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VERONICA MICLE 

Elogiul 1 
 
 
 
 

Cum şade lumina ca apa în pahar 
şi chipul ei zâmbind 
cheamă amurgul 
 
Albăstrui oraşul 
În bibliotecă literele cad 
Pe covor 
Fibule de onix scoţând clinchete roşii 

În fundul lumii 
Chipul lui Mihai Eminescu 
Răspândeşte în jurul lui o lumină verzui-
putredă. 

Mâna Veronicăi Micle (oh 
Turla argintie a conceptului 
Se vede 
De departe 
Gândul s-ar putea aşeza pe ea ca o albină) 

Coboară singură pe poteca 
Ce duce la Mare 

Înserarea se strecoară 
Ca o pisică 
Prin apeductele de sticlă 
Amărui  
Ale câmpiei 

Ca tăişul infinitesimal al unei  
   Lame 
În curtea conceptului se înalţă turla 

                                       Unui topor 
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Mireasma esenţei ne învăluie ca  
                                       un apus 

ea îi spune iubitului ei 
oh, dragule 
minţile noastre se vor plimba singure 
prin zăvoaiele fastuoase 
strălucind 
ca nişte turle de magneziu. 
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GLORIE DOMNULUI MIHAI EMINESCU 
                    Elogiul 2 
 
 
 

 
 
 

Glorie domnului Mihai Eminescu imnuiau pietrele ! 
Glorie domnului Mihai Eminescu imnuiau pietrele ! 
Glorie domnului Mihai Eminescu imnuiau pietrele ! 
Glorie domnului Mihai Eminescu imnuiau pietrele ! 
Şi deodată le-au crescut crini înalţi în mâini ! 
 
Glorie domnului Mihai Eminescu imnuiau lăcustele ! 
Glorie domnului Mihai Eminescu imnuiau lăcustele ! 
Glorie domnului Mihai Eminescu imnuiau lăcustele! 

  Glorie domnului Mihai Eminescu imnuiau lăcustele ! 
Şi deodată le-au crescu lumânări înalte în mâini ! 
 
Glorie domnului Mihai Eminescu strigau albiile râurilor ! 
Glorie domnului Mihai Eminescu strigau albiile râurilor ! 
Glorie domnului Mihai Eminescu strigau albiile râurilor! 
Glorie domnului Mihai Eminescu strigau albiile râurilor! 
Cu râurile înalte în mâini arzând ca nişte lumânări ! 
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 OH, CUM SE PRIVEAU EI ÎNFIORAŢI ! 
                      Elogiul 3 
 
 
 
 
 
Oh, cum se priveau ei înfioraţi ! 
 
Inima lui cântând 
S-a transformat în ochi 
Şi inima ei cântând 
S-a transformat în ochi ! 
 
Oh, ca să se privească 
Mii de ani mii de ani 
Cei doi ochi imenşi 
Din piepturile lor ! 
 
Şi buzele lui 
s-au transformat în ochi 
şi buzele ei 
s-au transformat în ochi ! 
 
Oh, ca să se privească 
mii de ani nesăţioşi 
cei patru ochi imenşi 
de pe faţa lor ! 
 
Oh, şi toate celulele trupului lui 
Cântând în gura mare 
Au început să se transforme în ochi 
Au început să se transforme în ochi ! 
 
Oh, şi toate celulele trupului ei 
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Cântând în gura mare 
Au început să se transforme în ochi 
Au început să se transforme în ochi ! 
 
Ca să se privească nesăţioşi 
Ca să se privească nesăţioşi 
Miliarde de ani 
Miliarde de ani 
Toată eternitatea 
Toată eternitatea ! 
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ELOGIUL 4 
 
 
 

Oh, cum trec domnii Mihai Eminescu şi Veronica  
              Micle pe  sub munţii înfloriţi 

Parcă ar fi mirii lumii parcă  
Ar fi cerbii 
Cu stele în coarne parcă ar fi corăbii cu 
Velele în flăcări 
Susţinând bolta lumii 

În vremea aceasta în seminţe au loc 
Mari baluri 

Mireasma albăstrie a esenţei luminează  
Odaia pustnicului 

Pe suprafaţa conceptelor creşte 
Mătasea broaştei ( lumina e  
sentimentul soarelui frunza e 
sentimentul arborelui 
râul e 
sentimentul clipocitor al muntelui 
moartea 
al cui sentiment este ?) în 

curând drumurile se vor 
transforma în mari conducte 
iubirea se vede în fundul lumii ca  
un opaiţ 

o, cum trec domnii Mihai Eminescu şi 
Veronica Micle 
Pe sub munţii înfloriţi ! 
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MIHAI EMINESCU 
ELOGIUL 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
cântau pietrele ca privighetorile 
cântau pietrele ca privighetorile 
cântau pietrele ca privighetorile 
cântau pietrele ca privighetorile 
cântau pietrele ca privighetorile 
cântau pietrele ca privighetorile ! 
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STRIGĂTUL LUI 

Elogiul 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Răspunde iubito când strig 
În curând se va face târziu 
Şi va fi un întuneric în lume 
Că n-o să mai pot niciodată să viu ! 
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VERONICA MICLE ŞI MIHAI EMINESCU 
Elogiul 7 

 
 
 
 
 
 

 
Cine a făcut din mâinile lor (care 

se căutau prin lume 
umblând singure pe 
drumuri) o 

cruce 
şi a înfipt-o pe 
vârful muntelui 

 
şi crucea a înverzit ! 
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ŞI A VENIT ASEMENI UNUI MIRE 
                 Elogiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şi a venit asemeni unui Mire 
Visat în nopţile adânci de chin 
Şi a venit cum vine primăvara 
Şi cum pe cer cocorii lumii vin. 
 
Şi cum în vârful ramurii răsare floarea 
Visată de sămânţă ani întregi 
Ce-o conţinea în sine ca pe-un suflet 
Cum tronurile îi conţin pe regi 
 
Fructul istoriei ce-a aşteptat atât 
Să vină primăvara şi lumina 
Cum răul izbucneşte-o dată-n bine 
Şi binele şi-arată iarăşi vina ! 
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                   VERONICA MICLE 
                         ElogiuL 8 
 
Ea s-ar înălţa la cer dacă 
n-ar ţine-o dealul în braţe 
ea ar începea să cânte dacă 
n-ar avea gura de sticlă 
 
o, glorie dumitale Veronica Micle 
cea care l-ai făcut o 
clipă fericit pe poet 
el trece asemenea unui echilibrist pe orizont în  
toga lui ce răspândeşte o lumină 
verzui roşietică în 
mijlocul oricărei toamne 
arde o candelă 
pe ţărm un atom tăiat în două 
sângerează 
în paharul de pe masa văduvei o 
inimă înfloreşte 
(oh, şi într-un târziu 
iată 
vedem realitatea fugind ca o cârtiţă 
în fundul lumii) 
câtă tragedie e în aer 
mâinile Veronicăi Micle trec prin văzduh 
râul se întoarce cu faţa în jos 
(Mihai Eminescu  
iese din codri 
e o statuie de uraniu răspândind o lumină 
tomnatecă 
pe ţărm capul oceanului 
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cu ochii închişi 
în sate copiilor le creşte 
pirul pe faţă) 
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                      MÂNA IUBITEI 
                          ELOGIUL 9 
 
 
 
 
 
Oh, mâna ei cu briliantele cât  
turturelele orbindu-te 
se întindea să-l mângâie pe El 
în toate părţile se întindea  
deodată 
mâna ei 
încet pipăind 
în toate părţile se întindea 
Căutându-l 
Încât semăna cu un disc 
Având pe margine mii de degete 
Încât semăna cu o sferă 
Din care creşteau 
Mii de degete 
Pe care se vedeau briliantele 
Verzui cât vrăbiile 
 
Ah, şi sfera creştea la 
Nesfârşit 
Ah, şi degetele ei se prăbuşeau 
Deodată în haos 
Cu un zgomot asurzitor ! 
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                              MIHAI  EMINESCU 
                                  Elogiul 10 

 
oh, căci ce este fluviul 
decât mâna muntelui 
mângâind blana mărilor 
mângâind blana mărilor 
 
oh, căci ce este pasărea 
decât mâna întinsă 
a cui mână întinsă este pasărea 
a cui mână întinsă 
 
oh, căci ce este omul 
decât mâna întinsă a ţărânei 
înspre ce se întinde mâna ţărânei 
înspre ce se întinde mâna ţărânei 
înspre ce se întinde 
 
oh, căci ce este cântecul lui 
decât mâna întinsă  decât mâna întinsă 
mângâind moartea pe buze 
mângâind moartea pe buze 
mângâind moartea pe sufletul ei 
mângâind moartea pe sufletul ei 
luminos verzui ca burta oceanului 
 
oh, şi moartea 
a cui mână întinsă este ea 
a cui mână întinsă este ea 
a cui mână întinsă. 
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VERONICA MICLE ŞI MIHAI EMINESCU 
 
                     Elogiul 11 
 
buzele ei erau răsăritul soarelui 
şi buzele lui erau apusul 
buzele ei erau un ţărm al oceanului 
şi buzele lui erau celălalt ţărm 
buzele ei erau un ochi al fecioarei                                 
şi buzele lui celălalt ochi 

                     buzele ei erau un mal al râului 
şi buzele lui celălalt mal 
buzele ei erau Începutul 

                             şi buzele lui sfârşitul 
buzele ei erau pasărea 
buzele lui erau tot văzduhul care înconjura 
pasărea 
buzele ei erau în viaţă 
buzele  lui erau în moarte 
buzele ei erau sămânţa 
şi buzele lui erau pământul în care o 
însămânţaseră 
buzele ei erau gândul 
buzele lui erau universul prin care gândul plutea 
buzele lui erau aerul care lumina 
oh, buzele ei erau în moarte 
buzele lui erau dincolo de moarte. 
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             ELOGIUL 12 
 

               Oh, Doamne, plămânii ei 
               veneau prin văzduh 

urmaţi de două piane (adu-ţi 
aminte femeie 
tu eşti o faţă de masă la care 
mănâncă vântul cuvintele 
tale sunt 
plopi la marginea mării buzele 
tale 
sunt albii de râuri uscate inima ta 
e un foc 

arzând pe fundul mării) 
venele ei atârnau 
din cer ca nişte fulgere de miere 

(aerul este femeia 
spiritului 
ţărmul mării o 
apucă înspre câmpie cu o lumânare în 
mână 
în mijlocul conceptului un 

câine urlă a morţiu) 
astfel coboară Ea pe lume 
                           la vale 
căutându-l pe El care umblă 
                           pe fundul haosului 
cu două valuri înflorite  
                            în mâini 
cu două valuri înflorite 
                            în mâini ! 
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        ELOGIUL  13 
 
 

 
 
 

Ochiul  Ei avea o aripă 
Şi ochiul  Lui avea o aripă 
Oh, şi atunci s-au unit ochii cei doi 
Ca să zboare 
 
Sufletul Ei avea un ţărm 
Şi sufletul Lui avea un ţărm 
Oh, şi atunci s-au unit sufletele lor 
Născându-se marea 
 
Moartea Ei era jumătate din univers 
Şi moartea Lui cealălaltă jumătate a universului 
Oh, şi atunci s-au unit morţile lor 
Oh, şi atunci s-au unit morţile lor ! 
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VERONICA MICLE ŞI MIHAI EMINESCU 

 
                     Elogiul 11 
 
buzele ei erau răsăritul soarelui 
şi buzele lui erau apusul 
buzele ei erau un ţărm al oceanului 
şi buzele lui erau celălalt ţărm 
buzele ei erau un ochi al fecioarei                                 
şi buzele lui celălalt ochi 

                     buzele ei erau un mal al râului 
şi buzele lui celălalt mal 
buzele ei erau Începutul 

                             şi buzele lui sfârşitul 
buzele ei erau pasărea 
buzele lui erau tot văzduhul care înconjura 
pasărea 
buzele ei erau în viaţă 
buzele  lui erau în moarte 
buzele ei erau sămânţa 
şi buzele lui erau pământul în care o 
însămânţaseră 
buzele ei erau gândul 
buzele lui erau universul prin care gândul plutea 
buzele lui erau aerul care lumina 
oh, buzele ei erau în moarte 
buzele lui erau dincolo de moarte. 
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              ELOGIUL 15 

 
 
 

 
căci ce e poetul decât un dinte 
rozând în imensitatea roşie a materiei 
rozând în imensitatea roşie a materiei 
al marelui Anonim 
 
acesta ascuns după dintelui său 
a adormit demult a adormit 
razele de lună sunt genele sale 
păsările sunt gândurile lui 
 
dintele roade singur în imensitatea vişinie 
parcă e un iepure pitit sub zare 
oh, şi cu cât roade 
cu atât creşte cu atât creşte 
acum seamănă cu o limbă 
 
iată-l coborând încet din înaltul cerului 
cerul e un clopot ai zice 
iar eu sunt limba lui 
oh, în curând dangătele noastre 
se vor auzi în tot universul 
 
limba clopotului se leagănă în văzduh 
cu sufletul topit de emoţie 
acum vor vui cerurile 
vor vui cerurile 
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de dangătul meu de aramă 
 
oh, dar nici un sunet nu se aude 
aerul rămâne nemişcat 
universul tace ca o biserică părăsită 
numai o lacrimă picură din limba clopotului 
numai o lacrimă picură din limba clopotului 
 
eram dinte şi rodeam în imensitatea vişinie a 
                                               universului 
eram dinte şi rodeam în nesfârşirea roşie a 
                                               universului 
şi acum văd ca prin ceaţă 
şi acum văd ca prin ceaţă 
simţind o dorinţă adâncă de a plânge 
simţind o dorinţă adâncă de a plânge ! 
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                 POETUL 
                Elogiul 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eram poet şi plângeam 
        mergeam pe străzi frumos luminate 
se mira lumea şi se-ntreba      
        cine e domnul cu marea în spate ? 
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         MIHAI EMINESCU 
              ELOGIUL 17 
 
 
 
Oh, îi sărutam creierul lui pe  
                                  dinlăuntru 
îi sărutam creierul pe 
                                  dinlăuntru 
şi gândurile lui 
năvăleau ca un roi de viespi 
                                   în gura mea 
înţepându-mi papilele 
zburând şi luându-mă pe sus 
zburând şi luându-mă pe sus 
 
de ce este materia vişinie 
de ce este materia vişinie 
de ce este materia vişinie 
de ce este materia vişinie 
 
oh, îi sărutam sângele lui pe 
                                   dinlăuntru 
îi sărutam sângele lui pe  
                                  dinlăuntru 
şi gura mea se umplea deodată 
de toate mările şi oceanele 
mirosind a gutui 
 
miroseau a gutui 
mările şi oceanele 
miroseau a gutui şi a ţipăt dulce ca mierea 
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mările şi oceanele 
 
oh, îi sărutam sufletul lui pe 
                              dinlăuntru 
îi sărutam sufletul pe 
                               dinlăuntru 
 
şi sufletul meu 
şi sufletul meu 
în aceiaşi fracţiune de secundă 
în aceiaşi fracţiune de secundă 
ca şi cum s-ar fi produs o explozie  
                              teribilă 
ca şi cum s-ar fi produs o explozie 
                               teribilă 
 
neauzită de nimeni 
o explozie teribilă 
neauzită de nimeni 
 
s-a lipit de suprafaţa interioară 
                              a universului 
s-a lipit de suprafaţa interioară 
                               a universului 
ca o dulce pleură de plămânul său 
ca o dulce pleură 
ca cea mai dulce pleură 
ca cea mai dulce pleură 
 
de ce e materia vişinie 
de ce e materia vişinie 
de ce e materia vişinie ! 
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ELOGIUL 18 
 

 
                  La marginea frunţii lui se înalţă 

         Coloana infinitului 
(orizontul e o pasăre 
dragostea e  lama cu care se 
bărbiereşte moartea pe faţă 
prin sângele nostru umblă vulpi 
graţioase 
în locul lunii pe cer 

răsare statuia lui Mihai Eminescu ) 
 
iubita poetului trece ca o căprioară 
         pe sub munţii înfloriţi 

(prin sate negustorul de valuri 
cântă în gura mare 
pe suprafaţa de sticlă a lucrului în  
sine cresc buruieni 
o aripă zboară singură în 
înaltul cerului 
rădăcinile arborilor o 
apucă pe sub pământ cu tulpinile  
lor în mâini ca nişte lumânări 
în sufletul meu scârţâie în 
mii de ani cumpăna unei 
fântâni) 
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                           MÂNA VERONICĂI MICLE 

                           ELOGIUL 20 
 
 

 
 
Mâna ei se întindea să-i mângâie 
         buzele 
atât o mână singură pe lume atingând 
          zarea (pe care 
crescuse un puf fin) trecând de ea 
         în căutarea 
 buzelor lui mai dulci decât cântecul 
                                           cocostârcilor 
şi cu cât se întindea subţiindu-se cu atât 
           i se făcea un dor mai cumplit 
de el 
           astfel că într-un târziu începuseră  şi degetele 
să i se alungească plutind 
           înaintea mâinii 
din ce în ce mai repede 
 
oh, şi într-un târziu viteza 
      cu care se alungeau degetele era 
atât de mare 
       încât în vârful lor 
pe nesimţite 
        apărură 
        nişte ochi argintii 
ca lumina 
 
acum ochii se alungeau 
înspre buzele lui 
cu o viteză din ce 
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în ce mai mare 
 
astfel că în curând 
rămânând în urmă 
din ei începură să alerge înaintea lor 
privirile 
 
căutând buzele lui 
care seamănă atât de bine 
cu aripile unui şoim 
 
căutând buzele lui roşietice 
ca ultimul apus al lumii 
ca ultimul apus al lumii. 
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             ELOGIUL 21   
 
 
 
Acum iat-o aprinsă  
În faţa mormântului lui 
Ca-n faţa prăpastiei 
De la marginea lumii 
De aici de pe zare 
O văd 
Cum îşi înalţă gâtul către cer 
Ca o privighetoare 
Iar eu cad în genunchi şi zic 
Venele dumitale Veronica Micle 
Vin prin văzduh asemenea 
Unor fulgere blânde (la lumina cărora  
Oraşele şi 
Viermii îşi scriu 
Dizertaţiile) 
în ramurile lor 
se văd pitulici şi  
prigorii cântând. 
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                 ELOGIUL 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glorie dumitale distinsă doamnă 
Care vii prin aer ca o stafie 
Zâmbind 
Cu un lan de in 
În locul inimii 
O, Doamne cum se văd 
Toate iubitele 
Ca iarba galbenă pe 
Colinele lumii 
Ca un plop te ridici deasupra 
Lor 
 

             Foşnind în toate zările. 
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               ELOGIUL 23 
 
 
 
 

 
 
drumurile vişinii şi ninsorile 
         sălbatice (sora poetului 
          şade ca o lumânare în fundul zării) după 
                                                      cuvânt 
vine dincolo-de- cuvântul  (umbră rotundă 
                                        ca o sferă ) râul 
năpârleşte asemenea unui şarpe. Mihai Eminescu trece 
palid pe sub munţi 
cu o fântână în umăr ca şi cum 
ar duce un şoim 

pe dealuri curţile galbene 
ale dorului 
palidă văduva trece prin sate (în 
curând dinţii îi vor înflori) 
gustul amar seamănă cu un turn 
roşu pe dealuri 

Veronica Micle se vede 
Trecând prin 
Oraşe cu două piramide în locul  
Umerilor 
Coloana ei vertebrală răspândeşte 
O lumină verzuie. 
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INIMA IUBITEI POETULUI 
               ELOGIUL 24 
 
 
 
 

O, cum se ridică 
suspinele ei din codri Moldovei asemenea unei 
                                                       ciuperci 

atomice 
care are, vai, 
culoarea roşie a trandafirului 
 

atât de roşie încât 
pătrunzându-ţi prin piele 
se amestecă fericită cu  
sângele tău 
formând un ocean roşu 
pe care 
o apuci desculţ 
cu ţipătul tău în 
mână ca un crin 

în timpul acesta în biblioteci 
se lasă un apus verzui 
mirosind a gutui singuratice 
o vreme antică începe 
să bântuie prin sate 
că vitele se lasă 
cu botul pe labe 
schelălăind 

pe lume drumurile se 
trag în ele însele 

ca şi cum mai înainte ar fi fost 
elastice întinse 
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Doamne, ce văzduh este acesta 
în care păsările 
încep să încolţească în văzduh 
şi rădăcinile în pământ 
să cânte precum cocorii 

o stalagmită sunt 
din care picuiră 
rar 
câte un ochi 
în haos 
ecoul se întoarce 
după o mie de ani 
 

 
o, cum iese inima ei din codri Moldovei 
parcă ar fi o vulpe costelivă 
albastră 
ca o schelărie clătinându-se 

apucând-o pe toate drumurile  
bătute de Mihai Eminescu 
în spatele ei 
din fiecare urmă 
răsare câte un turn. 
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            ELOGIUL 25 
 
 
 
 
 
 Vai cum se înalţă plămânii ei 
Deasupra obcinelor Bucovinei 
Parcă ar fi două amfore 
De sticlă 
 
Şi eu cad în genunchi şi zic 
Plămânii dumitale Veronica Micle 
Vin prin văzduh asemenea 
Unor corăbii de ametist  
oh, cântând palid sărut 
aerul prin care au trecut  
plămânii Veronicăi Micle 
asemenea unor ferestre 
asemenea unor turle 
verzi 
bubuind ! 
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PE CINE CAUŢI ÎN LUMEA ACEASTA ? 
             ELOGIUL 26 
 
 
Ce cauţi dumneata doamnă prin 
         lumea asta 
          ca o verbină strecurându-te prin 
oraşe 
ca un turn albastru sălbatic de atâta 
                    singurătate 
ca un alizeu cu mâinile întinse 
                     ca un fir de iarbă 
                      verzui pe coline 
 
pe cine cauţi dumneata prin 
        lumea aceasta 
 
        semănând atât de bine cu o cortină 
                        atârnând din cer 
cu un fluture care s-a lăsat pe turla 
                         argintie a iadului 
cu lucrul în sine înflorit 
                           cu o gură care cântă deasupra 
colinelor de in 
 
încotro mergi dumneata prin lumea 
         aceasta ? 
 

încât pari o aripă rotundă a 
              unei paseri care zboară în toate 
părţile 
un ochi care vede în toate 
               direcţiile 
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ca o sămânţă care încolţeşte în 
               toate sensurile 
               ca o moarte înflorind 
 
pe cine cauţi dumneata în lumea 
        aceasta 
        şi nu vei găsi niciodată pe nimeni ! 
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MARII BĂRBAŢI AI NEAMULUI 
                 Elogiul 27 
 

 
        Nu vedeţi patria-n genunchi pe dealuri 

Cum plânge-o vale parcă-ar plânge-un mort 
O vale este toată lumea Doamne 
O vale neagră-ntinsă peste tot 
 
Şi cum răsar din haos peste deal 
Marii bărbaţi cântând decapitaţi 
Cum se lumină lumea dintr-o dată 
Până departe-nvecii depărtaţi. 
 
Şi-ncepe-un dor un fel de aiurare 
O ceaţă a materiei cântând 
Şi capetele se rotesc prin cosmos 
Trecând prin faţa patriei pe rând 
 
Şi trupurile mari decapitate 
Urcând pe bolţi ca nişte astre reci 
Cum îşi pun Universul cu mâinile pe umeri 
Plecând prin vremuri triste şi întregi. 
 
Şi patriile cum se-ncoronează 
Cu capetele luminând pe cer 
Şi-ncepe-un imn al lumii în neştire 
Un fel de ceaţă luminoasă şi de ger. 
 
Şi cum apun încolo înspre lume 
Întinzând patria până departe 
Şi sufletul cum ni se-ntinde straniu 
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Ca un elastic dincolo de moarte. 
 
 
 
 
                CÂNTUL 
                 Elogiul 
 
 
 
Sală pustă sub lună 
prin care umblă strigorii 
clopot în dungă auzi-se-va 
la marginea toamnei n-apus 
sală pustiă sub lună 
în care bubuie în vânt 
crini negri strălucitor mirosind 
a esenţă roşie dorul urcă 
asemenea aburilor din bălţi 
el acoperă pământul cum 
blana unui animal îşi 
acoperă inima prin sala 
pustiă sub lună trec plopi 
singuri diamante brune 
lucesc aidoma raiului 
oriental muzeu şi vestigiă 
antică prin care parfumuri 
noptoase umblă adormind 
omul într-un văzduh ancestral. 
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    EL TREBUIA SĂ VINĂ 
            Elogiul 28 
 
 
 
 
 
 

 
El trebuia o dată şi o dată 
Să vină şi să fie adevărat 
Cum vine moartea după ce te naşti 
Şi răsăritul după scăpătat. 
 
El trebuia să vină o dată şi o dată 
Cum vine primăvara după iarnă 
Cum vine mirele sortit la faţă 
Cum totul iar de la-nceput se-ntoarnă. 
 
Cum toate au în lume un sfârşit 
Şi totul iar începe undeva 
Cum vine o dată şi o dată raza 
Acolo unde bezna înnopta. 
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           CÂNTUL 
             Elogiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domul străluce-n cosmos 
adânci codri delirând 
n-adânci fundurile lumii 
unde lupi se împreună 
şi-auzi vânturi reci urlând 
şi în neguri nepătrunse 
cade lumea bubuind 
ca-ntr-un fund de haos negru 
al veciilor adânc 
unde Domul străluceşte 
astru răsărind din crâng. 
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          IMN 
         Elogiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unde sunt marile 
anticele melancolii 
plaiurile line de  sare 
şi codrii de crini orbitori 
suind la cer în 
clarele primăveri 
şi trestiile pe dealuri 
zbârnâie în vânturile 
straniei lumi. 
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               CÂNTUL 
               Elogiul 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lumina de bliţ a magneziului 
luminând cerul noţiunii de veşnicie 
egal cu sine de la începutul lumii 
unde aerul este lumină în sine 
lichidul topit de uraniu al imnului 
incendiind câmpia asemeni unei ape 
într-un apus cumplit peste văi 
conştiinţa în flăcări ca muntele 
pe fundalul de gheaţă al cerului 
o sferă de lavă luminând 
cerul aplecat peste câmpiile 
apocaliptice ale adâncului lumii 
soarele răsărind pe recea boltă 
interioară a craniului dimineaţa 
incendiind trupul de lumină 
asemenea unei văi orbitoare. 
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MELANCOLIE ÎN ISTORIE 
               Elogiul 
 
 
 
Uşa deschisă-n univers deodată 
Când Universul curge-n ţară adânc 
Pe  deal se lasă-o pasăre străină 
Şi se înjugă singură la plug. 
 
Şi grânele cresc negre pân la cer 
Cu spicu-împingând bolta în înalt 
Şi zările se duc departe-n lume 
Trecând şi de tărâmul celălalt 
 
Copiii cresc în veci frumoşi şi-nalţi 
Fără să-mbătrânească niciodată 
Ziua e veşnică şi ea în lume 
Ţara mereu mai mare şi bogată. 
 
Uşa deschisă-n Univers de-odată 
Când universul curge-n ţară adânc 
Pe deal se lasă-o pasăre străină  
Şi se înjugă singură la plug. 
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MIHAI EMINESCU ESTE ŢIPĂTUL 
            Elogiul 30 

 
Firul de iarbă de pe colină 
Este ţipătul colinei 
Firul de iarbă de pe colină 
Este ţipătul colinei ! 
 
Plopul pe deal 
Este ţipătul dealului 
Plopul pe deal 
Este ţipătul dealului ! 
 
Mihai  Eminescu 
Este ţipătul neamului lui 
Mihai Eminescu 
Este ţipătul neamului lui ! 
 
Omul 
Este ţipătul pământului 
Omul 
Este ţipătul pământului 
 
Oh, pământul 
Pământul al cu ţipăt este ? 
Al cui ţipăt este pământul ? 
Al cui ţipăt este pământul ? 
 
Dar ţipătul ? 
Al cui ţipăt este ţipătul ? 
Al cui ţipăt este ţipătul ? 
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Al cui ţipăt este ţipătul ? 
 
 
 
 
                     ION CREANGĂ 
                        Elogiul I 

 
 
Cum se aude-n toată lumea 
Ca sub văzduhul albastru al unei catedrale 
Cum ninge de-ngroapă în satul Humuleşti 
Şi un copil îngrozitor de singur 
Umblă cu steaua pe la casele pustii 
Nelocuite de două veacuri. 
 
Şi ninge nesfârşit ca într-o muzică a astrelor 
Stratul de zăpadă a trecut 
Demult de acoperişurile caselor 
Acum a trecut şi de culmile 
Munţilor din jur 
Oh, numai copilul atât de singur 
Merge pe sub stratul de zăpadă 
Cu steaua în mână 
Până la marginea satului 
Apoi se întoarce palid 
Luminând 
Ca un văzduh. 
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             ELOGIUL II 
 
 

 
Când a apărut domnul Ion Creangă pe scena 
istoriei 
                     (orizontul şi-a ridicat genele 
lui de plopi şi vreji de dovleci 
                     de ciocârlii şi de morminte vişinii) 
 
(vocalele limbii române au început 
să râdă gâdilate) 
iată-l 
pe Homer a strigat o voce din sală, ce 
vesel şi bine dispus este 
 

aerul avea o culoare melancolic 
poznaşă 
în satul Humuleşti copii 
s-au scărpinat în barbă şi s-au oprit 
să-l asculte 
râul Ozana a început să sară 
într-un picior 
unii atomi înfloreau înspăimântaţi 
în lucruri 
 

limba română se lumina pe dinlăuntru 
asemenea unei 
catedrale în care intrau mirii să se cunune. 
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                   ELOGIUL III 
 
 
 

Copilul Ion Creangă mergea desculţ 
Pe lume 

         
 

                (ai, ai, lumina avea                                                                           
culoarea 
cenuşiu albăstrui tragică) 
în urma lui tălpile sale pe pământ 
înviau 
începeau să cânte ca nişte prigorii 
el se întorcea 
înapoi şi zicea, Doamne, ce de urme,                                                                  
ce 
de urme 

 
parcă ar fi portretele unei esenţe 
necunoscute ( dar a 
cui esenţă ?) 
parcă ar fi conturul tremurat al unor 
lunete îngropate 
în pământ prin care dacă te uiţi 
cine ştie 
ce vezi ( o dată şi o dată tot va trebui să 
mă uit chiar dacă îmi e o frică 
îngrozitoare chiar dacă 

inima îmi va îngheţa în piept) 
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sau parcă 
ar fi hărţile minuscule ale unor ţări 

te pomeneşti că 
în veacul următor unele ţări vor ajunge 
atât de mici 
încât nu vor fi decât urmele 

cuiva pe pământ ? 
În timpul acesta limba română îşi  punea bigudiuri se 
sulemenea în faţa 
oglinzii ( care nu era altceva decât Marea Neagră 
ridicată 
în picioare) îşi 
punea ciocârlii şi anemone şi 
struguri în 
păr să-l întâmpine pe domnul viteaz şi 
cumsecade 
puţin hâtru 
numit Ion Creangă 

vai ce de urme las eu 
pe lume ce 
de urme cu ele aş putea acoperi toată 

bătătura noastră 
din Humuleşti tot 

satul ba chiar toată Moldova şi cum era 
hâtru de felul 
lui se aşează jos 
şi se apucă să-şi coase urmele parcă  

erau 
nişte frunze 
nişte petice 
pe care cusându-le făcu o cergă ce avea 
conturul rotund al României (hm, 
zise cu 
urmele mele s-ar putea înveli acum tot 

neamul 
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meu de daci blajini 
toţi 

obidiţii şi necăjiţii din veac până în vecii 
vecilor. însă 
cu cât cosea cu  
atât i se făcea dor să coase la nesfârşit. 

astfel că 
atunci când cerga sa era de acum mai                        
întinsă 

decât pământul 
îşi dădu seama că el ajunsese cât un bob 
de piper 

 şi totuşi îşi continua 
mai 
departe truda care-i plăcea atât 
de mult. 
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         EMINESCU 
            (Elogiu ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vine poetul cu inima în palmă 
Iată-l la marginile lumii păgâne 
Cum îşi întinde braţul peste haos 
Şi cum cu el în veci aşa rămâne 
 
Coloane de lumină tac în univers 
Câtă solemnitate pe pământ 
Aud pustiul cum creează lumea 
De mii de ani de când eu nu mai sunt ! 
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                               ELOGIUL IV 
 
 
 
 
Ah, ce multe urme, ce multe urme zicea 
domnul Ion Creangă 

cu faţa iluminată 
cârpindu-şi urmele 
cosându-le cu sângele lui 
mai multe decât  firele de iarbă 

şi firele de nisip 
privea înspre apus cum curgeau către el 

urmele 
bine dar acestea sunt urmele mamei 
şi ale tatei 
şi ale fraţilor şi copiilor lor 
în urma lor vin urmele 
moşilor şi strămoşilor 
 
până în veac 
până la începutul lumii 
 

vai şi toate sunt lipite  unele de altele 
şi vin către mine 
               parcă ar fi un râu de urme 
de ce 
trebuie să le mai cos eu a doua oară. ? 
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                        ELOGIUL V 
 
 
 

 El se aşezase jos pe cojocul său de lână 
miţoasă 

de care era nedespărţit 
şi începu să cânte din fluier 
râurile o luară peste câmpuri 
să vină la el 
era orb şi privind înăuntrul lui 
descoperi 
mâhnit că lumea era o pasăre 
care are 
pe cap o floare de cireş 
în care cântă o privighetoare 
care are pe cap o  
floare de crin în care cântă o prigorie 
care are pe cap 
o floare de 
crin 
în care cântă o ciocârlie 
care are pe cap 
o floare de crin 

pe orizont un pătrat şi un cub stau de la 
începutul lumii de vorbă 

sunetele cântecului său 
se 
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alcătuiau asemenea unor atomi în 
râuri (numite Argesus şi Alutus) în 

zăvoaie şi în munţi în 
mulţimi care 
desţeleneau pământul 
care ridicau cetăţi 
care se luptau cu triburile duşmane 
 

o, Doamne, suspină el cântecul meu, 
recreează lumea 
de la început 

abia în momentul  acela observară 
că el se afla 
pe vârful unui munte subţire şi 
înalt ca un lujer 
aşezat 
pe cojocul lui miţos de cioban. 
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                   ELOGIUL VI 
 
 

 
 
 
El venea mergând pe codri 
          legănându-se rar 
parcă ar fi  dus pe umeri o cobiliţă 

 
avea barba ruginită 
ca un apus 
dacă nu cumva în barba lui se ducea la 
culcare soarele 
în locul ochilor nişte 
hăţişuri 
cu turturele 
 

Când l-au văzut oamenii au scos un ţipăt 
 care ieşea din pieptul 
lor ca o deltă 
uitaţi-l uitaţi-l pe Homer 
s-a auzit 
ţipătul mulţimii 
or să se prăbuşească pădurile sub el 
 
o să cadă în haos 
vai nouă vai nouă 
ah, ah atunci 
pieriţi cu toţii vom fi. 
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ELOGIUL VII 
 

 
 
 
Cine-a mai văzut ţărmuri 
Înflorite 
Şi balerini dansând pe vârful nuielelor 
 
Ion Creangă mergea pe codrii arămiţi 
De lumina 
Toamnei cu zâmbetul 

Pe buze atârnând aţă cu plumb 
până în fundul  haosului 
(în vremea aceasta  
în lumea subatomică se 
dezgheaţă apusul 
seamănă cu o pasăre decapitată pe 
dealuri treceau 
corăbii subţiri şi palide) 
el nici nu începuse să-şi 

                        povestească  logosul (pe care-l spusese de              
atâtea  

ori în vieţile 
anterioare) când pe orizont 
se iviră spânzurători 
în care atârnau  
spânzurători 
şi picioare singure înalte cu 
ochii roşii 
şi inimi cu crini în mâini. 
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                  ELOGIUL VIII 
 

Drumurile se ridicau în sus (încet şi greoi 
Scârţâind din 
Toate încheieturile) ca nişte şerpoaice 

însărcinate 
(ia gândeşte-te spuse 
Eupoetion vorbind 
Cu moartea lui dacă o pasăre zboară 
Printr-un văzduh 
Care este tot o pasăre ce zboară prin univers 

care 
Este şi el o pasăre ce se află şi  
El înlăuntrul unei 
Păsări 
Ce este ?) 
Ion Creangă venea pe codri 
Mergând agale (de departe se vedea şi mai mare 
O schelărie hidoasă ca 
Un apus cu mâinile tăiate ca 
O gură de balenă 
Deschisă înlăuntrul ei ca o guşă de pasăre 
Albastră ca o spânzurătoare 
Zburând în înaltul cerului) 
Cu mii de păsări cântând pe venele lui 
 
În peşterile limbii române izvoarele 
Deschideau ochii 
Orizontul e o mână întinsă 
Şi masa văduvei e o mână întinsă 
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Ion Creangă venea mergând pe codri cu 
Ochi închişi 
Ca nişte ocheane. 
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ELOGIUL IX 
 
Oh, cum se vedea sufletul lui roşu 
Atât de roşu încât se arunca  
Brusc în afara spectrului 
El era o pasăre menită să 
Să înalţe 
El ştia atât de adânc 
Că trebuie 
Să se înalţe 
Încât devenise zborul 
Înainte chiar de a se naşte 
El dorea 
Atât de mult să se înalţe încât 
Din aripile sale 
Îi crescură îndată alte 
Aripe 
Şi din acestea crescură în secunda următoare  
Alte aripi 
Creşteau aripile  
Ca şi cum cineva ar fi tras cu aripe  
În loc de alice. 
El dorea 
Atât de mult să vadă acolo unde  
Avea să ajungă 
Încât din ochii lui 
Crescură alţi ochi 
Din aceştia alţi ochi 
Ca şi cum cineva ar fi tras din mii de puşti 
Având în loc de gloanţe ochi. 
Se luau la întrecere aripile 
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Crescând din aripe şi ochii 
Crescând din ochi 

oh, şi pasărea 
cu sufletul ei roşu ca sângele 
în loc să se înalţe 
era aruncată înapoi 
înspre adâncul ei 
cu o viteză ameţitoare 
ca şi cum cineva 
ar fi tras cu puşca 
în adâncul ei 
având în locul glontelui 
trupul fără aripi 
şi fără ochi 
al pasărei 
 

oh, dar unde este cântecul paserei 
           oh, dar unde este cântecul paserei 

unde este cântecul paserei 
unde este cântecul paserei ! 
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    NAŞTEREA LUI ION CREANGĂ 

                                 Elogiul  X 
 

      El creşte din mit cum 
creşte stejarul din sămânţa lui 
atât de repede 
încât ochiul nu vede nimic 
decât aerul nesfârşit 
atât de repede 
 ca o explozie 
încât nu se vede nimic, nimic 
 
el era expulzat afară din mit 
ca fătul din mamă 
atât de repede 
încât nu se vede nimic 
încât aerul dintre 
mamă şi fiu 
se întinde la nesfârşit în univers 
el iese din mit 

ca izvorul din munte 
care devine dintr-o dată mare 
înainte chiar ca 
muntele să fi existat 
 
atât un ocean care se întinde 
la nesfârşit 
acoperind pământul 
atât 
aer (greu de liniştea de dinaintea 
începutului ) întinzându-se 
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în tot universul 
 
               IMN PATRIEI 
                    Elogiul 

 
     De acum străluceşte esenţa  

patriei ca oglinda pe munte 
sinele ei e bulgărele de 
aur din fereastră 
mireasma luminii învăluie 
chipul ce se topeşte 
curgând asemenea galbenului 
metal în sate se aude 
istoria cum se depune 
cel ce învinge este ars 
de lumină pe faţă vei  ajunge 
într-un târziu şi te vei 
lovi cu fruntea de un astru 
sărbătoarea se ridică 
asemenea ceţei pe câmpii 
şi se va zări atunci pe coline 
în lumină portretul patriei 
liniile înfipte în zare 
scânteind ca argintul 
şi prin pulberile aurii 
ridicându-se în văzduh ale memoriei 
vei zări roiuri de albine 
şi zumzetul esenţelor 
sfinte sunt linele sunete 
scurgându-se pe colinele creierilor 
strălucind în soare 
părul iubitei auriu 
flutură pe deal materie 
se vede pe câmpie pe  
care corăbii bubuie 
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în răsărituri. 
 

 
 SCRISOARE DOMNULUI MIHAI EMINESCU 
 

 
Domnule Mihai Eminescu, vai,  
Cât de adânc ne-aţi umilit Munţii Carpaţi 
Şi poienele pe care te făceau că le cânţi, 
Domnule Mihai Eminescu ne-ndureraţi. 
 
Da, poporul acesta este inconştient 

          Nu ştia ce-i acela un Geniu în veac 
Da, trebuia în genunchi să stea în faţa ta 
Şi să-şi ceară scuze că e sărac. 
 
Ştiu burghezia română era tembelă 
Ştiu, trebuia să vă sărute tălpile de la picioare 
Să se închine zeului ei 
În toate zilele de sărbătoare 
 
De lichelimea politică nu mai vorbesc 
V-a întors maţele pe dos de silă 
Însă trebuia să înţelegeţi, domnule Eminescu 
Şi chiar să vă fi fost puţin milă 
 
Le ştiu toate astea prea bine 
Ştiu că v-a fost o silă enormă de noi 
Eram viermii lumii acesteia bolnave 
Al tristului secol noroi. 
 
Dar aveam atâta nevoie de geniul 
Cu care pe lume treceai ca un rege 
Domnule Eminescu numai  de proşti 
Nu v-am sărutat tălpile se-nţelege. 
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Aveam nevoie de mintea aceea 

     Milioane de ani de aici înainte 
Şi v-aţi făcut că înnebuniţi 
Şi aţi plecat aşa de subtil şi cuminte 
 
Nici nu ştiţi ce uriaş rău ne-aţi făcut 
Aceleaşi mediocrităţi penibile ne-aţi lăsat 
Ce nu suntem în stare să gândim 
Ce nu suntem în stare să trăim într-un stat. 
 
Domnule Mihai Eminescu nu trebuia 
Nici în faţa omenirii să ne faceţi aşa de ruşine 
Cum că ne-am purtat ca nişte criminali 
Cu un geniu atât de mare ca tine. 
 
Nu trebuia decât atât să ne spui 
Şi noi recunoşteam că suntem excroci şi pigmei 
Şi-n genunchi îţi cădeam domnule Eminescu 
Ridicându-ţi cântări ca la zei 
 
Făceam tot ce ne cereai pentru tine 
Sclavii tăi ne făceam pe veacuri întregi 
Şi-am fi fost mândri că suntem sclavii 
Unuia dintre marii pământului regi. 
 
Tu trebuia să ne spui şi nu aşa 
Bătându-ţi joc de noi să ne laşi 
Nişte triste statui pe dealuri 
Acuzaţi de istorie de a fi laşi. 
 
Şi nu numai pe noi ne-ai umilit 
Ci iarba şi plaiul şi apele noastre 
Ce ţi-au purtat chipul senine 
Sub bolţile lumii albastre. 



 64

 
 

 
 

                
                 ŢARĂ BLÂNDĂ 
                          Elogiul 
 

 O, ţară blândă verzui albăstrie 
în care când răsare soarele în zorii putrezi umezi 
          şi calzi mirosind a maternitate 
el se rupe cu pământ cu tot cu rădăcini de 
papură şi de 
arţari 
cu crengi de zăvoaie mirosind a urşi sălbatici. 
 
O, Doamne, cum sug căprioarele 
pe dealuri lumina din ţâţele văzduhului 
şi cum cântă 
fragii roşii cu gâturile întinse spre lună ca 
                                          nişte pelicani 
satele sclipesc ca nişte scrumbii în soare 
o pasăre zboară  
în înaltul cerului cu inima în mâini 
e o pace în mileniul acesta 
ca şi cum te-ai afla la marginea universului 
dovlecii pe ogoare 
au aţipit visând că se află în evul mediu 
 
Vai ţie, ţară frumoasă 
ca o fată mare râvnită de tâlhari 
Cu munţii încărcaţi de faguri şi crânguri zemoşi 
În care privighetorile şi ciocârliile cântă de se omoară 
Cu zăpezi ca nişte pahare 
De cristal pe coline 
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Şi turmele de oi albe în fereşti 
Cu zei adolescenţi 
Trecând goi prin sate dansând surâzători 
Unde te duci tu ţară ca un turn de boabe de rouă 
Ca un munte de cristal 
Răspândind până la marginile Asiei 
Mireasma paltinului şi a dulcelui troscot. 
 
O, cum umblă profeţii pe dealurile tale 
parcă ar fi nişte efebi bântuind blând 
viile sunt înalte catedrale 
pe colinele de ceară şi de pâine 
roiurile de albine par caişi înfloriţi 
în văzduhul clipocind de miresme 
 
Muşcatele şi leandrii cresc pe câmpuri 
Vulturul moţăie în vârful cerului 
Lanurile de in şi de grâu 
par codri întunecoşi 
numai bărbaţii tăi cu carnea pe ei de argint 
nu se văd 
doar lăcustele trec mai ca nişte 
aeronave verzi 
bijuterii de onix şi zmaragde prin 
lanurile de ovăz şi prin prunii de mărgean 
casele dormitează 
cu pleoapele 
lăsate gândindu-se la ce va fi peste o mie de ani 
 
Livezile pe dealuri par şi ele 
nişte curţi de odinioară 
bureţii în păduri 
sunt mari ca berbecii 
obosite de aşteptare drumurile se scufundă în 
                                                  pământ 
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orizontul pare o sârmă de argint 
oh, ce multe furnici 
mari cât caii troieni mişună prin sate 

     şi  pe dealuri 
numai femeile acestei ţări 
nu se văd nicăieri 
parcă ar fi intrat în pământ încă de la începutul lumii. 

 
Ţară mănoasă 
cu holdele ca nişte crânguri răcoroase 
cu herghelii de armăsari verzi şi de bouri întunecaţi ca 
                                                   noaptea 
cu fructele în livezi pârguite 
cât capul lui Dumnezeu 
cu ploile calde şi mănoase 

parcă ar fi rochile de mireasă ale Maicii Precista          
atârnând 

                                        din univers 
 

cu cerul de horbotă 
împodobit cu rândunici 
unde te duci tu ţară a mea prin vremi 
şi unde sânt oamenii tăi 
ce nu se văd nici pe coline 
şi nici pe potecile dintre lanurile de cânepă ? 
numai în adâncul codrilor 
abia se aude gânguritul pruncilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 67

 
 

 
 
  MIHAI EMINESCU ŞI ION CREANGĂ 
 
 
 
 
 
 
                     ( Elogiu) 
 

 Mihai Eminescu stătea pe un ţărm 
  al oceanului şi cânta 

Ion Creangă stătea pe celălalt ţărm 
al oceanului şi cânta 
oh, şi de cântecul lor apa 
se evapora 
oh, şi de cântecul lor apa 
se evapora 
 

Mihai Eminescu stătea pe un mal  
 al gropii care fusese o dată oceanul 
cu un crin în mână 
cântând în gura mare 
 

oh, şi de cântecul lor malurile 
        se apropiau 
oh, şi de cântecul lor malurile 
         se apropiau.  
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                   IMN DE PATRIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ca iarba să crească imnurile mele 
pe câmpiile verzi ale patriei 
soarele să încălzească pământul jilav 
vai, de iubirea de patrie eu voi muri. 
 
Aici altarele de lumină înfloresc 
peste grădini buzele noastre 
murmură imnul patriei, vai 
şi corul fecioarelor susţine cerul 
 
Sufletul înflorit prin văzduh 
în patria curată coboară 
o lumină mare se face în lume 
vai, eu de iubirea de patrie voi muri ! 
 
 
 
 
 
 
 



 69

 
 
 
                     IMN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vai nimeni n-a mai venit pe muntele 
de lumină unde eu singur 
îmi cioplesc statuia de marmură 
în apusul în care privesc pur. 
 
Pasărea peste patrii a cântat 
ceaţa de aur care urca pe ţărmuri 
cine ştie dacă nu sunt steagurile 
sufletelor strămoşilor plecaţi la luptă. 
 
Şi râurile despărţind cântarea 
poetului antic al câmpiei neamul 
e un cântec înflorind urcând 
din văile de aburi ale patriei ! 
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             INIMA ÎNŢELEPTULUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Acolo sus în ramurile norilor 
                                arde flacăra 
         stranie a lucrului în sine 
 
privirile violete ale copilului 
                                 rezemate de munte ca scara 
         pe care inima lui o urcă în evi 
                                                  fluturând 
grădinile spiritului umbrind adâncul 
                                 mării mantaua albă a 
           sentimentului de umilinţă trecând 
                                  prin aer crinul arzând 
în peretele dinspre răsărit al lumii 
            holdele jucând în zare ca flăcările 
 
obosite popoarele se întind la umbra 
                                              muntelui. 
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OAMENI DE CULTURĂ   DESPRE AUTOR ŞI OPERĂ 
 

 
 
•  O ţară în văile cosmice ale căreia înfloresc păsări, al 

cărui cer este susţinut de corul fecioarelor, ale cărei 
steaguri sunt sufletele strămoşilor plecaţi la luptă, o 
ţară halucinantă, un pământ cântător şi orbit de 
lumină proslăveşte în versurile sale recente Ştefan 
Dumitrescu, poet straniu, cu sufletul lansat riscant, 
punte peste prăpastia lirică, căreia nu i se cunoaşte 
ţărmul de dincolo. Spun că această lansare este 
curajoasă şi riscantă pentru că ea se produce în afara 
drumurilor bătătorite ale poeziei, pentru că Ştefan 
Dumitrescu nu versifică frumos şi cu talent în cadrele 
unui lirism ştiut sau bănuit numai, ci îşi creează 
propriile sale cadre, propriile sale sisteme de referinţă. 
Fiecare din poeziile sale este o deschidere către o lume 
creată de el, o lume în care păsările umblă înarmate şi 
se cântă din ruine ca din fluiere. Talent în afara 
oricărei îndoieli, spirit neliniştit şi în continuă ardere, 
autor de eseuri reinterpretând miturile şi de poeme 
reclădind universul, Ştefan Dumitrescu este un poet 
mai dur, mai abrupt, mai supus suferinţei şi neliniştii, 
decât limpedele Dan Verona, dar la fel de cert, la fel 
de Adevărat .  

 
     Ana Blandiana,  revista Amfiteatrul, nr I2, 1971. 
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