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Moto:

   „Cine nu iube te, nu-L iube te pe Dumnezeu,
       pentru c  Dumnezeu este iubire”.

                                  I  Ioan 4,8
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stau în fa a colii de scris
adumbrit de îngerul p zitor

uzind serafimii pe linia vie ii
cu raze sub iri de lumin

d traseele sângelui  oasele
orbita ochiului
sub care p rile se vor închina unui zeu

d oul pe care-l ine la piept cel lalt înger
 uit cum îi lipe te coaja continuu

cu limba lui transparent
 v d chiar pe mine  copil

inventând cuvinte
pansând prin interior
o pieli  orbitoare
absent
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e o zi lini tit  de duminic
din acelea în care praful
se a eaz  pe scaune
ca i cum s-ar reg si astfel
eu expediez pe internet
fotografii i poezii f  titlu
încât în camer  e tot mai frig i-ntuneric
i chiar fereastra se retrage i u a la fel

iar trupul mi-e din ce în ce mai chircit
seam  cu al unei cârti e
cu al unui p ianjen
cu al unui fir de nisip
ce se a eaz  lin
pe un scaun
de plu
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exist  aer
pe care nu-l respir  nimeni
e într-o sering
într-un stilou
într-un pai
sau în memoria unui computer

fiindc  vine o vreme
când aerul nu mai vrea s  fie respirat
i-atunci singurul lucru pe care-l dore ti

e pu in  ap  c ldu
în care s i înmoi picioarele
în timp ce prive ti cum în lumina lunii
un câine muribund
se avânt  în larg
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singur tatea fiec rei seri
cu propria-mi umbr
ie ind pe fereastr
cu distan a dintre pere i
sus inut  de aerul împ iat
cu str zi argintii
de la urme de melc
i totu i f  nici o senza ie

e o astfel de sear
în care manuscrisele mi se prind pe t lpi
înlocuind descuamata piele
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goliciunea pe fe ele noastre
be ia de-a ne fi cunoscut pe internet
tu ascunzându-te în mai multe locuri deodat
înconjurat  de o pulbere fin  indigo
eu c utându-te ziua întreag  pe chat
transformându- i numele în coduri binare
i chipului t u dându-i formatul jpg

privind zi de zi
cum toate aceste necitite e-mail-uri
se ridic -n tavan i se rotesc s lbatic în juru-mi
pân  ce seara mi se las  pe mân
oimul dresat al trupului t u
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târziu în noapte
orientându-m  dup  stele
prin labirintul ora ului
cu aburul gurii reflectat în anonime vitrine
auzind cum se exfoliaz  manechinele
de prea mult  lumin
citind involuntar diverse afi e
ce prezint  izbitoarea asem nare
dintre genomul uman i cel al mu tei
dar totu i ajungând acas
unde devin dintr-o dat  fericit
chiar mai mult decât câinele
ce m  întâmpin  scheunând

-i dau drumul
pe strad
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tu e ti marginea unui an
pe care se a eaz  b trânii
când ies din spital pentru ultima oar
i î i pip ie t cu i oasele craniului

ti goliciunea poemelor scrise pe-ntuneric
fereastra cu care m  trezesc în priviri
norul de fum al ig rilor mele
prins într-o fotografie
purtat  de vânt
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o femeie se gânde te-n de ert
la b rbatul din calea lactee
dar urmele lui
nu se afl  printre dune fierbin i
nici în dic ionarul de sinonime

sându-se visat printr-o fant
prin care doar cuvintele intr
fiindc  iube te realul
cât s  înal e cu privirea o stea
ori s  populeze o oaz
tr ind precum o cârti
în memoria computerului descuamat
din vitrin
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stau în odaie
cu reportofonul în mân
în fa  am coli albe
creionul de 0,5 mm
iar din dreapta
lumina ferestrei
vreau s  înregistrez orice tr ire

 aflu cum se na te poemul
i pe m sur  ce caseta audio

se învârte în gol
milioane de particule de praf
se a eaz  cu moartele mele celule
pe coala de scris
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cineva tace în ora
împr tiind nisip prin înc pere
nu are sonerie  nici flori la fereastr
vecinii sim indu-l dup  cum zboar  p rile
mereu împreun
se spune c  uneori pleac  de acas
i cump  clepsidre

sticla topind-o în uria e lentile
pe care i le înfige sub piele
ori de câte ori vreun poet b nuie te

 cineva  undeva
înmul te materia



19

exist  nori
i oameni bolnavi

ce c toresc pe scara tramvaiului
insule pe care nu ni le putem închipui
iubite ce se sufoc -n memorie

ri cu ochi alba tri
i frun i ce se descre esc într-un s rut

exist  nori
i gustul zmeurei ce nu se poate uita

pezi mai înalte decât cerul
frig împins pân  la dulce
dureri matematice
explozia singur ii din noi

exist  nori
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e frig i întuneric
în m nu a pierdut
cineva st  la fereastr

 judec  dup  cum scriu
pe îng lbeni ii pere i
în alte trupuri poate c  e cald
i alcoolurile zdren uiesc manuscrisele c rnii

dar eu simt via a ca pe un os spiralat
ce m  p trunde din ce în ce mai adânc
i m  fixeaz  în piele

încât presimt
 dac -a  bea cana cu lapte

tavanul s-ar dizolva
în spirtul memoriei
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 traversezi singur strada
tiind c  nu te a teapt  nimeni acas

nici m car musca prins  între ferestre
ce nu tie dac  în untru
unde e cald i miroase a cozonac
e locul unde va pleca atunci când va muri
ori dac  nu cumva sub stele e acel loc
de unde iat  c  vine chiar acuma b rbatul
obosit i nesigur pe sine
ne tiind dac  tr ie te între cer i p mînt
ori între dou  coper i
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vecinii mi-au spus
 nu mai plec de acas

fiindc  în lipsa mea
camera în care scriu se dilat
ajungând pân  în mijlocul drumului
dar nu i-am crezut i-am plecat
i-n seara asta  când m-am întors

pl cu a cu numele str zii lipsea
i poarta avea urme de melc pe z vor

iar acum  în timp ce scriu acest poem
din oglind  m  privesc din ce în ce mai aproape
vecinii strada tavanul pere ii
cu toatele n pustindu-se
înspre coala de scris
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aerul vibreaz
iar eu ascult cum seac  un fluviu subteran
i-a  vrea s  m  eliberez
 mi c pere ii acoperi i cu poeme
-i scot în strad   apoi în afara ora ului
-i abandonez pe un câmp viscolit
-i încol easc  lupii

iar ei  de fric
 se lipeasc  unul de altul

din ce în ce mai tare
pân  când se vor sf râma
i se vor transforma într-o pulbere fin

vântul s-o arunce pân -n zori
peste inocentul ora
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afar  e întuneric i ninge iar noi
solidari cu paharele goale de vin
în care ne înghesuim tremurândele umbre
st m într-un bar  la subsol
privindu-ne-n ochi cu sfial
ca i cum în oglind  am fi
apoi  sim ind poezia pe-aproape
ne oprim rând pe rând respira ia
i o hait  de lupi devenim

ie ind din pe teri
din mormite  din piele
în câmpia colii de scris
s-o-ncol im
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stau în penumbr
i gândesc aidoma

un necunoscut îmi face semne cu mâna
ori poate c  scrie cu aer
despre durerea de-a se plimba prin ora
ca pe o tabl  de ah

teptând cu înfrigurare acel moment
în care întunericul va fi la mutare
i-l va conduce

pe str zi f  nume
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într-o sal  de lectur
cu anonima coal  de scris
evitându-ne privirile i orice atingere
sim ind c  la col ul str zii
un necunoscut ghice te în ridurile
celor ce privesc cerul
pân  când acesta dispare
deslu ind astfel
cum se descompune memoria ora ului
dincolo de c i i r spântii
de aceast  hârtie
pe care poemul a stat atât de pu in
doar cât s  se u ureze
de durerea de-a fi



29

mi-e sete
iar tu-mi oferi un pahar cu lapte
privind albul pere ilor

într-un târziu
îmi treci mâna prin p r
ca prin nisipul clepsidrei

nu- i fie team   îmi spui
ora ul e gol
i în penumbra acestui ultim exod

ne vom surprinde
memoria
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ploaie de octombrie
locuim într-o cas  f  adres
gândindu-ne
la felul de-a se lichefia al sângelui
tu stai învelit  în manuscrise
i-mi spui c  nu e nimic animalic

în a privi cerul i-a suspina
eu sporesc confuzia
luându-mi pulsul
în lumina unei stele c toare
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am treizeci i opt de ani
îmbr cat în halatul g lbui

 uit cum ficusul
i-a r sucit o frunz  spre mine

poate c  în adâncul memoriei sale
o insect  albastr  îmi caut  un nume
poate c  ar vrea s -l mângâi u or

-l terg cu buretele îmbibat în bere
dar ast zi am treizeci i opt de ani
i pentru fiecare întâmplare f  r spuns

le ar t palmele norilor
apoi le suprapun
pe frunze u or îng lbenite



34

cineva va muri
cei însingura i aud
cum carii sap -n lemnul icoanei

un tren ne aminte te
cum prindeam pe te cu mâna

fotografia ta e luat  de vânt
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fa  în fa
cu dic ionarul explicativ
alegând cu coada ochiului cuvintele
amintindu-mi unele lucruri
tr ite i uitate de al ii
golindu-mi singur tatea
în penumbra unui poem
cu pielea ca de g in
când numele mi se terge
de pe cartea de vizit

toate aceste nea teptate lovituri ale vie ii
primite cu r ceal
de o îng lbenit
coal  de scris
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atât de singur
încât îmi dezgrop amintirile
cum ar fi aceea
în care am fost ultima oar  în cimitirul bellu
i l-am condus pe iosif naghiu
când din cuvinte

atunci când
într-un col  al aleii poe ilor
un liliac înflorea a doua oar
i-n copacii de-al turi

frunzele abia se mai puteau st pâni
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cea mai bun  prieten
fumeaz  doar în zilele f  so
de obicei st  la geam
i încadreaz  în cercurile de fum

insectele ce au umbra la scara 1/1
nu-i pas  de nimic i de nimeni
doar fumeaz
pân  la filtru
pân  la degete
pân  la os
pân  ce obscura ei strad
devine palpabil
dilatându-se brusc
de lumina unei ferestre
în fl ri
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trandafirul î i scutur  petalele
în paharul cu vin
tu nu spui nimic
doar m  atingi
cum ai desena într-o can  cu lapte
cum mi-ai descrie din cuburi un nor
sun -a t cere
cineva ascult  la u
i-un aer voalat se prelinge pe covor

punând biblioteca în umbr

lpile se recunosc
pielea viseaz  din nou în culori
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azi locuiesc la mansard
în amintirea acelei seri
în care ai l sat s i se vad  sufletul
albind astfel pere ii
st teai în mân  cu o coal  de scris
m-ai pus s i dictez tot ce-mi trece prin minte
ai vrut s  fii muritoare

 fii secretara mea de cuvinte
dar eu î i repetam într-una cuvântul mâine
iar tu l-ai pus strat peste strat
pân  când hârtia n-a mai rezistat
i-a cr pat sub forma unei ferestre

eu am deschis-o
a venit vântul
i te-a luat
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singur prin cea
pe str zi aglomerate
printre frunze ve tede i priviri sinuciga e
cu zile în care m  simt num rat
de b trâni din balcoane
printre câini vagabonzi
ce-mi miros palmele
cum mi-ar mirosi în memorie
dar totu i atât de fericit

rindu-mi ceas de ceas
gradul de descuamare
a pielii
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nu m  atinge
nu-mi spune pe nume
am trupul sub ire
ca foi a de argint a icoanei

reia nimeni nu i se mai închin
nici m car aerul pe care-l con ine
i-a  vrea totu i s tiu

ce e în mintea acvilei
când planeaz i prinde-ntre gheare
reflexia aceluia i p str v
i nu via a lui  remu rile poate

nu m  atinge
sunt întâmpl ri ce-ar îmb trâni i-o statuie
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prea multe linii în palm
încât privirea se opre te
pe-aripa unei mu te albastre
dar realitatea este bun  cu mine

 p trunde prin toate sim urile
ceea ce-mi aminte te
de naivitatea pe care-o am diminea a
dup  ce m  tai cu aparatul de ras
crezând c  pot opri sângele
cu un petec de hârtie
uitând c  acesta va cre te continuu
seara fiind nevoit s  desprind de pe fa
un întreg poem
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camer  bolnav
cenu iul tremurând
într-un vechi filament
umbra ferestrei pe ma ina de scris
iar semn de carte
fisura oglinzii

atâtea spaime într-o diminea  ploioas
încât traversez ora ul
întinzându-mi la picioare
labirintul
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aleg cu grij  colile de scris
pe cea mai alb  o pun dedesubt
încep întotdeauna cu una g lbuie
pe care stiloul scrie mai greu
zgâriind în c utarea cuvintelor
nu m  uit la mâini
în c i
nici în creier
doar a tept în t cere
laptele s  dea în foc
iluminând biblioteca
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 arunci duminica poeme
la picioarele celor ce î i privesc fruntea
ca i cum te-ar cunoa te
spre a le reaminti

 oricât de mult ar purta pantofii
ace tia sunt reci

 fiecare se va întoarce singur acas
într-o camer  goal   str in
precum firul de praf
readus de vânt
într-aceea i p sit
vitrin
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dis-de-diminea
beau un pahar cu ap i privesc norii
teama de-a nu uita drept semn de carte
fotografia m nu ii
îmi aminte te cum locatarii de vizavi
deschid duminica fereastra
mereu pe dinafar
cum vopsesc apoi în albastru
fisurile pere ilor
purtând neputincio i în vene
proiec ia unor fluvii demult disp rute
al c ror ecou înc  mai electrizeaz
ierbarul
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mersul pe jos  seara
printre frunzele unor copaci anonimi
în lumina pe care o d  dep rtarea

 act de identitate la mine
ori oglind
nimicul care s -mi arate
cu ce începe memoria celor dragi
aflând cu durere

 doar atunci când sfâr esc în rân
pere ii î i redobândesc transparen a
tocmai acum
când strada se opre te brusc
n-o ia la dreapta  nici la stânga

sându-m  neputincios
în mijlocul vie ii
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 te întorci acas  obosit
nimeni s  nu vad  c  e ti pustiit
i s  nu- i r spund  la salut

tii c  e ti bolnav
dup  cât de atent e ti privit peste um r
amintindu- i astfel
când le-ai vorbit ultima oar
unor obiecte stricate

 întârzii cu mâna pe clan a u ii
pân  când umbra va preînchipui o fereastr
i s  intri-n odaie ca-ntr-un lichid amniotic
 nu recuno ti decât bucuria papucilor

iar patul s  te primeasc
precum manuscrisul
pl cintele calde
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sear  de iarn
gândindu-m  la poe ii
condamna i s  scrie cu unelte de plumb

 împing  pe dealul memoriei
apele pe care nu le-au transpirat

 respire praful
sat de cuvinte moi i c ldu e

scoase de Dumnezeu noaptea pe uli e
reci i întunecoase
unde ies la vânat p rile
ce au în loc de aripi coli de scris
i ciocuri ascu ite

albastre
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azi m-am reg sit
în sertarul cu fluturi
cule i de tat l meu
direct de pe tâmplele muribunzilor
în m rul pe care un necunoscut îl tot picteaz
pân  ce îi terge memoria
în p rile unor insule secrete
ce poart  sub aripi
îng lbenitele coli de scris
pierdute în r zboi
de cei ce salvau fluturi
visând
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ternutul
la început atât de str in
ca le ia vie ii pe care o înc lzesc zilnic în gur
pentru a o scuipa apoi b rb te te-n rân

râna din care vin i din care vine iubita
pe care-o îmbr ez
ca pe o letrin  cu care începe specia
memorând nop ile
în care zgâriem pân  la sânge pere ii
întrebându-ne apoi diminea a
la ce bun atâtea ferestre
când ochii au suficient  lumin
dar scotocind în suflet  sear  de sear
dup  dumnezeiasca rân
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serile de toamn  în parcul carol
privind cum o b trân  hr ne te porumbeii
direct din mân
(ridurile ei
precum inelele de cre tere al copacilor
amintindu-mi de pl cinta cu brânz  a bunicii)

teptând golit de memorie
clipa în care i se termin  semin ele
i-mi arat  palmele-i ciupite

doar pe linia vie ii
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duminicile
cu privirea pierdut -n tavan
eliminând vocale
din numele obiectelor stricate
privind norii
cu fotografia ploii în creier
num rând în oapt  c ile necitite

ezate ca un labirint pe covor
str tut în vârful picioarelor
ori de câte ori un necunoscut

 strig  la geam
pe un nume bizar
din consoane
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mil
pentru coala de scris r mas -n ma in
spre-a lumina pere ii acoperi i cu poeme
pentru aripa oimului
ce tresare
când îi desenez conturul pe-o frunz
pentru ochii mamei
ce m  privesc din album
bucuro i s -mi ofere cozonacul fierbinte
pentru mâinile mele
ce-i mângâie tâmplele
înnegrindu-i p rul la loc

când-o tân   apoi adolescent
visându-se într-o dup -amiaz  de var
al ptându- i copilul
plângând
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manuscrisul
cit în câmpie

îndurând anevoie
ciulinii i ciocurile p rilor
sub iindu-se
când luna coboar -n pupila haitei de lupi
tremurând în ochiul de ap

sat de cel ce-a v zut norii
pentru ultima oar
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 te ridici într-o diminea
i la i patul i s  pleci
 s i iei r mas bun de la câine

ori de la p ianjen
 uzi florile

ca i cum nu te-ai mai întoarce vreodat
iar u a s-o la i descuiat   fereastra la fel
i f  vreo hart  la tine  s  mergi continuu

pân  când nimeni nu- i va mai r spunde la salut
i complet gol  f  linii în palm
 ajungi la cap tul lumii

aidoma acelui pe te uria
ce tr ie te toat  via a-n adâncuri
de unde nu iese decât o singur  dat
unei stele c toare

-i dea nume
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Comentarii critice – Selec ie:

       “Venit ca din alte sfere, pentru a- i petrece via a obligatorie (ca
un concediu) în aceast  lume, poetul Valentin E. Busuioc scrie un
jurnal de excep ie despre aceast  unic  aventur  (...). Nota iile sunt
precise, orânduite dup  un ritual tiut numai de autorul-ini iat. Ele
sunt f cute numai cu privirea, ce con ine puteri alchimice, în

sur  s  macereze realitatea, s  scoat  din ea esen e ce alc tuiesc
de fapt spa iul pictural pe care poetul îl i traseaz , dar îl i reface,
povestindu-l “.

                                       Nicolae BOGHIAN

       “Valentin E. Busuioc scrie mai mult o poezie a cotidianului, a
actualului, poetul coborând în „miezul vie ii” unde absurdul,
plictiseala, neprev zutul, haosul î i urmeaz  complementar unul
altuia, unde „oglinda lumii” se f râmi eaz  în milioane de cioburi,
fiecare din ele reflectând o parte a lumii“.

Florin LAZ R

       „Valentin E. Busuioc e printre poe ii, nu prea mul i la num r,
care, f  a face cu totul abstrac ie de practicile i cuceririle poeziei
optzeciste, dep esc faza elabor rii re etelor scriiturale i ne
prezint  poezia ca produs finit  ce- i conserv  ca prin miracol toat
prospe imea roural-auroral  cu care a venit pe lume la ceasul în
care prin insomniile îndr gosti ilor de frumos zburd  capricioasele
iele”.

Ion RO IORU

       „Valentin E. Busuioc se las  cu greu prins în plasa
auctorialit ii, el este mai mult un privitor al poeziei, un observator
secret al acesteia, decât un implicat în mecanismul ei textualizant.
       Programul s u poetic este acela de a sublinia nesemnificativul,
de a-l ridica la rangul de uman. El se lumineaz  privind obiectele,
„smulgând lucrurilor cea ce ele tiu despre oameni”, precum
modernistul Eugene Guillevic”.

Grigore OITU



69

     Majoritatea textelor lui
Valentin E. Busuioc încep prin a
fi simple puneri în pagin  ale
cotidianului, transcrip ii, în
stare brut , ale unor experien e
care nu întârzie, înc rcându-se de
presentimentul metafizicului,
dobândind un aer de stranietate,
în timp ce discursul poetului
tinde s  se insoliteze, prin
cultivarea rupturilor  semantice,
a a a-numitelor alotopii.

    Conceptul de realitate ,
asupra c ruia se fixeaz  poemele sale, nu se reduce la
contactul epidermic cu lucrurile, ci, infinit mai mult decât
asta, angajeaz divinul  pe care obiectele îl reveleaz i
îl ascund totodat , ceea ce face ca rupturile  prezente la
nivelul discursului s  fie tot atâtea modalit i prin care eul
poetic încearc  s deconstruiasc  datele empiriei,
operând în suprafa a realului intersti ii  care deschid

tre zonele cele mai adânci ale acestuia, scriind astfel o
poezie a substan ei. Astfel, Valentin E. Busuioc se
situeaz  în descenden a a a-zisei lirici a obiectelor, a c rei
partitur  reu te s-o interpreteze într-o cheie personal ,
impunându-se ca un autor de o remarcabil  originalitate .

Octavian  SOVIANY
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