud
Studii: Liceul de Matematică-Informatică – Colegiul Tehnic 
„Inf idel ” județul Bistrița-Năsăud
Profesia/Ocupația actuală: cadru militar 
Alte activități pe plan cultural: 
• În anul 2019 a publicat în primul volum al antologiei Verbum.
• Membru al cercului de scriere creativă VERBUM

ERBUM
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PICTEZ FERICIREA

te-am întâlnit
pe strada sărutului

din intersecția fericirii
sărutul tău pictează

amintirea zeității ce mi-a cucerit inima
cu emoția pură

din sanctuarul căminului nostru

te iubesc
în tainele tăcerii
citindu-ți iubirea

în privirile veșnice pătrunzătoare
ale dorințelor simțite

din sentimentele purității
ce mi-o dăruiești

cu fericirea eternă
a zâmbetului tău.
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DEPENDENT DE TINE

cu gândul îmi iau zborul
simt evadarea prin visele fără căminul de lut

mă înalț spre astre
cuprind pământul în palme să-l ocrotesc de umbrele nopții

Persefona sacrifică stele pentru a elibera anotimpul bucatelor
schițez natura într-un peisaj ruginiu

nuanțele ei brodează calea spre hibernare

totul intră treptat pe modul silențios
sărutul tău îmi încălzește trupul cu doza necesară a dragostei

zărind fericirea fiecărei dimineții din răsăritul iubirii noastre

murim pentru a ne regăsi
prin anotimpuri ne transmitem chemarea

pentru a renaște în unica noastră poveste de iubire.
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ORIZONTUl IUBIRII

mi-ai dezlănțuit emoțiile din sarcofagul sufletului
ștergându-l de stările singurătății
ce-mi transformă inima în piatră

ne pierdem cu privirile spre infinitul orizontului
în jungla sentimentelor

ascultând chemarea amorului din cascadele iubirii

prin tâmplele dorințelor răsare fericirea
pictată de lumina gândurilor

și a dorinței
de-a fi etern împreună
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DEMONI

suntem ființele Creatorului
într-un Eden uitat
construim instituții

pentru iertarea păcatelor
într-o eră a manipulării

colecționăm măști
pentru a ne ascunde identitatea

crucificând credința
prin faptele tradițiilor

ce suntem azi
în lipsa sincerității din noi
minciuna a prins picioare

într-un miriapod
ce ne distruge divinitatea

iubim artificial
eliminând tinerețea viitorului nostru
printr-o tehnologie implementată

din crematoriul fericirii
devenind demoni ai pământului.
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AUTOCARUl CU FRICOȘI

aștept în stație mijlocul de transport
vânzătoarea de bilete e în carantină

apare autocarul
cumpăr bilet de la șofer dar nu găsesc loc

îmi sună telefonul
răspund în italiană

pasagerii mă privesc de parcă aș fi comis o infracțiune

devin suspect al noului virus
în discuția mea despre berea corona

strănut pentru a-mi face loc
lumea se agită

cuprinși de frică doi pensionari fac apel la 112

la următoarea stație doi mascați mă întind la podea
contaminez autocarul cu nimicuri

o bătrânică leșină
nu reacționează nimeni

eu sunt suspectul
restul de pensionari își continuă ultimul drum

dintr-o alertă falsă ce le-a oferit manipularea.
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EVOlUȚIE

prima zi de viață
mi-o amintesc în sala de nașteri

cu o palmă la fund am dat tonul la plânset
am primit nota zece pe un cântar de carne vie

cuprins de frică dormeam mult
atât de mult încât scăpam pe mine

sânul dulce al mamei mi-a fost înlocuit cu o suzetă
molfăiam cauciuc fără să știu

ajuns acasă laptele matern avea suplinitor
mama mă hrănea cu lapte de vacă
vițelul era revoltat de fiecare dată

făcea greva foamei din cauza mea

botezul a fost o exorcizare
preotul mă spovedea legat la ochi

am crescut la țară
îmi amintesc anii copilăriei

spărgeam ouăle din cuibar în capul pisicii
îmi lipsea prima palmă la fund
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începusem școala
colegii credeau în tot ce se spunea la ora de religie

până când m-au întâlnit
eram prima dovadă a hominidului

anii au trecut
am început să cunosc viața

devenisem imun la atacurile cârcotașilor
evoluând pentru a depăși toate obstacolele



159R A R E Ș  T U D O R 

SCREENSHOT

îmi camuflez identitatea
prin rețele de socializare

inima îmi bate fals
pe ritmul butoanelor fără puls

mă conectez
într-o iluzie a sărutului schițat

rătăcesc prin simboluri
ce-mi dăruiesc dezacorduri ale dependenței

ne îmbrățișăm
printr-un upgrade al tehnologiei

salvez amintiri prin screenshot-ul telefonului
le păstrez în buzunarul uzurii

pentru o iubire lipsită de realitate.
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TĂCERE

alarma
îmi sună la tâmple

pulsul
mă readuce la realitate

printr-o teleportare
din dimineața acestui anotimp

visul
mi se imprimă într-o amintire

mă pierd prin peisajul iernii
soarele

pare înfrigurat lipsit de-a ta prezență
îl încălzesc

cu aburul din ceașca de cafea

simt
lacrimile tale prin fiecare fulg căzut în palmă

și câtă durere
poate transmite natura

prin dragostea uitată de noi.
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PlEOAPE DE TUȘ

gândul mă poartă
spre groapa din care m-a creat Dumnezeu

pășesc cu tălpile goale
pe trupurile nenăscute ale pruncilor

cuprins de tristețe
întâlnesc chipuri cu pleoape de tuș

ce-și sacrifică zilele pe masa de tortură
își strivesc umbrele prin ghidul bastoanelor

căutând o rază de lumină

ei sunt sculpturile
ce se hrănesc cu iluzii din lumea viselor

plimbându-se cu Dumnezeu de mână pe străzile întunericului.
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STINGHER

gândul mi-e sălbatic
în lipsa frumuseții tale

rătăcesc într-o lume a singurătății
te caut prin dorințe neîmplinite
să-ți spun cât de mult te iubesc

stelele cad într-un abis al speranței
mă poartă spre farmecul sărutului tău

colecționez vise cu tine
într-un suflet plin de iubire ce vrea să-ți dăruiască amintiri

într-un album al vieții

ești un mister
într-o dragoste neatinsă

ce-mi amintește și azi de a ta privire
pentru o iubire lipsită de poveste.
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ÎNTRE DIAVOlI ȘI ÎNGERI

la porțile iadului
diavolii joacă șah cu îngerii

oameni cu trupuri de lut
își primesc viețile

după regulile jocului

un suflet piere azi
altul se naște mâine

cu același gust al sorții
unde vom da socoteală

pentru mutările vieții.
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ZIlE DE SCRUM

sunt năpădit de râsete bolnave
mă simt cuprins de frică

precum o umbră prizonieră
sub pașii muți ai tăcerii

demoni îmbrăcați în halate îmi răpesc visele
nopțile îmi sugrumă răsăritul de soare

trăind în zile de scrum
sub bolta tavanului cenușiu

mi-e frig în căminul cu zăbrele
cuprins de gânduri umbrite

îmi strig o ultimă speranță din spatele oglinzilor
spre stările înaripate ale libertății.
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Marcel Vișa

În 2017 a debutat cu volumul de poeme intitulat „Dumnelike”, la editura 
„Cartea Românească”. 
A publicat în revistele: „România Literară”, „Familia”, „Steaua”, 
„Discobolul” etc.
În septembrie 2017 a primit premiul maratonului de poezie organizat de 
Uniunea Scriitorilor din România la casa de creație de la Neptun.
În noiembrie 2017 a participat, la propunerea președintelui Uniunii 
Scriitorilor din România, Nicolae Manolescu, și la invitația Institutului 
Cultural Român, la Târgul Internațional de Carte „TUYAP” de la 
Istanbul, unde a citit din poemele sale alături de alți trei scriitori români 
invitați.
La începutul anului 2018 a fost nominalizat pe lista scurtă a premiului 
Eminescu „Opus Primum”.
15 ianuarie 2018, la Botoșani, în cadrul Galei Premiilor Eminescu, 
i-a fost decernat premiul editurii „Cartea Românească” pentru debut în 
poezie.
A fost nominalizat la premiile USR pe anul 2018, secțiunea debut.

ERBUM
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A obținut premiul pentru debut al filialei Alba-Hunedoara a Uniunii 
Scriitorilor din România. 
Mai 2019 a înființat cenaclul online „Jurnal poetic” în cadrul căruia tot 
mai mulți tineri își expun creațiile.
25 iunie 2019 a citit la Cluj, în cadrul cenaclului UBB, la invitația 
poetului Ion Mureșan.
Iulie 2019 și august 2020 a participat la un atelier de includere socială a 
deținuților din Penitenciarul Aiud, în cadrul căruia a citit și a purtat cu 
aceștia discuții pe teme literare.
Septembrie 2020 citit în cadrul Galei Poeziei Române Contemporane 

• Membru al cercului de scriere creativă VERBUM



167M A R C E l  V I ş A 

S-A TERMINAT PĂlINCA

E insuportabil a fi treaz într-un loc infestat de nostalgie.
Casele au tipărite în porți amprentele celor ce au plecat 

și nu se mai întorc. 
Pădurea înghite, lacomă, locurile cunoscute.

Iarba e rea, pământul dușmănos, ploile te țin captiv 
între patru pereți care înaintează unul într-altul.

În nopțile lungi cu insomnii cauzate de gânduri, 
auzi uruitul pietrelor, 

cântecul zidurilor năpădite de iederă,
ropotul șobolanilor prin poduri pustii.

Noroiul îneacă roțile carelor trase de cai fantomatici 
prin cețuri lăptoase.

Pădurea se-nvelește cu neguri, vizuinile dorm, 
coloniile de spectre pândesc din umbră.

Ceva miroase a putred mereu și nu e Danemarca, e Bucium.
Măruntaiele pământului sufocat de tumori supurează la 

suprafață
izvoare de bitum și ceață, izvoare de ceață și...

Seara, aici, e o vecină în vârstă, 
pune frunze de marijuana în pălincă, în loc de busuioc.

Mai demult făceam sfori, maică, din cânepă 
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amu’ nu ne lasă, ne bagă la beci.
Stăm la taclale pe prispa casei, 

umbrele lungi ale castanilor se încheagă,
aduc noaptea.

Casele se topesc precum cânepa,
tentacule lungi, până la cer, înfășoară ziua de mâine,

o extrag dintr-un maldăr de stele. 

Un du-te-vino e lumea, maică, 
lutul diferite forme naște, soarbe, 

digeră cu morile lui de pietre,
vânt!

Cel puțin un Dumnezeu ne simpatizează,
mai mulți ne urăsc

Cel puțin unul e fals, dar ne iubește cel mai tare.
Balanța se înclină în favoarea uitării, frivolității.

Noroc că nu avem întipărit în carne sufletul, eternitatea.

Uneori verific cutia poștală.
Nu aștept nimic, e un tic de pe vremea când dragostea 

venea într-un plic alb, pe o foaie scrisă de mână. 
Ce-or face azi mâinile ei?

De caligrafia cărui trup mai sunt îndrăgostite?
Beau cafeaua, o privesc pe Minu cum pândește din pervaz 

oameni imaginari fugăriți de ploaie. 
În lumi paralele se cântă la vioară.

O întreagă orchestră de nostalgii și lupte interioare.

Nimic în cutia poștală.
În jur doar umbre care mă străbat.
Nimic nu rămâne pentru eternitate,

dar nimicul lăsat în urmă de ea e terifiant.
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Cobor scările unei zile crude.
În lemnul lor, termitele au făcut găuri uriașe. 

Bormașini biologice.
Din arcușul viorii se scutură alte furnici

(note muzicale), mi se strecoară sub piele,
desCântec.

Pe malurile râului de provincie,
seringi aruncate și peturi.

Un puști se scaldă în ape murdare. 
Cerul capătă nuanțe de gri.

Sub cearșaful în care au învelit ziua, 
tremură orele înghesuite, 

rebegite de frig.

Căruța înaintează prin ceața difuză aprinsă de răsăritul 
asimptomatic, 

trece prin ecran
În lagăre virtuale, gurile larg deschise ale plantelor carnivore

clefăie, mestecă muștele ce trec (și ele) prin ecrane,
Între timp, un roi de like-uri se lipește de suflete, de ego.

Pe malurile râului de provincie semnalul dispare,
conexiunile slăbesc în intensitate,
cresc gândurile – fructe amare-, 
ne strepezesc dinții și sufletele, 

se cuibăresc, își fac loc scoțându-ne ochii din orbite,
sângele din vene.

Curg prin noi râuri murdare în care s-au spălat rănile purulente 
ale zilei.
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La crâșma satului se lasă pe vine nea’ Ion. 
Un Neumarkt îi potolește setea.
Soarbe lichidul amărui, oftează.
Nu mai e berea ca pe vremuri...

Scoate ceapa, slana, dintr-un rucsac.
Mușcă din pâine, oftează, trage o dușcă.

„Cald e bre, cald... taie ăștia copacii... praf și pulbere...”
Se șterge la gură, adoarme instantaneu, mâna atârnă moale, 

scapă briceagul, se înfige în pulpa zilei.
Ea șchiopătează, ne duce în spate, îl ia și pe „boschetarul” 

simpatic. 
Ca o mangustă face salturi,

rămân în urmă picăturile de sânge și lacrimile celor
nemulțumiți de berea care se fabrică tot mai prost.

Doar slana și ceapa au rămas la fel,
doar slana, ceapa și înjurătura cu „mama mă-sii”.

S-a terminat pălinca,
ultimul strop l-am scurs pe mormântul tatălui.

Amprentele lui țipă la mine dintr-o poartă ce scârțâie
când vânturi imaginare îmi tulbură somnul.
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MOMEAlĂ PENTRU UNICORNI 

Dimineața pe Transilvaniei, crâșmele gem de muncitori.
O combină pe Mona cu Neumarkt.

Adevărați cupidoni, campioni ce trag la țintă măsea.

Se miră de unicornul ce paște umerii de BCA ai clădirilor,
îndreaptă cărările, frământă între copite gândurile, 

oprește războiul emisferelor cerebrale.

Cu pocnete surde, metalice,
cade pe schelă trupul robotic al zilei.

Înserarea sună a clopot dogit biciuit de grindină
în turla șubrezită a unei așezări campestre 

cu oameni triști și singuri.

Prin negura locului pășește, desculț, spectrul copilului cu selfie 
stick, 

păstorește cârdul de viață rămasă în oameni. 
Podețul brumat de pixeli, conectat prin bluetooth la ape,

îi pișcă hain tălpile albăstrite de ger.

Bătrânii satului, spânzurați wi-fi,
resping lumea de mâine.

Între oameni se suprapun ziduri berline. 
În loc de cărămizi, ecrane Hd (tot mai mari).
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Pe desktop au rămas deschise ferestre spre zero,
portaluri ale amorțirii.

Șerpii tetris care înghițeau mere pătrățoase deficitar schițate,
au devenit balauri 4 K, 

devorează timpul perfect reprezentat grafic. 

În lucirea ecranelor tactile mor, zilnic, la metrou, câțiva tineri. 
Sunt luați în cârcă și depuși în odaia mortuară cu monitoare Lcd,

camerele transmit live autopsia.
(uneori uită să le scoată căștile din urechi)

Prin gări insalubre,
călare pe tomberoane,

aurolacii urmăresc transmisia, 
ling prin ecrane marginea bisturiului.

Uneori, la amiază, șantieristul trezit din coșmaruri coboară schela.
Fumează, decojește un măr pentru unicorn.

Viermele ascuns în carnea fructului
îi sare la piept, se lipește și începe să roadă.

Mecanismul se activează prin durere,
(re)devine om, simte acut trecerea timpului, dorul. 

Transmite un mesaj vocal soției 3.0:
iubito, am uitat să trimit frigiderul la școală,

s-a dezghețat în mine ceva,
mi-am adus aminte de NOI.

Alteori, noaptea se mulează ca un sac menajer
pe liniile trupului căzut de pe schelă.

Unicornul veghează la căpătâi. 
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REMAKE

Dimineață chill,
businessul perimat

și muzica lui Ludovico Einaudi în căști.

Mângâi cameleonul și tac,
străbat orașul,

evit mediul ostil, campestru,
cu praf și nori de joasă altitudine.

Îmbrățișez mașinăria convexă,
intuiesc o formă recurentă de amor fictiv,

un edem ranforsat de iluzii,
o echimoză a realității 

subjugate planului efemer de A FI. 

Outsider,
rezident într-o societate 90/60/90.

Departe de perfecțiune,
simt repulsie față de norme.

Am eu ce am, știu eu ce știu,
resimt permanent reculul unei vieți anterioare.

N-am nimic de pierdut,
am timp să greșesc.
Noua mea versiune,
remake-ul perfect.
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VARA ACEASTA 

E un fel de toamnă cu doi sori de culori diferite,
precum ochii unei pisici heterochromiste.

Mieunatul ei se aude pe Marte.

Vara nu-i ca iarna
în care ne-am cunoscut, 

are margini zimțate de care se izbesc, sinucigași,
fluturii Sappho.

Praful se ridică precum o cupolă deasupra orașului,
se infiltrează în ionosferă bruind transmisiile radio,

convorbirile telefonice,
lăsându-i captivi singurătății, în capsulele lor ermetice,

pe astronauții stației spațiale internaționale.

Fluier pe drum,
iar drumul e un șarpe de apă, 

iar viața e o mlaștină în care te scufunzi 
cu tot cu distanțele și capsulele ermetice adiacente.
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