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ÎNCERCARE  DE  PROFIL  LITERAR 
 
 

În galeria celor mai importante personalităţi ale culturii 
de azi şi din totdeauna, Nicolae Băciuţ ocupă un loc de frunte. 
El este ziarist, prozator, critic literar, admirabil arhitect de 
revistă şi, mai presus de toate, poet de strălucită vocaţie lirică.  

El vine în arta cuvântului purtând în suflet spiritualitatea 
specifică a locului în care a văzut lumina zilei (s-a născut la 10 
decembrie 1956, în satul Chintelnic din judeţul Bistriţa-
Năsăud), cu zestrea lui istorică şi etnografică, plină de datini 
străvechi, cu sfinţii săi ştiuţi şi neştiuţi, cu amintirea vie a unor 
scriitori clasici precum Andrei Mureşanu, George Coşbuc şi 
Liviu Rebreanu, cu nenumărate comori de frumuseţi 
nepieritoare.  

Sunt convins că firea oamenilor din mediul în care 
Nicolae Băciuţ s-a născut, a copilărit şi s-a format sufleteşte în 
anii săi tineri poate fi înţeleasă mai bine dacă ne amintim de 
unul dintre sfinţii pomeniţi în calendarul nostru creştin ortodox.  

În anul 1763, la propunerea sinistrului general Nikolaus 
Adolf Freiherr von Buckow, împărăteasa Maria Tereza a 
acceptat un plan de organizare a unor unităţi de grăniceri în 
Năsăud, la frontiera Imperiului Habsburgic cu Principatul 
Moldovei. 

Această unitate trebuia să fie formată din oamenii 
locului, adică din etnici români. Sub aspect demografic, ţinutul 
Bistriţa-Năsăud este un străvechi şi autentic ţinut românesc.  

Ca răsplată pentru încadrarea şi serviciul lor în armata 
imperială, grănicerii urmau să fie declaraţi oameni liberi, să nu 
mai plătească biruri la împărăţie, să primească o leafă şi să nu 
mai depindă de proprietarii feudali ai locului.  

Din punct de vedere religios (confesional), aceşti soldaţi 
grăniceri trebuiau să fie supuşi însă ierarhiei catolice (greco-
catolice). 
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La 10 mai 1763, când pe un câmp lângă comuna Salva, în 
faţa lui Petru Pavel Aaron Episcop greco-catolic la Blaj (între 
1752-1764) şi a lui Nikolaus Adolf Freiherr von Buckow, au 
fost adunaţi ca să depună jurământul soldaţii grăniceri din două 
batalioane de infanterie, toţi militarii români au declarat însă că 
nu admit ca legea lor ortodoxă să fie „ciufulită” (batjocorită). 
Au declarat că nu vor jura cum li se cere.  

Ei au ridicat armele contra generalului Buckow venit la 
ceremonie, a ofiţerilor austrieci care îl însoţeau şi a Episcopului 
Petru Pavel Aaron. Toţi oficialii au fost siliţi să fugă înspăimâ-
ntaţi, fiecare pe unde a văzut cu ochii.  

Cel care i-a îndemnat atunci pe soldaţi să nu-şi lase 
„legea” lor ortodoxă şi strămoşească a fost un bătrân de peste o 
sută de ani, Tănase (Atanasie) Todoran din Bichigiu, însoţit în 
acţiunile sale de alţi săteni români. 

Au urmat represaliile. O comisie „aulică” a decis ca toţi 
capii mişcării de apărare a credinţei ortodoxe să fie ucişi. 
Tănase Todoran a fost frânt cu roata (precum Horea, ceva mai 
târziu); Vasile Dumitru al Popii din Mocod, Grigore Man din 
Zagra şi Vasile Oichi din Telciu au fost spânzuraţi.  

Alţi ţărani au fost schilodiţi pe viaţă sau ucişi, după ce 
„mărita” comisie „aulică” păzită de soldaţi imperiali bine 
înarmaţi a decis ca ei „să treacă de zece ori în sus şi de zece ori 
în jos printre loviturile de vergi a trei sute de soldaţi”.  

Faptul că aceşti ţărani au preferat să moară decât să-şi 
părăsească „legea” lor ortodoxă şi strămoşească ne spune ceva 
emoţionant şi profund semnificativ despre dimensiunea eroică 
a dăinuirii româneşti în Transilvania, în tot cursul istoriei 
noastre. Mii de alţi români ardeleni au preferat să moară decât 
să se supună criminalelor decizii politice, administrative, 
legislative şi religioase ale curţii imperiale de la Viena.  

„Este adevărat, spune Nichifor Crainic în eseul 
Ortodoxie şi etnocraţie, că lava se exprimă prin vulcani şi 
eroismul se încarnează în inşii exemplari ai omenirii; dar nu e 
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mai puţin adevărat că duhul eroic poate ajunge bun comun al 
unei generaţii sau al unui întreg popor”.  

Cred că aceia care vor să înţeleagă opera lui Nicolae 
Băciuţ, importanţa ei în cultura română şi europeană sunt datori 
să ţină cont de dimensiunea eroică şi spirituală a existenţei 
istorice româneşti în Ardeal. Toată creaţia sa exprimă această 
dimensiune eroică şi spirituală. Mai ales – spirituală.  

Nicolae Băciuţ este absolvent al Liceului Liviu Rebreanu 
din Bistriţa.  

Bistriţa este unul dintre oraşele emblemă ale Ardealului 
şi ale ţării noastre.  

Cercetările istorice atestă faptul că pe teritoriul 
municipiului Bistriţa, în neolitic, în perioada bronzului 
(arheologii ne spun că acestei epoci îi aparţin artefactele dintr-o 
mare necropolă de incineraţie – o sabie de bronz şi alte 
obiecte), în epoca dacică (un splendid colier de argint datează 
din această perioadă), în Antichitate, apoi în epoca feudală 
(Villa Bistriche apare într-un document datat 16 iulie 1264; iar, 
ulterior, în 1353, aşezarea capătă statutul de oraş – Civitas 
Bysterce), a existat o locuire neîntreruptă marcată de 
admirabile realizări materiale şi spirituale.  

În anul 1453, oraşul Bistriţa şi satele care aparţineau 
districtului său rural au intrat în posesia lui Iancu de Hunedoara 
(c.1407-august 1456), ban de Severin, voievod al Transilvaniei 
(1441-1446), guvernator (1446-1453) şi căpitan general al 
Ungariei (1453-1456), unul dintre marii eroi ai naţiunii noastre, 
„cruciatul cu sânge român”, cum l-a numit Nicolae Iorga.  

„După Mircea cel Bătrân, a scris istoricul Constantin C. 
Giurescu, Iancu de Hunedoara a fost a doua mare 
personalitate de caracter european, pe care a dat-o neamul 
nostru”.  

În anul 1529, oraşul Bistriţa a intrat în posesia lui Petru al 
IV-lea Rareş domnitorul Moldovei (între 1527-1538 şi 1541-
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1546), cel mai important dintre urmaşii la tron ai gloriosului 
Ştefan cel Mare şi Sfânt (1457-1504).  

De altfel, casa lui Petru Rareş se află chiar în mijlocul 
municipiului, nu departe de Catedrala luterană şi de Ansamblul 
comercial Şugălete, cu o splendidă galerie de arcade gotice şi 
renascentiste din secolele XV-XVI.  

Avem convingerea că atunci când ieşea de la orele 
petrecute ca elev la Liceul de mare prestigiu Liviu Rebreanu, 
viitorul poet Nicolae Băciuţ trăia din plin în atmosfera 
specifică a municipiului Bistriţa, marcată definitiv de valorile 
sale istorice, arhitectonice, urbanistice, culturale şi spirituale.  

Ca scriitor, ca om de cultură, ca arhitect de revistă, ca 
om, pur şi simplu, Nicolae Băciuţ este un produs al mediilor 
spirituale săteşti şi orăşeneşti în care a trăit în anii săi de 
formare.  

Pe străzile Bistriţei îl întâmpinau monumentul poetului 
romantic Andrei Mureşanu (1816-1863), operă a marelui 
sculptor Cornel Medrea (1888-1964), personalitate ilustră a 
artei plastice româneşti în secolul al XX-lea; statuia lui George 
Coşbuc (1866-1918), realizată de sculptorul G. Covalschi 
(1925-2012); bustul lui Liviu Rebreanu (1885-1944) lucrat de 
Romul Ladea (1901-1970), un alt mare artist al epocii sale.  

Mai ales în ultimele două secole, istoria oraşului Bistriţa 
şi a ţinuturilor năsăudene a fost definitiv marcată de vieţile şi 
capodoperele unor mari personalităţi creatoare, care au dat 
culturii române şi universale valori nemuritoare.  

Pentru Nicolae Băciuţ, evoluţia intelectuală şi sufletească 
realizată sub tutela binefăcătoare a unor astfel de personalităţi a 
fost o mare şansă şi un permanent îndemn. Prin tot ceea ce a 
realizat, el este un demn discipol al acestor personalităţi.  

În anii de studiu la Facultatea de Filologie a Universităţii 
din Cluj (între anii 1978-1982), Nicolae Băciuţ a adăugat 
zestrei culturale şi spirituale cu care venea de la Chintelnic şi 
Bistriţa noi valori şi noi înţelesuri.  
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Este un fapt atestat, între altele, de calitatea sa de 
redactor şi, după puţin timp, de secretar de redacţie la revista 
Echinox, la care a debutat în plină studenţie în 1980.  

Faptul că Echinox, fondată la Cluj în decembrie 1968 ca 
revistă lunară, a avut (şi are şi azi) un rol benefic în evoluţia 
literaturii şi culturii române este bine cunoscut.  

Aflată sub îndrumarea criticului şi istoricului literar 
Mircea Zaciu (1928-2000), ea a devenit repede un atelier-
şcoală pentru un lung şir de autori tineri preocupaţi de poezie, 
proză, dramaturgie, filosofie, teoriile estetice, traduceri, istorie, 
arta plastică.  

Este semnificativ faptul că în paginile revistei au semnat 
autori precum Eugen Uricaru, Ion Vartic, Marian Papahagi, 
Horia Bădescu, Constantin Hârlav, Radu Cârneci, Mircea 
Ivănescu, Liviu Petrescu, Aurel Codoban şi mulţi alţii. Ei s-au 
afirmat şi la alte publicaţii apărut în diverse oraşe.  

Ca secretar responsabil de redacţie, Nicolae Băciuţ a fost 
în miezul fierbinte al întâlnirilor de lucru, al dezbaterilor şi 
deciziilor care au dus la realizarea revistei.  

O redacţie poate fi o mare şcoală de activitate 
jurnalistică, de cultură, de atitudine intelectuală, civică şi 
morală. Mai ales când redactorii se simt uniţi sufleteşte, pentru 
că ei cred în anumite valori.  

Redacţia revistei Echinox din anii ’70 şi ’80 ai secolului 
trecut a fost o astfel de şcoală.  

Ca în orice altă redacţie, secretarul responsabil are 
obligaţia să lectureze manuscrisele, să le selecteze pe cele bune 
de publicat, să le corecteze, dacă e cazul, să le pună în pagină 
sub semnul unei teme centrale sau al mai multor probleme 
demne de a fi dezbătute, să supravegheze imprimarea în 
tipografie, difuzarea.  

Sunt sigur că la Echinox Nicolae Băciuţ, secretarul 
responsabil de redacţie, şi-a însuşit unele dintre învăţăturile de 
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mare preţ care l-au ajutat să devină ulterior un reputat arhitect 
de revistă.  

Vatra Veche apărută în 2009 la Târgu-Mureş, prin 
eforturile şi dăruirea neabătută a lui Nicolae Băciuţ în serviciul 
valorilor culturale şi spirituale româneşti, este, în acest sens, 
cea mai elocventă şi mai strălucită dovadă.  

După absolvirea facultăţii, în 1982, Nicolae Băciuţ a fost 
mai întâi profesor, între 1982-1983.  

Ulterior, a fost redactor la revista Vatra din Târgu-Mureş, 
unde s-a impus prin spiritul său deschis, dar şi exigent, 
neconcesiv, prin puterea de a lucra şi, îndeosebi, prin volumele 
care i-au consolidat evolutiv prestigiul literar.  

Mă gândesc, desigur, la volumele sale de început Muzeul 
de iarnă, Versuri (Cluj-Napoca, 1986), Memoria zăpezii, 
Poeme (Bucureşti, 1989), Nostalgii interzise, Versuri (Târgu-
Mureş, 1991).  

Mai ales volumele Muzeul de iarnă şi Memoria zăpezii 
estetizează liric variate simboluri ale purităţii sufleteşti înţelese 
ca amintire, zestre intelectuală şi proiecţie subiectivă în plan 
metafizic.  

Apelul insistent la simboluri arată în Nicolae Băciuţ un 
autor liric preocupat de tainele lumii şi de modul cum ele se 
răsfrâng în universul nostru imagistic.  

În Muzeul de iarnă găsim unele dintre temele care vor 
reveni constant în poezia lui Nicolae Băciuţ. E vorba de 
condiţia omului în lume şi în istorie, de ceea ce este misterios 
şi straniu în existenţă, de modul cum persoana se poate salva 
prin creaţia artistică, prin valorile spirituale, prin comuniune şi 
comunicare sufletească tot mai intensă cu „celălalt”.  

Cuvintele, ne spune Nicolae Băciuţ, nu sunt însă 
totodeauna suficiente pentru cel ce crede în puterea salvatoare a 
actului literar. De aceea, frigul (metaforă tutelară) din ele, din 
om şi din întreaga existenţă, domină momentele de luciditate 
ale creatorului liric.  
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Preocupări asemănătoare găsim şi în Nostalgii interzise, 
una dintre cele mai importante cărţi de poezie din istoria 
literaturii române.  

Ciclurile din acest volum, respectiv Mânuşa de gheaţă 
(aici apare din nou obsesia frigului) şi Nostalgii secrete, 
comunică momente de o devastatoare tristeţe, asociate cu o 
luciditate necruţătoare şi cu angoasa.  

Aici însă, angoasa nu este numai o stare sufletească, ci şi 
un mod de asociere a experienţei de viaţă cu alienarea, concept 
cu care au operat unii poeţi romantici şi Hegel (el îi spune 
Entfremdung).  

Cel ce este conştient de alienarea omului nu se poate 
accepta pe sine aşa cum este, pentru că el va fi mereu departe 
de propriile idealuri şi valori. El este un om nefericit, care „îşi 
contemplă neputinţele şi căderile”.  

Salvarea poate fi totuşi căutată în puterile miraculoase ale 
cuvântului. Conceptul de Logos, utilizat de Heraclit, Platon, 
Aristotel, de cugetătorii alexandrini necreştini şi, mai ales, de 
Sfinţii Părinţi şi Scriitori bisericeşti, în operele lor nemuritoare, 
tutelează lirica elegiacă a lui Nicolae Băciuţ. 

E cazul să reamintim faptul că, pentru marii doctrinari ai 
Bisericii, Logosul (în latină Verbum – cuvânt, putere de 
judecată, verb) este Raţiunea Divină care subzistă în creaturi ca 
structură, suport şi ţel al existenţei lor, ca principiu identitar, 
dinamic şi inteligibil.  

Logosul ipostatic, ne spune Sfântul Maxim Mărturisitorul 
(580-662), unul dintre cei mai importanţi teologi mistici din 
istoria culturii universale, este a doua Persoană a Sfintei 
Treimi.  

Raţiunile generale ale lumii – logoi – preexistă în 
Dumnezeu Tatăl. El Se comunică pe Sine prin ele, la nivelul 
concret al evenimentelor, entităţilor individuale şi cuvintelor. 
Acestea au o mare putere de atracţie şi ne îndreaptă pe fiecare 
dintre noi spre Dumnezeu Proniatorul şi Părintele luminilor.  
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Logosul Se revelează atât în creaţie, cât şi în cuvinte. 
Aceasta este revelaţia naturală.  

Infinit mai presus de ea este Revelaţia Supranaturală. În 
cuprinsul Revelaţiei Supranaturale, Dumnezeu Însuşi, Raţiunea 
Supremă Se face om în persoana divino-umană a Domnului şi 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, coborât prin kenoză în lume 
şi în istorie. Enipostazierea, respectiv preluarea firii umane în 
ipostazul Logosului, este o noţiune teologică fundamentală. Ea 
a fost creată de marele teolog, filosof, logician de tradiţie neo-
aristotelică şi scriitor patristic Leontius Byzantinus (sec. VI), 
fondatorul scolasticii, personalitate ilustră a culturii noastre în 
epoca dacoromană, afirmat în cadrul Şcolii Literare de la 
Tomis.  

Aflată sub tutela preocupărilor pentru mister, creaţie, 
alienare, Logos şi salvare prin puterea Cuvântului, poezia lui 
Nicolae Băciuţ este romantică, dar şi simbolistă. Este 
filosofică, dar şi teologică. Este patetică, dar şi insistent 
reflexivă. Este delicată în exprimare şi puternică în Duh.  

De fapt, este greu s-o încadrezi în limitele inevitabil 
restrictive ale unui curent, respectiv model literar.  

Sigur este faptul că poezia de început a lui Nicolae 
Băciuţ poate  fi asociată cu creaţiile lirice ale unor autori ca 
Eminescu, Blaga, Arghezi, Ion Barbu, Nichifor Crainic, Vasile 
Voiculescu, Radu Gyr, Valeriu Gafencu, Ioan Alexandru, la 
care găsim aceeaşi preocupare de a pune atitudinile reflexive şi 
contemplative în cuvinte, misterul existenţial în simboluri, 
credinţa în imagini şi stările limită ale existenţei umane în 
metafore.  

Aceleaşi preocupări, teme şi atitudini le găsim în creaţiile 
unor poeţi precum Rainer Maria Rilke, Gottfried Benn (care 
pleacă de la consemnarea lirică a ororilor lumii pentru a ajunge 
la un ideal de puritate), Paul Claudel.  
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Mai ales pentru această preocupare şi pentru modul cum 
ea este comunicată expresiv, îl putem asocia pe Nicolae Băciuţ 
cu marii poeţi ai lumii.  

Este demn de subliniat în mod deosebit faptul că 
atmosfera şi temele creaţiilor din primele volume de versuri ale 
lui Nicolae Băciuţ s-au păstrat de-a lungul întregii sale evoluţii 
literare. Este o consecvenţă ce trebuie reţinută în actul exegezei 
critice. Poezia sa este interiorizată, reflexivă, interogativă, plină 
de simboluri ale misterului existenţial sau de noţiuni filosofice 
de maximă generalitate.  

Totul este spus însă cu o mare economie de mijloace 
expresive, într-un fel de şoptire gravă, înfiorată, 
supraconcentrată, în care impulsul puternic, dar şi inefabil, al 
comunicării este asociat cu preocuparea pentru apăsarea 
necruţătoare a timpului.  

Precum în bijuteria lirică Uşa închisă, în care Logosul 
binevoitor de altădată, respectiv puterea cuvintelor, nu-l mai 
salvează pe autorul liric, veşnic nemulţumit de sine însuşi. 
Toate trec şi, odată cu ele, şi cuvintele rostite de poetul care s-a 
bucurat odinioară de puterile Logosului.  

 
„Am închis şi ultima scrisoare 
nu mai am cui scrie pe pământ, 
o să mai trimit pe câte-o boare 
ce rămâne din ce-a fost cuvânt.  
 
Nu mai am cuvinte pentru mine, 
cum să-mparţi ce ţi-a rămas: 
o secundă împietrită în clepsidră, 
limbile căzute de la ceas. 
 
Nu aşteaptă nimeni să-i mai scriu. 
din cuvinte a rămas cenuşa: 
fără ele ce-aş putea să fiu? 
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Dumnezeu închide după mine uşa.” 
 
Faptul că Nicolae Băciuţ a reuşit prin Uşa închisă să 

asocieze melancolia cu actul creaţiei literare, dar şi cu tema 
trecerii noastre prin lume, este o performanţă artistică, în 
primul rând datorită modului cum a fost concentrată şoptirea 
lirică.  

Este cazul să notăm şi constatarea că tema fugit 
irreparabile tempus apare în Georgicele lui Vergiulius, în 
cartea a II-a a Odelor lui Horatius, în Viaţa lumii a lui Miron 
Costin, în poezia lui Goethe, a lui Eminescu, a multor altor 
poeţi de imens prestigiu, mai ales la cei din epoca romantică.  

Numai marii poeţi reuşesc să dea veşmânt nou şi, mai 
ales, semnificaţii neaşteptate unor teme literare străvechi. 
Nicolae Băciuţ se numără printre ei.  

În Rătăcit între anotimpuri, tema fugit irreparabile 
tempus este asociată cu ideea unui anotimp de prisos, cu 
melancolia, ca stare sufletească apăsătoare de lungă durată, 
caracterizată prin sensibilitate excesivă, tăceri, retragere în sine 
şi trăire intensă, cu dispoziţii contemplative, cu presimţiri 
dominate de tristeţe.  

 
„Încă o toamnă ce nu e toamnă –   
pe umerii viei, cu epoleţii verii, 
înc-un cuvânt ce nu e cuvânt –  
ridicat la rangul tăcerii. 
 
Încă o toamnă cu flacăra mocnind –  
de niciunde nu mă cunoaşte; 
nici din boabe de struguri, nici din  
mere pârguind –  
din altă voie mă naşte.  
 
Doar tu, în cămaşă nouă de nuci 
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mă vezi în semnul sfintelor cruci.” 
 
În Anotimpul din colivie toamna este o realitate 

paradoxală: tărâm al amintirilor şi al visării, o parte dintr-un 
straniu paradis terestru, dar şi un moment al rătăcirii nesigure, 
cu umbre pasagere, stări de melancolie, nesiguranţă şi aceeaşi 
indicibilă suferinţă a însingurării: 

 
 „E toamnă, chiar e toamnă, 
cad frunze peste noi ca-n vis, 
cad dintr-un anotimp de altădată  
în care am rămas închis. 
 
Nu e nici timp să recunoaştem 
ce toamnei cândva i-am promis: 
în frunzele ce cad să ne mai naştem 
ca într-un straniu paradis. 
 
Rămâne toamna fără noi, 
nici n-avu timp să ne cunoască –  
doar umbra-n noi şi-a risipit 
alt anotimp în noi să nască.” 
 
Nicolae Băciuţ, poetul oracular, este un autor de vastă 

cultură. El evocă liric tema Logosului, în special al Logosului 
înomenit în istorie, şi se simte acasă în domeniile filosofiei şi 
teologiei. El estetizează atât emoţiile trăite în raport cu unele 
concepte filosofice de maximă generalitate, cât şi trăirile pe 
care experienţa sa în domeniul credinţei şi în orizontul 
misterului le face posibile. 

Mari poeţi din istoria literaturii universale au exprimat în 
variate moduri experienţele religioase de care s-au învrednicit. 
Printre ei se numără Sfântul Simeon Noul Teolog în Imnele 
iubirii dumnezeeşti, o capodoperă lirică şi teologică şi o sinteză 
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a tradiţiei ascetice, mistice şi spirituale a Răsăritului ortodox; 
Dante Aligheri, evocator al contemplaţiei extatice în Divina 
comedie; San Juan de la Cruz (Juan de Yeprez y Álvarez; 
Sfântul Ioan al Crucii), creator de versuri în care atitudinea 
contemplativă şi speculativă fondată pe valorile credinţei 
creştine este comunicată simbolic în versuri pline de 
muzicalitate şi rafinamente stilistice precum în culegerile 
Urcuş pe muntele Carmel, Noaptea întunecată a sufletului, 
Cânt spiritual şi Flăcări de dragoste vie; John Milton, poet 
puritanist care a scris Paradisul pierdut şi Paradisul regăsit; 
François-René viconte de Chateaubriand, apologet al valorilor 
catolice în versuri de o cuceritoare perfecţiune formală, ca şi în 
scrierea Geniul creştinismului; Rainer Maria Rilke, poet 
religios în tot ce a scris, dar mai ales în Cartea icoanelor, 
Ceaslovul şi în Elegiile de la Duino; Mihai Eminescu, evocator 
al adoraţiei mistice în imnul marianic Rugăciune şi în alte 
creaţii; Nichifor Crainic, interpret liric al valorilor tradiţiei şi al 
credinţei creştine în poezii capodopere, dar şi mare teolog 
mistic; Radu Gyr, evocator liric al Mântuitorului Iisus Hristos; 
Vasile Voiculescu, care şi-a intitulat unul dintre volumele de 
versuri Poeme cu îngeri; Ion Pillat, un alt mare evocator liric al 
tradiţiei şi al valorilor religioase; Tudor Arghezi, autor de 
Psalmi capodopere şi de versuri pe tema credinţei; Ioan 
Alexandru, a cărui preocupare religioasă străbate toată creaţia 
sa; Paul Aretzu, contemporanul nostru, autor de psalmi şi de 
eseuri pe teme spirituale, unul dintre marii noştri scriitori; şi 
mulţi alţii.  

Nicolae Băciuţ se alătură acestor mari poeţi prin 
consecvenţa cu care evocă trăirile spirituale, prin atitudinea 
apologetică faţă de valorile Ortodoxiei noastre strămoşeşti; prin 
modul cum simbolurile creştine sunt puse în versuri cu un 
excepţional impact emoţional asupra lectorilor săi.  

Fapt semnificativ, deşi numărul poeţilor care în decursul 
istoriei au evocat liric valorile creştine este important, nu toţi 
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au avut curajul să-L pună în centrul creaţiei lor pe Mântuitorul 
Iisus Hristos Însuşi.  

Evocarea lirică a Mântuitorului este o probă literară 
supremă, un act temerar, de care numai marii poeţi sunt 
capabili.  

Şi evocarea lirică a Maicii Domnului este o probă literară 
supremă.  

Nicolae Băciuţ, poetul preocupat de puterile Logosului, 
de Revelaţia Supranaturală şi de trăirea religioasă, a trecut în 
mod strălucit această probă supremă.  

El a avut curajul artistic să evoce atât jertfa unică şi 
mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu Iisus Hristos pe cruce, cât şi 
modul cum ea rămâne vie şi activă în istorie şi în lume, dar mai 
ales în noi.  

Sub cruce, o capodoperă lirică, este, în acest sens, o 
mărturisire de credinţă, de speranţă şi de dragoste, dar şi o 
rugăciune sfioasă, smerită, rostită din adâncul sufletului, într-
un mare elan  religios. Sfinţenia Logosului se oglindeşte (se 
răsfrânge) în sacralitatea rostirii poetice. Năzuinţele 
credinciosului, pe care Moartea nu-l poate atinge, pentru că el a 
fost înfiat de Hristos, sunt comunicate liric în mod simplu, 
direct, într-o exprimare brevilocventă, dar mai ales intensă, 
care se înscrie definitiv în memoria noastră afectivă: 

 
„Naşte-mă, Doamne, iarăşi, 
sub cruce, 
să picure pe mine, sfânt 
sângele Tău, 
Apusul să-mi fie Răsărit, 
ce pace-mi aduce. 
 
Naşte-mă, Doamne, din rănile Tale, 
cununa de spini s-o port şi  eu, 

noaptea Ta să-mi fie lumină, 
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să-ţi fiu mielul Tău mereu.  
 
Naşte-mă, Doamne, mă 
înviază, 
pune laolaltă carne şi os, 
să crească, Doamne, crucea 
în mine, 
în pacea luminii întru 
Hristos!” 
 
În mod firesc îl asociem pe Nicolae Băciuţ cu acei mari 

poeţi din istoria literaturii române şi universale în operele 
cărora filonul spiritualist este evident. Aceşti mari poeţi au 
trasat direcţii noi în cultură, în viaţa publică, în lumea valorilor, 
în sensibilitatea fiecăruia dintre noi. Spiritul public este 
influenţat de ei.  

Dar, de fapt, creaţia lirică a lui Nicolae Băciuţ nu 
seamănă cu a niciunuia dintre ei. Originalitatea monologului 
liric face din opera sa poetică o realitate inconfundabilă, 
inclasabilă şi inefabilă. Exegeza critică este pusă în dificultate.  

Evocăm această operă dominaţi de convingerea că 
exegeza critică este foarte departe de a epuiza sensurile şi 
semnificaţiile ei. Altfel spus, exegeza nu reuşeşte să fie 
izometrică în raport cu frumuseţea versurilor lui Nicolae 
Băciuţ.  

Un volum reprezentativ pentru universul de idei, trăirile, 
problemele existenţiale, valorile în care crede şi sublima 
frumuseţe formală a versurilor lui Nicolae Băciuţ este La 
taclale cu Dumnezeu (2016).  

Este un volum cu caracter meditativ şi confesiv. El ne 
aminteşte de teologia ofrandelor din dogmatica şi liturgica 
ortodoxă, dar şi de nevoia profundă a fiecăruia dintre noi de a 
trăi în comunicare şi coumniune spirituală cu alţii.  
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Ofranda (donarea, jertfa, pomana sau prinosul) este un 
dar oferit lui Dumnezeu, Părintele nostru ceresc şi ocrotitor, de 
cei care Îl iubesc. 

Darul exprimă dragostea, recunoştinţa sau devotamentul 
celor care îl oferă faţă de cel care îl primeşte.  

Ofranda poate fi materială sau spirituală. După învăţătura 
creştină ortodoxă, ofranda adevărată este însoţită de prefacerea 
lăuntrică a donatorului, de spiritualizarea sa prin credinţă şi 
fapte de iubire, prin potenţarea umanului din om.  

Antropologia ortodoxă, dar mai ales teologia dogmatică 
şi liturgică ne ajută să înţelegem că ofranda (darul, sacrificiul) 
este un act de voinţă liberă, de dragoste, de manifestare a 
necesităţii de a comunica mai intens, mai profund, mai 
cuprinzător, mai activ cu cel iubit.  

Trăirea religioasă se realizează ca nevoie profundă a 
fiecărui credincios de a dialoga cu Dumnezeu. Trăirea devine 
astfel rugăciune smerită, ofrandă, prefacere sufletească, 
doxologie.  

Tudor Arghezi, Nichifor Crainic, Paul Claudel, Rainer 
Maria Rilke, Vasile Voiculescu, Radu Gyr, Valeriu Gafencu, 
Zorica Laţcu (Maica Teodosia), Ioan Alexandru, Paul Aretzu 
şi-au înţeles poezia ca pe o ofrandă bine plăcută adusă lui 
Dumnezeu. Şi-au înţeles-o şi ca dialog cu Dumnezeu. 

Tot în acest sens şi-a realizat opera sa monumentală Karl 
Barth, unul dintre marii teologi şi filosofi existenţialişti ai 
secolului al XX-lea. Cea mai elocventă dovadă în acest sens 
este „teologia dialectică” pe care el a construit-o, respectiv 
„teologia Cuvântului”. Ea tutelează lucrările fundamentale pe 
care Barth le-a intitulat Dogmatica bisericească (Kirchliche 
Dogmatik) şi Introducere în teologia evanghelică (Einführung 
in die Evangelische Theologie).  

Ceea ce filosofii şi teologii demonstrează pe larg, în 
lucrări erudite, de o înaltă ţinută speculativă, este exprimat însă 
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fulgurant, în structuri prozodice supraconcentrate, revelator şi, 
mai ales, emoţionant, de poeţi.  

Nu întâmplător, Martin Heidegger, profund ancorat în 
marile construcţii ale cugetării speculative din toate timpurile şi 
culturile lumii, a putut spune că pe el poeţii l-au inspirat mai 
mult decât filosofii.  

În cazul operei lirice create de Nicolae Băciuţ, dialogul 
cu Dumnezeu este, ca şi la Arghezi sau Rilke, sau ca la marii 
teologi şi filosofi Dumitru Stăniloae şi Karl Barth, o 
permanenţă. De aceea, Nicolae Băciuţ a spus că, pentru el, 
„scrisul înseamnă să stau de vorbă cu Dumnezeu”. 

Ofranda lui poetică, plină de iubire şi de trăire extatică, 
este asociată în mod firesc cu dialogul concis şi intens, pe care 
eroul liric îl întreţine cu Dumnezeu.  

Iată cât de emoţionant şi de firesc dialoghează creatorul 
liric Nicolae Băciuţ cu Dumnezeu în poezia intitulată După ce 
voi muri: 

 
„O, dac-aş avea destule cuvinte 
cu Tine ca să pot vorbi, 
Ţi-aş spune ceva 
despre somnul din vise,  
cel dinainte de-a fi, 
Ţi-aş spune ceva despre noapte 
şi aş tăcea ceva despre zi, 
Ţi-aş spune ceva despre mine,  
dar abia după ce voi muri.” 
 
În cuprinsul dialogului întreţinut de poet cu Dumnezeu 

găsim imaginea Raiului. În Vechiul Testament, Raiul apare ca o 
grădină plină de frumuseţi fără seamăn. În sens biblic, Raiul 
este „locul” unde stă Dumnezeu.  

După moartea sa, şi omul credincios va locui în Rai, ca 
participant la existenţa şi viaţa divină.  
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În perspectivă eshatologică, la finele creaţiei, după 
Judecata de Apoi, Raiul echivalează cu parusia, respectiv cu 
eterna prezenţă personală a lui Dumnezeu în mijlocul 
credincioşilor Săi. De aceea, Biserica se roagă ca toţi 
credinioşii să ajungă „cetăţeni ai Raiului”. 

Pentru cel ce crede, rugăciunea de cerere sau de 
mulţumire este un act firesc. Ea exprimă o dorinţă trăită intens 
şi încredinţată Divinităţii.  

În cuprinsul dialogului pe care eroul liric creat de Nicolae 
Băciuţ îl întreţine cu Dumnezeu personal şi treimic, dorinţa de 
a fi „grădinar” (cetăţean) al Raiului este exprimată într-o 
rugăciune şoptită cu sfială (cu smerenie), dar şi cu încredere 
neabătută în bunătatea şi puterea divină.  

Este o dorinţă proiectată în cosmic, în ilimitat şi etern. 
Poetul înduhovnicit oficiază un ritual în marele templu al artei, 
însufleţit de dorinţa de a fi în paradis.  

Este o dorinţă firească. Aşa cum firesc este albul zăpezii. 
Aşa cum firească este legătura dintre struguri şi vin. Aşa cum 
firească este strălucirea soarelui în fiecare dimineaţă. Aşa cum 
firească este scânteia divină din fiecare om. 

Iată cum este spusă această dorinţă în poezia Grădinar în 
Rai, o poezie lirică dedicată de Nicolae Băciuţ maestrului 
Mihai Bandac: 

 
„Nu-Ţi cer nimic.  
De ce Ţi-aş cere? 
Când, Doamne,  
sigur ştii ce vrem –  
zăpezii cum să-i ceri 
să fie albă 
şi sforii cum să-i ceri  
să fie ghem? 
 
Nu-Ţi cer nimic –  
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mi-ajunge viaţa 
din care-mi iei  
câte puţin –  
nici strugurilor nu le ceri 
să fie vin, 
nici soarelui  
să uite dimineaţa! 
 
Nu-Ţi cer nimic 
la Judecata de Apoi 
din mine dacă mă ridic 
nu voi fi singur,  
suntem doi.  
 
Nu-Ţi cer nimic –  
dar, dacă, totuşi, 
vrei ceva să-mi dai, 
să mă faci, Doamne,  
grădinar –  
în Rai.” 
 
„În viaţa mea, spune atât de frumos, de adevărat şi de 

emoţionant Nicolae Băciuţ, poezia îşi are locul ei şi mi-am 
îngăduit despre ea şi prin ea să-i spun Dumnezeului meu ce mi 
se întâmplă, ce gândesc, ce nădăjduiesc. Îi spun ceea ce mi se 
întâmplă, atunci când se întâmplă, pe limba mea, fiindcă ştiu 
că El toate limbile le pricepe, iar ne-nţelesurile mele sunt 
înţelesuri pentru El”. 

Poetul care întreţine dialogul cu Dumnezeu este un 
privilegiat. Este alesul Proniei. O scânteie divină străluceşte în 
sufletul şi puterea sa de judecată.  

Dar tocmai acest fapt îl umple pe poet de nelinişte şi 
sfială, de smerenie, de sentimentul tainei îndeosebi. Întrebări 
numeroase îl asaltează. Mai presus de toate îl domină 
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întrebarea despre rostul său în lume, în istorie şi în artă. 
Precum în Tocmai eu:  

 
„Doamne, de ce tocmai eu, 
de ce vrei cu somnul meu să-Ţi umpli înserarea, 
de ce cu secundele mele suni 
din cornul ce uită cărarea? 
 
 De ce tocmai eu, Doamne, 
 de ce frunză să fiu, 
 de ce să fiu printre toamne 
 doar fructul târziu 
 din care oamenii nu muşcă 
 şi nici păcat 
 nu este, nici cuşcă 
 nu e înserat?  
 
Dar cine, Doamne, în locul meu 
aer înalt să-Ţi fie 
pentru îngeri în zbor spre Elizeu 
până când nimeni nu învie. 
O, Doamne, bun Dumnezeu, 
în locul meu o să vin eu.” 
 
Ca poet al Logosului, Nicolae Băciuţ ştie bine care este 

puterea cuvintelor. Ele îl ţin departe de abis şi neant. Ştie multe 
şi despre strălucirea, dimensiunea spirituală şi frumuseţile 
limbii române, pe care le preamăreşte liric în variate moduri. 
Ocazii pentru a lăuda aceste frumuseţi sunt multe. 

Ziua Limbii Române îi inundă sufletul cu o bucurie 
aparte. Mai ales dimensiunea ei sacră îl transformă şi îl înalţă 
sufleteşte.  

Precum în Întâmpinare, de Ziua Limbii Române, creaţie 
aflată la cota maximă a frumuseţii literare. Ea ne aminteşte de 
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momentul solemn şi sacru din Sfânta Liturghie ortodoxă în 
care se spune: „Ale Tale, dintru ale Tale, Ţie aducem de toate 
şi pentru toate!”. 

 
„Nu am crezut că o să ai o zi, 
când ale tale-s toate,  
cuvânt care ne eşti în nume 
şi pentru tine toate ne sunt date.  
 
 Tu eşti pământ, cum eşti şi cer, 
 tu eşti izvor, cum eşti şi mare, 
 tu, limba-n care m-am născut,  
 ca rugăciune şi-nchinare. 
 
E ziua ta în fiecare zi, 
te naşti în noi, cu fiecare, 
noi nu vom fi, dar tu vei fi 
mereu o binecuvântare. 
 
 Nu am crezut să ai o zi, 
 dar, fie, 
 căci ziua ta e cât un an 
 şi anul tău e cât o veşnicie.”  
 
În mod firesc, aeastă poezie ar trebui introdusă în toate 

manualele de literatură din România. Conţinutul de idei şi 
frumuseţea ei formală impun acest lucru.  

În istoria literaturii române şi universale s-au afirmat 
numeroşi poeţi care au avut curajul să scrie despre moarte. 
Ceea ce criticii literari numesc lirismul thanatologic a căpătat 
variate exprimări sapienţiale, comunicate liric într-o mare 
diversitate de realizări expresive.  

Cei mai activi evocatori ai relaţiei dintre existenţă şi 
thanatos au fost însă, indubitabil, poeţii din epoca barocului 
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literar, respectiv cei din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, 
precum şi cei care ilustrează marele curent romantic.  

La autori precum cronicarul Miron Costin, în poemul 
capodoperă Viaţa lumii, care adună cea mai mare parte a 
temelor ce ilustrează barocul literar, sau Mihai Eminescu, în O, 
mamă şi în Rugăciunea unui dac, lirismul thanatologic devine 
reflexiv, respectiv sapienţial. 

Foarte cunoscut este şi poemul pe tema morţii pe care 
Nichifor Crainic l-a intitulat Unde sunt cei ce nu mai sunt?, una 
dintre capodoperele liricii româneşti şi universale.  

Un amplu ciclu liric şi filosofic amintind de relaţia dintre 
existenţă şi thanatos, a fost realizat de neoromanticul Lucian 
Blaga în ciclul semnificativ intitulat În marea trecere (1924). 
Un alt ciclu blagian asemănător ca temă este intitulat Lauda 
somnului (1929).  

În operele poeţilor din epoca barocului literar întâlnim 
teme precum ubi sunt, umbra et cinis sumus, fragilis splendor, 
vanitas vanitatum, fugit irreparabile tempus, homo fragilis şi 
altele asemănătoare.  

Ca şi poeţii din perioada barocului sau a celor din epoca 
romantică, Nicolae Băciuţ scrie versuri cu caracter 
thanatologic, respectiv pe tema homo fragilis şi fragilis 
splendor.  

Modul său de a evoca fragilitatea existenţei umane nu 
seamănă însă cu nimic din ceea ce a fost scris până acum pe 
această temă. Este, pur şi simplu, o mare performanţă artistică. 
Brevilocvenţa, respectiv supraconcentrarea expresiei, ne duce 
din nou la ideea de diamante lirice.  

Iată, în acest sens, creaţia pe care Nicolae Băciuţ a 
intitulat-o Poem invizibil: 

 
„Cu degete de aer cânţi 
la un pian de aer, 
cu gură de aer cânţi 
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melodii de aer.  
 
 Stau şi te privesc  
 cu ochi de aer 
 şi scriu despre trecutul tău de aer 
 şi despre un viitor de aer. 
 
Tu ţii apoi o carte de aer 
în mâini 
şi citeşti  
de parcă chiar tu ai scris 
acest poem  
de aer.” 
 
Într-un alt poem capodoperă lirică intitulat Cândva, 

construit în jurul unui vers oximoronic, Nicolae Băciuţ 
asociază într-un mod paradoxal şi uimitor presentimentul 
morţii cu puterea binefăcătoare a amintirilor erotice şi cu 
prezenţa divină. Amintirile asociate cu bucuriile erosului pun 
în lumină ceea ce este divin în om.  

 
„Nu voi mai fi când înc-asculţi 
prin ierburi greieirii cei mulţi 
sub tălpile de curcubee 
ce se îneacă-n mări Egee, 
ce-şi risipesc argintu-n valuri 
ca să te-mbrace iar în şaluri, 
măcar aşa să-mi mai apară 
iarna pierdută într-o vară, 
când eram tu, când erai eu, 
ţinând de mâini pe Dumnezeu.” 
 
Acelaşi presentiment al morţii este asociat de eroul liric 

cu ideea de încredere totală în bunătatea divină. 
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Dragostea, bunătatea şi înţelepciunea, atribute ale 
divinităţii, de care omul înduhovnicit se poate lăsa cuprins, fac 
din poet un purtător de lumină. Precum în poemul Aşteptare:  

 
„Doamne, cât timp îmi mai laşi? 
Să fiu singur cu Tine, 
să învăţ ultimii paşi,  
înainte de scări, 
care urcă sau coboară, 
ochii mei să fie lumină, 
până când nicio vină 
nu rămâne în urmă, 
până când niciun păcat 
nu se întoarce a doua oară.” 
 
De-a lungul timpului, Nicolae Băciuţ a scris sute de 

poezii de inspiraţie sacră, adevărate diamante lirice, cărţi 
despre Ţara Sfântă şi Muntele Athos, articole, studii şi eseuri 
despre mânăstiri, biserici şi schituri, despre credinţa noatră 
ortodoxă şi strămoşească, despre poeţii, artiştii, filosofii şi 
savanţii care-şi mărturisesc credinţa, despre tradiţiile spirituale 
ale românilor unite cu valorile istorice care ne reprezintă în 
timp şi în lume. Un duh doxologic este activ în toate. O 
frumuseţe blândă, suavă, iradiază din ele. Un elan al 
mărturisirii le susţine şi le orientează spre cer.  

Se spune despre artiştii plastici (pictori, sculptori, 
gravori) că desenul este pentru ei un fel de respiraţie 
permanentă.  

Şi pentru Nicolae Băciuţ scrisul este o respiraţie 
permanentă. De aceea se dăruieşte zilnic în cele mai diferite 
forme literare.  

El întreţine astfel un dialog viu şi acaparant cu 
personalităţi creatoare din variate domenii ale artei, ştiinţei şi 
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spiritului. Credem că nu greşim dacă afirmăm că tocmai acest 
dialog permanent susţine puterea lui de creaţie.  

De altfel, începând cu anul 1994, Nicolae Băciuţ a 
publicat mai multe volume de dialoguri cu unele dintre 
personalităţile creatoare care l-au interesat în mod deosebit.  

Culegerile Între lumi. Convorbiri cu N. Steinhardt 
(1994), Anotimpul probat. Interviuri (1995), Oglinzi paralele. 
Interviuri (1995), Aproape departe. Interviuri (2001), Zona 
liberă. Interviuri (2003), O istorie a literaturii române 
contemporane în interviuri (2005) arată că el este interesat de 
dialogul de idei, apt să lumineze laturile mai puţin cunoscute 
ale unor personalităţi creatoare şi ale operelor prin care ele s-au 
impus.  

Dialogul, mai ales cel realizat ca interviu, are o mare 
forţă revelatoare. Pentru că dialogul este o formă a relaţiei între 
persoane, doritoare nu numai de comunicare, ci şi de 
comuniune sufletească. Comunicarea dă viaţă comuniunii. 
Omul este o fiinţă (o persoană) creată pentru comuniune. Nu 
întâmplător, Platon şi-a scris opera sub forma unor dialoguri. 
Şi, nu întâmplător, părintele Dumitru Stăniloae a înţeles 
comuniunea ca pe un act al trăirii spirituale.  

Marii doctrinari ai credinţei noastre creştine, Sfinţii 
Părinţi şi Scriitori bisericeşti, au utilizat, şi ei, dialogul, ca 
modalitate de exprimare a convingerilor pentru care au trăit.  

Între ei, strămoşul nostru spiritual Sfântul Ioan Cassian, 
personalitate ilustră a Şcolii Literare de la Tomis şi a culturii 
universale, ocupă un loc deosebit, pentru că opera sa 
fundamentală Conlationes XXIV (Dialoguri XXIV) s-a bucurat 
şi se bucură de o receptare excepţională în toate epocile care i-
au urmat, până în zilele noastre, şi în toate ţările şi culturile 
creştine.  

Dialogul îl caracterizează pe om ca persoană. Pentru că 
numai omul ştie să pună întrebări aşteptând răspunsuri. Numai 
omul comunică altuia idei, întrebări, raţionamente şi 
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demonstraţii, aşteptând ca ele să fie receptate, nuanţate, 
utilizate sau respinse.  

Acest fapt a fost înţeles de toţi cei care, de-a lungul 
secolelor şi mileniilor, au utilizat dialogul ca mod de 
comunicare.  

A fost înţeles şi de gazetarii din epoca modernă şi 
contemporană care au făcut din dialog ceea ce ei şi lectorii lor 
numesc interviu.  

Indiferent de profilul publicaţiei în care apare, interviul 
se bucură totdeauna de un interes special din partea publicului 
lector.  

Ca scriitor şi gazetar, care a trecut prin redacţiile mai 
multor publicaţii, unde a avut răspunderi importante, Nicolae 
Băciuţ ştie foarte bine ce înseamnă dialogul, respectiv interviul, 
în viaţa literară, politică, diplomatică, în evoluţia culturii, a 
instituţiilor, a vieţii religioase (ecumenismul contemporan este 
fundamentat pe dialogul teologic), a concepţiilor despre lume 
şi societate.  

Într-un dialog, respectiv într-un interviu, sunt exprimate 
opinii diferite, iar uneori divergente. Domeniul vast şi 
inepuizabil al opinabilului este orientat spre aflarea adevărului. 
În acest sens, dialogul zideşte unitatea în varietate a 
cunoştinţelor, experienţelor de viaţă, a nevoii profunde a 
fiecăruia de altul.  

Celălalt este o persoană care îmi seamănă sau nu îmi 
seamănă, dar fără de care nu pot trăi. Celălalt este diferit de 
mine, dar mă îmbogăţeşte şi mă zideşte sufleteşte, pentru că, 
numai dacă mă raportez la el, eu însumi pot să mă semnific. 
Homo significans poate fi înţeles numai în cadrul 
intersubiectivităţii (aceasta este constatarea lui Fichte), pentru 
că orice conştiinţă este intenţională şi face din celălalt un alter 
ego.  

Dacă puterea dialogului a fost cunoscută de Nicolae 
Băciuţ ca gazetar, asupra puterilor adăpostite în cuvânt a 
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reflectat, fără îndoială, ca poet care cultivă lirica de concepţie 
(Gedankenlyrik).  

Există cuvinte care zidesc. Aşa cum există cuvinte care 
distrug. Unele cuvinte au puterea de a exprima compasiunea. 
Altele au puterea de a răni. Unele cuvinte îi unesc pe oameni. 
Altele îi învrăjbesc şi îi despart.  

Se spune despre mitologicul Amphion Constructorul că a 
înălţat cetăţi şi palate cântând. Cuvintele lui magice au fost 
asociate cu muzica. Dar tot prin cuvinte, în zilele noastre, este 
realizată propaganda mincinoasă, una dintre cele mai murdare 
şi mai cumplite manifestări publice. Propaganda mincinoasă 
învrăjbeşte oameni, ţări şi popoare.  

Imensa forţă constructivă sau distructivă adăpostită în 
cuvinte poate fi utilizată de om în funcţie de reprezentările, 
concepţiile şi trăirile sale civice, morale, sentimentale.  

Când îşi comunică gândurile şi convingerile într-un 
interviu, persoanele care dialoghează găsesc în mod firesc o 
cale a comunicării şi comuniunii, a înţelegerii. Cuvintele 
schimbate ca întrebări şi răspunsuri îi zidesc sufleteşte nu 
numai pe cei ce întreţin dialogul, ci şi pe aceia care îl citesc 
într-un ziar, într-o revistă sau într-o carte.  

Atât de vaste şi de profunde sunt semnificaţiile 
dialogului, respectiv ale interviului, încât ele au devenit 
obiectul unor insistente reflecţii filosofice, literare, psihologice 
şi religioase, mereu reluate în diverse culturi ale lumii şi, mai 
ales, în epoca noastră.  

Publicând mai multe cărţi de interviuri, Nicolae Băciuţ ne 
demonstrează cât de profund este ancorat în viaţa literaturii şi 
culturii române de azi. Nici un alt scriitor contemporan n-a 
publicat atâtea cărţi de interviuri ca Nicolae Băciuţ. Nici un alt 
scriitor n-a evocat, în interviurile pe care le-a publicat, atâtea 
probleme artistice, istorice, teologice, filosofice şi, bineînţeles, 
literare ca Nicolae Băciuţ.  
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În plus, ca redactor şef al revistei Vatra Veche, el publică 
în fiecare număr cel puţin un interviu. Nu numai el, ci 
numeroşi colaboratori sunt prezenţi în paginile revistei de la 
Târgu-Mureş cu dialoguri pe cele mai diverse teme.  

Vatra Veche, Lunar de cultură, Serie veche nouă, care 
apare la Târgu-Mureş, a ajuns în al optulea an de apariţie 
regulată. Este o publicaţie de o înaltă ţinută intelectuală, civică 
şi patriotică.  

Vatra Veche este o creaţie a lui Nicolae Băciuţ, tot atât de 
importantă ca poezia prin care s-a impus. El este ctitorul, 
arhitectul şi sufletul ei. Este cel care o concepe şi o realizează 
număr de număr, ţinând cont de orientarea generală pe care a 
imprimat-o revistei, de temele directoare, mereu altele, 
discutate în fiecare număr, de colaboratorii pe care poate conta 
(ei sunt personalităţi de înalt prestigiu din toate ţinuturile ţării, 
inclusiv din Basarabia, şi de pe toate continentele), de 
îmbinarea dintre artistic, ştiinţific şi valoric prin care o 
publicaţie de cultură demnă de acest nume se poate impune.  

Este cazul să reamintim faptul că mari scriitori din istoria 
literaturii şi culturii române au fost ziarişti militanţi deosebit de 
activi sau creatori (ctitori) de publicaţii. Ne gândim, fireşte, la 
Mihai Eminescu, cel de la Timpul; la Nicolae Iorga, cel de la 
Semănătorul; la Nichifor Crainic, cel de la Gândirea şi 
Calendarul; la Lucian Blaga, cel de la Saeculum; la Nae 
Ionescu cel de la Cuvântul; la Ion Minulescu cel de la 
Cotidianul Bucureşti; la Tudor Arghezi, cel de la Bilete de 
papagal; la Adrian Păunescu, cel de la Flacăra; şi la mulţi alţii.  

Revista Vatra Veche creată de Nicolae Băciuţ este o 
realizare intelectuală, civică, morală şi patriotică înscrisă 
definitiv în istoria culturii române.  

Fiecare număr din revista Vatra veche soseşte pe masa 
mea de lucru. O citesc, cum se spune, pe nerăsuflate.  

Şi pentru că eu însumi am făcut gazetărie cotidiană (la 
secţia Cultură a ziarului Drum nou  de la Braşov), am fondat şi 
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am condus reviste, cred că am şi experienţă, respectiv 
expertiză, şi criterii ca să pot spune câteva cuvinte despre Vatra 
Veche.  

În prezent, în România apar regulat peste 200 de 
publicaţii cu profil literar sau cultural. Ele sunt săptămânale, 
lunare sau trimestriale. În fiecare capitală de judeţ, intelectualii 
cu cele mai diverse preocupări şi orientări au ţinut să facă din 
apariţia unor reviste un ţel consecvent afirmat.  

În plus, numeroase cotidiene publică regulat pagini 
speciale în care problemele vieţii culturale sunt evocate într-o 
mare varietate de modalităţi.  

Puţine sunt însă publicaţiile care s-au impus la nivelul 
foarte înalt atins de reviste precum Vatra Veche de la Târgu-
Mureş, Familia Română de la Baia-Mare, Pro Saeculum de la 
Focşani, Cronica Timpului de la Bucureşti, Curtea de la Argeş 
(aceasta apare în vechea capitală a Ţării Româneşti), Vox libri 
de la Deva.  

Vatra veche, realizată de strălucitul arhitect de revistă 
Nicolae Băciuţ, afirmă mândria de a fi o continuatoare în spirit 
a publicaţiei bilunare Vatra, Foaie ilustrată pentru familie, 
apărută în 1894 prin eforturile scriitorilor Ioan Slavici, Ion 
Luca Caragiale şi George Coşbuc.  

Vatra a fost o publicaţie de orientare tradiţionalistă, 
naţionalistă şi patriotică în descendenţa Daciei literare (1840) 
şi a Tribunei de la Sibiu (1884-1893; 1894-1903). 

La Vatra (1894-1896) au colaborat, în afară de fondatorii 
ei, scriitori de prestigiu precum Nicolae Iorga, Traian 
Demetrescu, Ion Russu-Şirianu, G. Murnu, Petre Dulfu, Sextil 
Puşcariu, Simeon Florea Marian şi alţii – o elită intelectuală.  

Revista Vatra, apărută la Târgu-Mureş în 1971 sub 
autoritatea scriitorului şi redactorului şef fondator Romulus 
Guga, a continuat în spirit publicaţia cu acelaşi nume realizată 
de Slavici, Caragiale şi Coşbuc la finele secolului al XIX-lea.  
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Vatra Veche, fondată şi condusă de Nicolae Băciuţ, 
continuă în condiţiile specifice ale timpului nostru ceea ce a 
fost strălucire intelectuală, ţinută civică şi patriotică, deschidere 
spre valorile culturale ale lumii în Vatra fondată de Slavici, 
Caragiale şi Coşbuc. Pe coperta fiecărui număr apar, de 
asemenea, precizările: Vatra: Redactor şef fondator Romulus 
Guga; Vatra Veche, 2009, Redactor şef Nicolae Băciuţ.  

Titlul Vatra Veche, pe care Nicolae Băciuţ l-a impus, 
inidcă mai mult decât o tradiţie şi o descendenţă literară, 
respectiv publicistică. El arată că revista de la Târgu-Mureş se 
distinge prin programul ei liber asumat şi consecvent urmărit, 
dar mai ales prin valorile pe care le afirmă.  

Deşi publică multă literatură (poezie, proză, dramaturgie, 
critică şi istorie literară, interviuri), Vatra Veche este în primul 
rând o revistă de cultură. Apar în paginile ei studii, eseuri, 
recenzii şi articole de istorie, etnografie, folclor, teologie 
(Părintele Mitropolit Ioan Selejan al Banatului şi mulţi alţi 
preoţi sunt prezenţi număr de număr în paginile revistei), 
filosofie, psihologie, teatralogie, filmografie, arhitectură, 
sociologie, psihologie, culturologie, artă plastică, muzicologie, 
semnate de autori din ţară şi din străinătate.  

Raportul dintre local, naţional şi universal este atent 
urmărit, susţinut prin contribuţii de o mare varietate tematică şi 
de o înaltă ţinută intelectuală.  

Unitatea în diversitate a fiecărui număr este asigurată de 
temele dominante în fiecare număr şi de textele cerute de 
redacţie. Tema cu variaţiuni contribuie atsfel la realizarea unor 
dezbateri memorabile.  

În mod firesc, valorile noastre naţionale, patrimoniale, 
tradiţionale şi spirituale sunt puse în mod consecvent în prim 
plan.  

Dar Vatra Veche s-a arătat deschisă şi spre numeroasele 
inovaţii pe care mersul actual al culturii române şi europene le 
evidenţiază în variate moduri. Pentru că Vatra Veche, aşa cum 
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o percep eu când citesc fiecare dintre numerele ei, de la prima 
la ultima pagină, nu este o revistă închistată în atitudini rigide 
şi într-un program cultural exclusivist.  

Valoarea ei culturală excepţională şi interesul profund pe 
care-l trezeşte în rândurile marelui public sunt fondate pe 
această fericită îmbinare a valorilor tradiţionale cu cele ale 
inovaţiei în cultură.  

Spun acestea precizând faptul că n-am avut încă ocazia 
să-l întâlnesc şi să-l cunosc personal, faţa la faţă, cum se spune, 
pe marele poet, pe marele ctitor şi arhitect de revistă, pe 
strălucitul om de cultură şi făuritor de cultură Nicolae Băciuţ.  

Dar tocmai pentru că eu ştiu unele lucruri despre creaţia 
lui magnifică doar din acele texte ale Domniei sale pe care am 
avut bucuria să le citesc, mă consider îndreptăţit să scriu aceste 
rânduri într-un moment de mare elan admirativ. Când admiri 
un scriitor de la distanţă, fără să-l cunoşti personal, există şansa 
de a fi obiectiv în aprecieri.  

Poetul de strălucită vocaţie lirică, omul de atitudine, 
admirabilul arhitect de revistă, promotorul valorilor noastre 
naţionale Nicolae Băciuţ a făcut din Vatra Veche un purtător de 
meaj al nobilelor sale aspiraţii artistice şi civice, dar şi al unora 
dintre cele mai importante personalităţi ale culturii române de 
azi. Aceasta este o mare performanţă culturală.  

Aşa au procedat şi Nicolae Iorga la Semănătorul, şi 
Nichifor Crainic la Gândirea, şi Nae Ionescu la Cuvântul, şi 
Mircea Eliade, Constantin Noica, Mircea Vulcănescu şi Petru 
Comarnescu la Criterion şi mulţi alţii care au dat strălucire şi 
glorie nepieritoare culturii române.  

Activitatea domnului Nicolae Băciuţ la Vatra Veche este 
o jertfă. O mare şi pilduitoare jertfă. Când scriu aceste cuvinte, 
mă gândesc la faptul că un redactor şef este obligat, prin natura 
specifică a sarcinilor pe care şi le-a asumat, să citească zi de zi 
mai multe texte decât cele pe care le publică. În mod firesc, pe 
unele le admite, pe altele, nu.  
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Laolaltă ele însumează însă mii şi mii de pagini.  
Vatra Veche, Lunar de cultură, apare număr de număr în 

88 de pagini, într-un format generos, apt să cuprindă nu numai 
texte, ci şi fotografii (portrete, coperţi de cărţi, imagini ale unor 
obiecte istorice sau reproduceri după opere de artă).  

Numai cine a lucrat într-o redacţie şi a stat mereu treaz, 
uneori ziua şi noaptea, pentru ca totul, de la elaborarea unui 
text şi punerea lui în pagină până la imprimarea în tipografie, 
să se desfăşoare aşa cum se cuvine, poate înţelege imensul 
efort al domnului Nicolae Băciuţ ca redactor şef la Vatra 
Veche. De aceea spunem că activitatea sa la revistă este o 
jertfă.  

Este însă o jertfă care a rodit şi rodeşte puternic în 
sufletele noastre şi în cultura română. Atunci când este bine 
concepută şi realizată, o revistă devine un catalizator de mari 
energii intelectuale şi sufleteşti. Devine în îndreptar sigur în 
cultură. Ea are un imens rol expozitiv, formativ şi 
argumentativ. Este ceea ce a reuşit domnul Nicolae Băciuţ la 
Vatra Veche. 

Cuvintele nu sunt suficiente pentru a exprima 
recunoştinţa noastră profundă faţă de ceea ce poetul Nicolae 
Băciuţ şi revista Vatra Veche ctitorită şi condusă de el 
realizează în cultura română de azi şi de mâine. 
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RADICAL DIN DOI 
 
Ce mai rămâne,  
din ce mai rămâne, 
ce mai rămâne 
din radical din doi, 
ce mai rămâne 
din ochiul ce nu plânge, 
din norul 
care nu se pierde-n ploi? 
 
Ce mai rămâne  
din ultima scrisoare, 
din filel 
în care nimic nu este scris? 
 
Ce mai rămâne  
din ce  mai rămâne, 
din noaptea-mpărţită-ntre tine şi vis? 
 
Ce mai rămâne  
când totul rămâne, 
când nu-i răspuns, 
nici întrebare, 
când geana nu-i decât clipit, 
când nu sunt cifre-n calendare, 
când răsăritu-i asfinţit, 
 
cine învie, 
cine iarăşi moare? 
 
Ce mai rămâne  
din ce nu-i în noi, 
ce mai rămâne  
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când totul, 
la puterea doi, 
 
nu-i măcar radical voi? 
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Dragostea îndelung rabdă; dragostea este 

binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se 
trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale 
sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură 
de nedreptate, ci se bucură de adevăr.  Toate le suferă, toate 
le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă.  Dragostea nu 
cade niciodată. (I Cor.13 4-8) 

 



 
 

41 

 
 
NUNTA DE ARGINT 
 
Când tocmai mirosea a primăvară, 
te-ai reîntors, mireasă-n alb; 
până la tine însă-i vară, 
nimic nu urcă, 
nu coboară, 
miroase doar a primăvară. 
  
Mireasa mea cu solzi de ceară, 
dispari în ape, 
te retrage-n peşti, 
în iarba malurilor 
creşti, 
căci nunta nu e, 
nu va fi 
decât o margine de zi 
bătută-n cuie – 
alt Christos 
ne va petrece 
albu-n os, 
va fi şi Unul şi Niciunul 
şi ne va creşte-n trupuri 
scrumul, 
când tocmai înc-o primăvară 
inel pe deget înconjoară. 
 
Spun Da 
cu gura altcuiva. 
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BASM 
 
Trece o dată  
şi încă o dată, 
jumătatea mea împerecheată, 
jumătatea mea de cuvânt, 
jumătatea mea de descânt, 
jumătatea mea 
de viaţă, 
întregul meu 
de mormânt. 
 
Încă o dată, 
încă o dată, 
niciodată. 
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EA 
 
Încă vorbeşti pentru mine, 
încă speri în locul meu, 
de la renunţare la plictis, 
stai de vorbă cu moartea mea, 
cea vie şi ferice, 
cu iubirile mele vechi, 
cu amantele uitate 
într-un vis; 
încă gura ta e arsă, 
setea ta e nisip, 
încă moartea mea 
e bună 
şi n-are chip. 
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ALTER EGO 
 
Ca un şarpe  
crescut la sân, 
ca o funie 
împletită la gât – 
eu – altul – 
încât 
să fiu mai bătrân 
cu-o secundă, 
mai scund, 
mai urât, 
mai singur 
decât 
mama care nu m-a născut – 
ca un sfârşit 
care n-are-nceput. 
 
6 aprilie 2003 
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SĂMÂNŢĂ FĂRĂ NUME 

 
“Amin, amin, grăiesc vouă: grăuntele de grâu, 
când cade pe pământ, dacă nu va muri, rămâne 
stingher; dar dacă va muri, aduce multă roadă”. 

(Evanghelia după Ioan, cap. XII, 24) 
 

Această sămânţă, în curând, 
va încolţi. 
N-are nici nume,  
n-are nici zi, 
nu e secundă 
şi nicio fereastră 
nu-i e lumină, 
nici o silabă nu-i e cuvânt; 
această sămânţă 
n-a fost mormânt, 
n-a stat la porţi 
şi nici n-a fost cină; 
această sămânţă 
încă nu-i rădăcină, 
nu-i anotimp 
şi nici somn – 
e doar un vis, 
moneda unui schimb 
demult interzis. 
Această sămânţă, 
în curând, va muri. 
 
Spune-mi, sămânţă, 
ce vrei să fii? 
 
1 mai 2003 
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UMĂR RĂNIT 
 
Vine Ea şi mă-ntreabă mereu: 
nu eşti tu acela? 
Acela nu sunt eu,  
dar răspunsul nu se-aude 
în aerul greu 
ce pleacă dimineaţa 
ca o umbră 
în alizeu. 
 
Vine Ea şi mă-ntreabă mereu: 
nu e ea aceea? 
Nu eu sunt lacheu 
şi care-i pedeapsa 
şi unde-i Teseu? 
 
Ea creşte din mine, 
din umărul meu! 
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PERECHE – NEPERECHE 
 
Când nu eşti, 
unde oare sunt, 
nor fără ploaie, 
mare fără cer, 
secundă fără oră, 
ochi de Homer!? 
 
Sunt braţul stâng  
fără cel drept, 
sunt a pleca 
şi sunt aştept, 
ori sunt aripa fără zbor, 
cuţitul ruginind în pâine 
sau lacrimă de meteor?! 
 
Sunt azi  
şi tu eşti mâine, 
sunt varul 
care cade de pe zid, 
sunt Ana 
şi tu eşti Manole, 
Veneţia fără gondole?! 
Sunt anotimpul,  
tu zăpada, 
şi sunt Niagara, 
tu Nevada!? 
 
Când nu sunt, unde oare eşti? 
Poate din nou mă zămisleşti. 
 
17 august 2003 
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MUZĂ 
 
Nici tu nu eşti femeia ideală, 
nici tu nu ştii  să vii tiptil 
în fiecare seară, 
nici tu n-ai preţ, 
nici tu nu eşti povară, 
femeie în albastru, 
călimară. 
 
Petelea, 9 noiembrie 2002 
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ÎNECAREA LACRIMEI 
 
Să plângi şi lacrima să-ţi fie  
o margine de curcubeu, 
lumina grea a unei zile 
în care te întorci mereu; 
 
să plângi când lacrima e zid 
pe care nu mai poţi să-l treci, 
să plângi şi lacrima să-ţi fie 
o mare-n care să te-neci. 
 
13 august 2003 
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VIS INTERZIS 
 
Acum sunt umbră, 
acum sunt vis, 
sunt visul umbrei, 
interzis. 
În miezul umbrei  
stau închis – 
pe umbră scrie 
interzis. 
 
Acum sunt marea – 
ţărmul ei  
leagănă sarea 
până la chei. 
 
Acum sunt poveste – 
în umbră 
m-ajunge din urmă o veste. 
 
Un vis  
interzis. 
 
Budapesta, 14 aprilie 2004 
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ORIZONT 
 
Încep încet să-ţi cer iertare 
pentru învăţ, pentru dezvăţ, 
pentru secunda de-ndurare, 
pentru-anotimpul de răsfăţ, 
 
pentru ce-am fost şi ce n-am fost, 
pentru ce încă e uitare, 
pentru ce încă e un rost 
şi pentru tot ce e mirare. 
 
Încep încet să mă despart 
de mine cel dintâi din toate, 
să mă despart de umbra mea, 
de faţa care-o duc în spate, 
 
de chipul tău din chipul meu 
şi de cuvântul ce ne leagă, 
până rămânem jumătăţi, 
până când vara-i iarnă-ntreagă. 
 
11 septembrie 2004 
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GENEZĂ 
 
Stăteai goală în faţa mea – 
nici înger nu era să te întreacă. 
Vroiam să te ating cu verbul meu, 
dar el era-nvăţat să tacă. 
 
Am vrut să te ating cu mâna mea, 
din trupul meu să-ţi fac veşmântul – 
dar trupul meu era cuvânt, 
căci l-a-nceput a fost cuvântul. 
 
Bucureşti, 16 iunie 2004 
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ÎNCĂ O VIAŢĂ 
 
De-ar fi încă o dată să mă nasc 
şi înc-o dată să am mamă, 
din carnea ta aş vrea să cresc 
şi rugii tale să-i dau vamă. 
 
Şi fiindcă viaţa mea cu tine începu, 
mai naşte-mă o dată tu! 
 
Comarnic, 16 iunie 2004 
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ARHEOLOGIE 
 
Ultimii arheologi au mai găsit 
două căni de lut, 
prinse toartă în toartă – 
erau înclinate faţă-n faţă, 
ca şi cum una pe alta 
se iartă. 
 
Gurile lor erau arse 
de buzele ce le-au atins. 
Din ele au curs 
lapte şi miere, 
din ele cândva a nins 
cu şoapte. 
 
Cele două căni  
au fost îngropate de vii – 
mai au şi acum răni 
şi cioburi lângă ele,  
ca nişte copii. 
 
Ultimii arheologi continuă să sape – 
dar cănile din nou vor să le-ngroape 
pân’ la sfârşitul lumii, 
aproape – departe. 
 
Târgu-Mureş, 17 iunie 2004 
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ALTĂ DIMINEAŢĂ 
 
N-am altă viaţă – 
altă moarte n-am, 
timpul în noi  
se dilată, 
fuga e iarăşi 
balsam. 
 
Unde sunt eu,  
unde eşti tu, 
marginea lumii, 
mereu, 
e-n noi  
pasăre fără de zbor 
în elizeu. 
 
N-am altă viaţă – 
altă nuntă n-am – 
umbra pe umbră  
apasă 
cum sub voaluri de frunze 
se-ascunde-o mireasă. 
 
N-am altă viaţă – 
când să cobor 
din dimineaţă-n altă dimineaţă. 
 
Târgu-Mureş, 20 iunie 2004 
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RUGĂCIUNE 
 
Iubindu-te,  
mă inventam, 
cel care-am fost, 
cel care sunt 
în chipul bobului 
mărunt, 
Marie, Preacurată Maică, 
mă repetam 
iubindu-te 
cu-o moarte – 
înc-o dată, 
fiul tău, 
îngenunchiind 
într-o carte. 
 
17 iulie 2004 
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VINDECĂ-MĂ-N VINDECARE 
 
Vindecă-mă de iubire,  
dacă vrei şi dacă poţi – 
cere-mi vamă cât e-n fire, 
cât e-n taina unei porţi. 
 
Vindecă-mă iar de timp,  
vindecă-mă de-aşteptare – 
nu-i nici zeu şi nici Olimp, 
nu e cer, nici înălţare. 
 
Vindecă-mă ca pe-o rană  
care are-n tine trup, 
vindecă-mă de iubire, 
hrană-n foamea mea de lup. 
 
Vindecă-mă nu să scap,  
ci-n iubirea ta să-ncap. 
 
9 mai 2004 
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CUPLU 
 
Doar dacă mă gândesc la tine 
exişti, 
doar dacă vreau 
nisipul are mare, 
doar dacă vrei 
anotimpul e fruct 
şi rugăciunea închinare. 
 
Doar dacă mă gândesc la tine  
timpul e timp, 
doar dacă te ating 
dimineaţa e seară, 
doar dacă vrei 
iarna e vară. 
 
Doar de exist şi tu exişti 
şi doar aşa pe cruce suntem Chrişti. 
 
27 octombrie 2004 
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SEMN DE CARTE 
 
Tu rămâi un semn de carte,  
între noapte şi zi, 
între pagini nescrise, 
între viaţă şi moarte,  
între iu şi bi, 
între floare şi fruct, 
între ţărm şi mare; 
 
între mine şi umbră 
rămâi o sală de aşteptare; 
 
tu rămâi un semn de carte 
între argint şi oglindă, 
între iarnă şi cuvinte, 
între secundă şi minut, 
între fluture şi lampă, 
între sfârşit şi început. 
 
Tu, semnul meu de carte, 
care nimic nu desparte. 
 
9 noiembrie 2004 
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     * 
*        * 
 
Îţi scriu scrisori în care tac, 
îţi scriu scrisori 
în care-ţi cer iertare, 
îţi scriu cu bruma toamnelor târzii, 
îţi scriu cu-o înserare, 
cu iernile ce o să vină, 
cu toamnele ce nu mai pleacă, 
îţi scriu uitat de-un anotimp, 
îţi scriu cu nu, îţi scriu cu dacă, 
cu ceasuri fără minutare, 
îţi scriu cu primăvara-n vară, 
cu albul care e uitare. 
 
Îţi scriu scrisori în care tac 
şi clipa redevine veac. 
 
14 decembrie 2004 
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BUNĂ DIMINEAŢA, SEARĂ 
 
Dinafară primăvară,  
dinăuntru încă vară, 
 
dinăuntru eşti scrisoare, 
dinafară respirare, 
 
dinafară eşti pământ, 
dinăuntru doar cuvânt, 
 
dinafară eşti vedere, 
dinăuntru înviere, 
 
dinafară încă vis, 
dinăuntru cerc închis, 
 
dinafară eşti secundă, 
dinăuntru doar o undă – 
 
înăuntru eşti afară, 
bună dimineaţa, seară! 
 
Reghin, 17 decembrie 2004 
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ANOTIMP INVERS 
 
În noi se-ascunde ploaia ca-ntr-o gară, 
în noi e vară când afară-i frig, 
de-atâta aşteptare şinele-s o scară 
şi trenurile sunt un dig. 
 
În noi se-aude ploaia de-astă vară, 
în noi ninsorile nu tac, 
în noi sunt clipele de ceară, 
în noi secunda e arac. 
 
29 ianuarie 2005 
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ŞARPE-N PUSTIU 
 
 
N-am atins niciodată un şarpe, 
nici măcar cu talpa, uşor, 
să-i simt pielea sticloasă şi rece 
ca o ploaie-ncremenită-ntr-un nor. 
 
Dar el e mereu mai aproape, 
îi simt fâşâitul pierdut 
ca o urmă trecută în sânge 
din rana ce n-are-nceput. 
 
Însă şarpele-şi leapădă solzii 
şi nu mai ştiu cine-i viu – 
trupul cel gol ca o umbră 
sau cel ce se-ngroapă-n pustiu. 
 
29 august 2005 
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ÎNGERUL DIN CUVÂNT 
 
În orice clipă eşti, 
în orice parte – 
ţi-e sângele o urmă 
ce cândva se desparte 
în lacrimă 
şi în privire 
şi în mireasă 
şi în mire, 
până când trupul tău 
devine cruce, 
până ce iarba-şi răstigneşte 
noaptea 
ce-ngroapă iar 
secunda dintre septembrie 
şi toamnă 
şi dintre sâmbătă 
şi-altar, 
dintre tăceri 
şi minutar. 
 
În orice clipă eşti, 
până-n cuvânt te îngereşti.  
 
Târnovo, Mănăstirea Sf. Nicolae, 
16 septembrie 2005 
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CU TIMP CU TOT  
 
Când trupul meu 
rămâne un cuvânt, 
când respirarea-i 
doar veşmânt, 
străin de tine 
şi de-oglinda 
de pământ, 
în care chipul meu 
e iarba 
ce numai noaptea-şi 
pleacă firele 
precum cenuşa unui vânt, 
 
ca o duminică 
mă-ntorc 
în săptămâna fără patimi, 
cu timp cu tot. 
 
Doar un cuvânt.  
 
Istanbul, 18 septembrie 2005 
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SCHIMBAREA LA FAŢĂ 
 
 
Tu scrii cu mine – 
scrii cu umbra mea, 
cu sângele din altă viaţă 
cum scrii cu ploile 
de toamnă; 
îmi scrii cu piesele de şah 
dar jocul nu va-ncepe 
niciodată. 
Îmi scrii cu anotimpuri 
ce n-au fost, 
cu anotimpuri 
dintr-o altă viaţă, 
îmi scrii cu viaţa mea, 
 
cu sângele 
schimbărilor la faţă.  
 
Istanbul, 19 septembrie 2005 
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ALTĂ VIAŢĂ 
 
Şi dacă n-am să mai fiu 
nici ramură şi nici floare, 
nici umbra unui copac, 
nici ultima ninsoare, 
 
să vii să mă vezi 
în firul de iarbă, 
cum respir şi cum tac, 
să vii şi să calci 
desculţă, uşoară, 
ca lacrima serii 
ce-nvaţă să moară. 
 
Să vii, să nu vii, 
să fii, să nu fii? 
 
4 iulie 1996
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SINGURÂND 
 
Până unde ţine iarna 
care-nchide-n noi  
lucarna, 
până unde în genunchi 
umbra ta 
mai are trunchi, 
până unde gura ta 
pe cuvinte pune şa, 
până când în cerul tău 
are lacrimi Dumnezeu, 
până când rămâne-n ramă 
vama care nu ia vamă? 
 
Până unde, până când, 
rămân singur, singurând? 
 
Sărmaşu, 23 ianuarie 2006
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MINUTAR 
 
Timp după timp 
dac-aş mai fi, 
până când eşti, 
urmă să-mi vii – 
 
o să aştept 
ca-n colivii 
pasărea zborul, 
cerul în gri. 
 
Clipă în clipă 
dac-aş opri, 
ce-ar mai rămâne 
noapte în zi, 
lumină în umbră 
să-ţi mai amâne ? 
 
Minutar în minutar, 
până secunda 
devine altar. 
 
Alba-Iulia, 4 februarie 2006
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ACUARELĂ 
 
Cât de frumoasă eşti când dormi 
ca într-un cuib de ape fără mal – 
peste irişi ţi-s pleoapele de nori 
şi buzele-s doar visul vegetal 
 
al unui anotimp neînceput, 
în care eu rămân pierdut. 
 
1-2 martie 2006 
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NISIPURI MIŞCĂTOARE 
 
Te-ngropi în ploaie 
ca-ntr-un zid, 
în fugă 
ca-ntr-o vânătoare, 
în pasăre  
ca într-un zbor 
şi în culori 
ca într-o floare, 
în sarea mării 
ca-ntr-un munte, 
în lacrimă  
ca într-o punte – 
 
te-ngropi în mine, 
până când rănile devin retine. 
 
Deda, 11 martie 2006 
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LUDMILA 
 
Ludmila, Ludmila, 
cine-ntoarce fila, 
când ne-atinge mila, 
ca demult copila 
 
buzele ca rana 
porturilor dana? 
 
Ludmila, Ludmila, 
e-ngenunchi cămila, 
creşte-n trup argila 
verde, ca Atilla. 
 
Ochii mei sunt rana 
Care-şi pierde blana, 
 
Ludmila, Ludmila, 
a-nflorit feştila! 
 
Bucureşti, 31 martie 2006 
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ÎNTRE 
 
Între toamnă şi vară 
încă o primăvară, 
 
între vară şi toamnă 
mai rămâne o doamnă, 
 
încă o eclipsă, 
înc-o iarnă lipsă, 
 
mai rămâi doar tu, 
îngropată-n nu, 
 
murmurând pe da, 
în genunchi pe-o stea. 
 
Bucureşti, 31 martie 2006 
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ROSALINDA 
 
Am intrat în oglindă 
ca printr-o uşă larg deschisă – 
erai acolo, 
de neatins, 
uşă de iarbă 
peste care a nins; 
te simţeam strălucind, 
în ramă 
echidistantă între mine 
şi partea ta de mamă. 
 
Am intrat în oglindă 
ca într-un film interzis  - 
purtai ochelari de zăpadă, 
dintr-un cerc polar, 
purtai rochia ta transparentă, 
cu cifre de zar, 
mă purtai pe mine în pântec, 
absentă, 
ca pe un cântec. 
 
Am intrat în oglindă, 
aşteptam să mă naşti, 
Rosalindă. 
 
8 iulie 2006 
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FLUTURELE DE LUMINĂ 
 
Îţi fac semne cu mâna 
până când păianjenul ţese între noi 
plase pentru fluturi 
care pleacă spre tine 
ca spre ultima lumină 
la capătul serii. 
 
Îţi strig cuvintele mele 
până când păianjenii  
ţes între buzele mele plase 
pentru cuvintele 
ce pleacă spre tine 
ca înspre ultima lumină 
care pune capăt nopţii. 
 
Privesc spre tine 
până când în păienjenişul ochilor 
eşti fluturele de lumină. 
 
Lăpuşna, 6 august 2006 
Schimbarea la faţă 
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SEARĂ NETERMINATĂ 
 
Atâtea poeme care nu s-au scris, 
atâtea morţi care nu s-au murit – 
tu ce mai faci? 
Cu cine mai împarţi cuvântul 
şi pentru cine vrei să pierzi o bătălie? 
Tic-tac. Tic-tac. 
Pe limba altui timp. 
Posac. 
Pe urma unei seri ce nu ajunge noapte, 
Pe dunga unui somn ce nu devine vis, 
Între cuvintele ce nu încap în şoapte. 
 
Poemul ce nicicând nu va fi scris. 
 
1 noiembrie 2006 



 
 

77 

 
 
 
 
 
 
 

 Poemul Phoenix 
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Motto:  
„De-al meu propriu vis, mistuit mă vaiet 
 Pe-al meu propriu rug, mă topesc în flăcări... 
 Pot să mai renviu luminos din el ca Pasărea Phoenix?”  

M. EMINESCU, „ODĂ ÎN METRU ANTIC”  
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TELEFONUL 
 
Alo! Da. 
Ţi-am spus să nu mai suni, 
ţi-am spus să nu mă chemi, 
că nu e timp, nici anotimp, 
nici vremi 
să ne mai treacă vama, 
că nu mai e niciun cuvânt 
să-ncapă-n rama, 
în care ne-am retras  
ca-n cochilii. 
Ţi-am spus să nu mai suni, 
tu ştii 
că nu există altădată, 
că nu există alt acum, 
că nu exist, 
că nu exişti – 
 
poate-ntr-o altă viaţă. 
Noapte bună, bună dimineaţă! 
 
Focşani, 2 decembrie 2006 
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VAMĂ DE DECEMBRIE 
 
S-a stins în candelă cenuşa 
unei lumini ce nu mai ninge – 
zăpada ei încă e uşa 
pe care mâna ta doar o atinge. 
 
Vino, decembrie, sau pleacă – 
Dar lasă-mă pe mine  
candelă-ntr-o arcă! 
 
Reghin, 9 decembrie 2006 
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ÎNTRE ANOTIMPURI 
 
În dreapta iarnă, 
în stânga toamnă, 
în mine anotimpuri nu mai sunt – 
până la tine este vară, 
până la mine e descânt; 
dar unde-i locul, 
unde-i marea, 
unde vin ierburi peste noi? 
 
În dreapta iarnă,  
în stânga toamnă, 
unde cuvintele-s doar ploi, 
unde sunt ieri, 
unde eşti mâine, 
unde te-ntorci 
în ce rămâne, 
unde când dai 
tu parcă ceri. 
 
În dreapta iarnă,  
în stânga toamnă – 
 
când tu eşti zid, 
eu sunt lucarnă. 
 
Sighişoara, 16 decembrie 2006 
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POLI 
 
Să punem florii glugă 
şi ierbii haine vechi, 
să fie noaptea dimineţii slugă, 
când anotimpurile vin perechi. 
 
Să punem râurilor scară, 
să urce peştii-n pergamente, 
pe solzii pietrelor să-şi pună 
arginţii zilele absente. 
 
Să urce iarna-n oase mută, 
în oameni de zăpadă împăiaţi, 
ninsorile să fie rană, 
când norii sunt de alb secaţi. 
 
Să punem peste vesturi sud, 
Când dinspre esturi norduri se aud. 
 
4 ianuarie 2007 
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ÎNTRE 
 
Între toamnă şi vară, 
încă o primăvară, 
 
între vară şi toamnă 
iarna ce mai înseamnă, 
 
între noapte şi-eclipsă 
înc-un anotimp e lipsă, 
 
mai rămâi doar tu, 
îngropată-n nu, 
 
murmurând pe da, 
gură-a altcuiva. 
 
Sighişoara, 16 decembrie 2006 
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AUTOPORTRET ÎN TREN 
 
Eu devin, 
încetul cu încetul, 
o frunză, 
şi-mi caut un copac, 
ca un cuvânt 
în care tac; 
eu devin  
cu fiecare strop 
un peşte 
şi-mi caut o apă  
care n-are vad; 
eu devin deodată zbor, 
şi nicio pasăre 
nu vrea să-mi fie nor – 
eu sunt chiar ploaia, 
eu sunt tu,  
sunt da   
din tot ce vrea să fie nu! 
 
Ploieşti, 13 februarie 2007, în tren 
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DINCOACE DE DUMNEZEU 
 
În ţara mea 
mi-e bine ca-n exil – 
în fiecare piatră 
e-un fitil, 
în orice prunc  
e un azil, 
în orice lună  
e-un april, 
în orice mamă, 
un copil 
ce nu vrea să se nască. 
 
În orice sfânt 
e un ateu 
şi în zăpezi 
un foc de iască – 
 
dar unde, unde-i Dumnezeu 
când dincolo de mine 
rămân eu? 
 
14 februarie, Bucureşti, Patriarhie 



 
 

86 

 
CEAŢĂ 
 
Şi iarba se evaporă 
şi tu eşti ceaţă, 
prin stropii tăi 
ating cu palma 
altă dimineaţă, 
altă oră, 
alt răsărit 
ce nu se-arată 
din turnul fără orologiu. 
 
Nicio secundă nu e ca să bată, 
niciun sărut 
să-şi lase urma  
şi iarba se evaporă 
şi tu dispari 
o ceaţă într-o altă ceaţă. 
 
17 februarie 2007 
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FEMEI PERFECTE 
 
Toată copilăria am visat 
să ajung bărbat, 
să am o femeie – nu mamă, nu soră, 
nu soţie; 
am visat o femeie – 
una care să-mi facă o droaie de copii, 
tocmai pentru că mama mea 
a murit pentru că nu mai vroia copii. 
Nu m-am jucat de-a mama şi tata, 
toată copilăria am visat 
doar o femeie, 
cu sânii mari, cu ochii mari, 
o femeie perfectă, 
puteai să fii şi tu şi tu şi tu, 
mă uit în jur, 
numai femei perfecte 
în care şi copiii se văd crescând, 
dar nici unul nu e al meu, 
nici unul nu mă strigă tată, 
ei cresc şi visează ca şi mine 
femei perfecte, 
dar ei sunt deja bărbaţi, 
pentru că ei poartă în spate 
femei perfecte. 
 
Sibiu, 29 martie 2007 
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ROGVAIV 
 
Rămas bun, verde, 
La revedere, azur, 
roşul meu se va pierde, 
alb, fără contur, 
 
negrul meu e lumină, 
până la galben, târziu, 
oranjul e o fereastră, 
până la tine să fiu 
 
violet, violet, violet, 
ultimul serii-amanet. 
 
6 mai 2007 
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SĂ NU UIT 
 
Mi-au mai rămas câteva lucruri de făcut – 
să mut nişte dealuri din loc, 
să-mi fac o mare mai aproape, 
să fac să mă iubeşti, pe ape, 
să-mpart ecuatorul primăverii, 
să-i caut vară pe măsură, 
să şterg fereastra serii,  
să-mi inventez o gură, 
să dau ierbii culoare, 
să-mi caut amintiri, 
căldurii să-i aduc răcoare, 
să inventez ziua de azi, 
şi groapa-n care n-o să cazi, 
miresei să-i aduc un mire, 
iar ochiului să-i inventez privire, 
bisericii să-i caut rugăciuni, 
scăderea-n care să te-aduni, 
numelui tău să-i înfiez cuvinte 
pe care nimeni nu le ţine minte, 
să nu las urletul ca să devină lup, 
să-i fac albinei stup, 
iar vremii buletin meteorologic, 
să nu accept nimic ce-i logic, 
să-mi fac o rană pentru trup, 
să-ncerc să fiu atent, 
să nu uit ca să ies din pântec, 
să pun accent, 
să nu uit să mă nasc 
mai înainte de-a ajunge cântec. 
mai – iunie 2007 
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MIREASA CEA DE TAINĂ 
 
N-ai nicio vină, 
n-ai niciun vin, 
nicio secundă, 
niciun secund, 
n-ai nicio undă, 
unde s-ascund 
ochiu-n retină, 
apa în prund –  
 
pietrele-s altele,  
n-ai nicio vină, 
porţile-nchide-le, 
coboară-le, 
strigă-le 
şi înlumină-te! 
 
N-ai nicio masă, 
n-ai niciun mas, 
nicio mireasă 
n-a mai rămas – 
 
cuvântul de taină 
e limbă de ceas. 
 
Bistriţa, 12 noiembrie 2007 
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SĂPTĂMÂNA LUMINATĂ 
 
Încă o noapte 
pentru noaptea mea – 
încă o zi ce nu e zi. 
Mai bine-aş coborî  
în umbra ta, 
sub pleoapa ta, 
mai bine m-aş zidi, 
încă un  luni 
ar trebui  
să fie marţi, 
să fie miercuri, 
căci niciun joi 
nu intră-n cercuri 
şi niciun vineri 
nu se-ascunde-n noi, 
de-abia când sâmbătă 
îşi creşte-n cerul ei 
duminica de ploi. 
 
Încă o noapte  
pentru noaptea mea – 
cuvânt ce nu mă poate 
îngropa. 
 
Sancerre, 15 octombrie 2007 
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CÂNDVA… 
 
Cândva m-ai învăţat 
să nu fiu singur, 
m-ai învăţat să fiu trecut; 
vorbeam cu tine  
într-o limbă moartă, 
vorbeam la timpul 
ne-nceput. 
 
Şi marea ta  
era un munte 
pe care nu puteam urca, 
iar gura ta era o rană 
ce nu mă poate vindeca. 
 
Cândva m-ai învăţat 
să fiu 
măcar devreme, 
doar târziu. 
 
Cândva, în tine-o 
să mă-ngrop, 
cum umbra  
se îngroapă-n plop. 
 
Ibăneşti, 17 noiembrie 2007 
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PRONUME IMPERSONAL 
 
Tu eşti înc-o seară, 
până la tine sunt scară, 
 
tu-mi eşti respirare, 
până la tine sunt semn de-ntrebare, 
 
tu eşti podul de ceaţă 
ce schimbă seara-n dimineaţă, 
 
tu eşti ce nu este, 
lumină întoarsă-n ferestre, 
 
tu eşti numai tu, 
viaţa ce-ncet mă-ncepu. 
 
Chişinău, 27 noiembrie 2007 
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PRIMA ARTĂ 
 
Acum, 
că m-am întors 
din moarte, 
ca dintr-un somn 
îndepărtat, 
că-aproapele-i  
încă departe, 
că în cuvinte 
se-aud şoapte, 
nu pot să cred 
decât 
că Marea Trecere 
e prima 
dintre arte. 
 
Târgu-Mureş, 28 noiembrie 2007 
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MOARTE CU DREPTATE 
 
  lui Emil Dreptate 
 
Cum să nu-mparţi moartea 
cu Dreptate? 
Cum să nu vrei 
să-ţi iei partea? 
De ce să nu  stai 
în braţele ei? 
Până la ziuă 
Nu-i nicio noapte, 
până la tine 
anii mi-s grei, 
până la mine, 
viaţa e groapă cu lei. 
 
Cu cine să-mpart moartea? 
Care mi-e partea? 
 
28 noiembrie 2007 
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ULTIMUL FULG 
 
Şi, dintr-odată, nu-mi mai amintesc 
nimic, 
iar aerul e mai uşor 
şi-n ochi lumina nu-mi ajunge 
mai mult decât într-un amurg 
secunda altui timp – 
eu însumi redevin cuvânt 
de iarnă, 
un fulg pe geana ta. 
 
Ce nu se va topi – 
dar nu mă mai privi! 
 
Focşani, 8 decembrie 2007
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CINE SUNT EU? 
 
Cine sunt eu, 
cine stinge lumina 
în urma mea, 
cine rupe cortina  
în fâşiile lungi 
ale nopţii, 
cine preia ultimul cuvânt,  
ca pe o cheie, 
ca pe o ştafetă fără învingător? 
Cine adună 
în urma mea 
cuvinte neştiute încă, 
cine eşti 
tu al meu, 
pe care n-am să-l mai văd  
niciodată, 
val fără mare!? 
 
Cine sunt eu, 
alt al meu? 
 
28 decembrie 2007 
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UNDE 
 
Unde eşti, Doamne? 
Nu ţi-am văzut faţa, 
ochiul tău nu şi-a deschis pleoapa, 
cuvântul tău 
nu şi-a despărţit literele 
ca o dumicătură, 
nu a despărţit viaţa de moarte, 
ziua de noapte, 
pe unu de şapte. 
Anul de an! 
 
Unde eşti, Doamne, 
cine ne desparte? 
 
31 decembrie 2007 
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TOAMNĂ-N VII 
 
N-a mai rămas butuc de vie, 
tot dealul parcă a chelit – 
pe sub pământ, o boabă străvezie, 
mai ţine dealul neclintit; 
 
n-a mai rămas nici frunză ruginie, 
tot cerul pare veştejit – 
pe sub pământ, o frunză mai învie, 
să ţină dealul neclintit; 
 
n-a mai rămas nici strop de vin, 
tot dealul e un vad de vale – 
se-aude doar un sunet cristalin: 
toate paharele sunt goale; 
 
şi nu mai este niciun deal 
din care să răsară via, 
să-şi stoarcă iarăşi din pământ, 
prin struguri, vinul, armonia. 
 
5 octombrie 2008 
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TESTAMENT 
 
Un cuvânt pe jumătate, 
un cuvânt ce nu se va rosti, 
un cuvânt pe jumătate spus, 
un cuvânt aproape gri – 
 
un cuvânt fără cuvinte 
un cuvânt pentru-a muri. 
 
Passau, 9 decembrie 2008 
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E ÎNCĂ IARNĂ  
 
E încă iarnă  
şi la tine-i frig, 
nu-i anotimp 
să ţină loc de vară,  
niciun cuvânt  
ca să-l mai strig 
şi niciun zid 
să-ncapă-n el o Ană. 
 
Nu-i niciun cer  
să ţină loc de-albastru, 
niciun oraş  
să-şi uite-n sânge-un castru, 
 
nici tu nu eşti,  
până n-apuni 
ca o lumină în fereşti, 
ca o duminică-ntr-un luni, 
scădere-n care mă aduni... 
 
E încă iarnă  
fără anotimp, 
până la tine  
sunt lucarnă 
care se-nchide în retine. 
 
Sunt iarnă,  
eşti zăpada mea, 
din anotimpul 
care ne-o urma. 
 
Nürnberg, 9 decembrie 2008 
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ÎNCĂ O VARĂ  
 
Încă o vară  
pentru iarna noastră, 
înc-o zăpadă 
pentru nisipu-ncins, 
 
încă o mare 
pentru ţărmul nostru, 
încă o vară 
peste care-a nins. 
 
Încă o ploaie  
pentru norii noştri, 
poduri de ceaţă  
între noi, 
încă o mască 
fără faţă, 
şi pentru unu 
ne-mpărţit la doi. 
 
Încă o seară, 
pentru ziua noastră, 
încă o noapte subsuori, 
când aşteptarea e albastră 
şi când în ierburi te-nfăşori. 
 
Încă o dată 
niciodată 
nu vor secundele să bată. 
 
Nürnberg, 9 decembrie 2008 
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LACRIMĂ DE CER 
 
Ea nici nu are trup, 
şi parcă e de fum,  
ea parcă este ieri,  
şi parcă e acum, 
ea parcă este seară 
şi parcă este zi,  
ea parcă este viaţă, 
şi parcă n-are moarte, 
e-a fi în a nu fi. 
 
Ea parcă e aripă 
şi parcă este zbor, 
ea parcă este ploaie, 
şi norul fără nor. 
Ea parcă este clipă 
şi parcă este cer, 
ea parcă-i anotimp, 
ea este lerui ler. 
 
Ea parcă este luni,  
şi parcă-i săptămână, 
dar ea-i duminică, 
ea parcă este-o lună. 
 
Ea parcă e din lacrimi, 
ori pleoapa unui vis, 
ea parcă e lumină, 
cuvânt încă nescris. 
 
Ea parcă-i tu, 
Ea parcă-s eu, 
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Cu ea viaţa-mi începu, 
De parcă-i Dumnezeu. 
 
1 martie 2009 
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PORUNCI 
 
Mi-ai dat, Doamne, 
zece porunci  
şi numai o viaţă; 
mi-ai dat prunci 
şi doar o dimineaţă; 
 
mi-ai dat păcate, 
şi nu ştiu 
la ce să mai renunţ? 
 
Mi-ai dat ferestre 
să pot să te privesc, 
să poţi să ai faţă; 
Şi m-am gândit să-ţi scriu, 
de mai citeşti scrisori, 
să ştii şi despre mine  
că sunt, că nu mai sunt, 
să ştii că mai există zori, 
că timpul e mărunt - 
prea mult nisip în el 
şi nu-s clepsidre 
să-l încapă. 
 
Mi-ai dat mult cer 
şi numai o fântână 
în care n-am ajuns  
încă la apă. 
 
Mi-ai dat, Doamne, 
zece porunci 
şi doar o viaţă, 
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pentru acum - 
pentru atunci. 
 
29 iulie 2009 
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COPACUL DIN CASĂ 
 
Crengile bat în geam – 
aş putea să deschid, 
să vadă că sunt acasă, 
că şi eu sunt copac, 
că şi eu bat  
în geamul care se deschide spre el, 
că poate eu sunt afară 
şi el e acasă, 
că frunzele mele 
sunt mai ruginii decât ale lui, 
că toamna mea e mai târzie decât a lui. 
 
Privesc merele sângerii de pe masă, 
priveşte cărţile mele sângerii din raft, 
priveşte filele cărţilor mele arămii, 
privesc frunzele lui albe 
pe care aş scrie un poem, 
ultimul poem 
pe care să vină vântul 
să-l împrăştie în lume, 
cuvânt cu cuvânt, 
ca să poţi veni tu, 
firavă, uşoară, 
să-mi scrii poemul tău de frunze. 
 
Vine furtuna – 
copacul bate cu crengile în geam; 
vine furtuna 
şi bat şi eu cu cuvintele mele în geam, 
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dar nu e niciun anotimp aproape 
să ne audă. 
 
Chişinău, 2 octombrie 2009 
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ÎNCHINARE 
 
Sărut dreapta 
celui ce deschide cartea, 
 
sărut stânga 
celui ce-a învins nătânga 
lene de a fi; 
 
le sărut pe amândouă, 
care au pe unghii rouă 
de pe filele de carte 
care au trecut prin moarte 
şi re-nvie-n fiecare 
ochi din margine de zare. 
 
Le sărut pe amândouă: 
Sărut stânga, sărut dreapta 
care ţin drept cruce cartea. 
 
Chişinău, 2 octombrie 2009 
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NUME 
 
O, dac-aş fi fost piatră 
sau măcar nisip, 
de-aş fi fost lacră, 
de ţi-aş fi fost chip, 
de ţi-aş fi fost pas 
sau măcar urmă, 
de ţi-aş fi fost clipă, 
uitată-ntr-un ceas, 
de ţi-aş fi fost umbră 
sau măcar pleoapă, 
măcar privire 
în ochiul de apă, 
măcar sete, 
cămaşă de mire. 
 
O, dacă ţi-aş fi fost nume, 
s-ar fi născut o lume-n altă lume. 
 
20 octombrie 2009 
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SOMNUL DIN SOMN 
  
De ce nu dorm când dorm, 
de ce e somnul 
somn al altei vieţi, 
ce nu mi-e soră, 
nu mi-e frate, 
nu mi-e secundă,  
nu mi-e oră? 
  
De ce nu-i ţărmul ţărm, 
de ce mi-e valul 
val al altei mări 
ce nu mi-e fiu, 
nici nu mi-e fiică, 
doar un târziu, 
cu chip de frică!? 
 
De ce mi-e somnul somn, 
Ca doamna-n lacrimă de domn? 
  
6 noiembrie 2009 
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VINO, PRIMĂVARĂ 
  
Vino, primăvară, 
nu te amâna, 
eu sunt altă vară 
pentru toamna ta, 
  
vino, lasă iarba 
să o simt sub paşi - 
eu sunt încă verde, 
n-ai cui să mă laşi, 
  
vino înc-o dată, 
lasă-mă să-ţi fiu 
cerul tău de ape, 
visul tău târziu. 
  
Stai doar o secundă, 
n-o să-ţi fiu sfârşit - 
timpul meu e-o undă 
care-a înverzit. 
  
Vino, primăvară, 
trupul meu ţi-e scară. 
  
2 ianuarie 2010 
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LACRIMA LUMINII 
 
Tot mai visez un vis că mai visez, 
nimic nu mai rămâne-afară,  
nu am cuvinte să îngenunchez, 
din lacrimi am fost dat afară 
şi orice fruct mi-e interzis 
şi orice iarnă-mi este vară. 
 
Tot mai visez un vis că mai visez, 
că numele mi-e primăvară, 
că lacrima îmi e botez, 
că Dumnezeu mă înconjoară – 
dar numai visul mă visează 
în lacrima luminii trează. 
 
16 – 17 ianuarie 2010 
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VECINI 
  
Tot mai puţini, tot mai puţini, 
nici n-are cine număra, 
zăpada e tot mai subţire, 
nici n-o mai simt sub talpa mea, 

  
şi cerul e tot mai aproape, 
albastrul cade pe pământ, 
cuvântul se retrage-n ape 
şi lacrima ne e veşmânt. 
  
Tot mai puţini, tot mai puţini, 
pe malul Styxului vecini. 
  
20 ianuarie 2010 
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ÎN LOCUL MEU 
  
Ai fi putut 
să îmi fi pleoapă, 
măcar când eram orb, 
puteai să-mi fi privire 
sub aripă de corb, 
ai fi putut fi gură, 
să spui în locul meu 
ce nu vroiam să spun, 
peste cuvânt arsură, 
puteai s-auzi doar tu 
ce auzeam prea bine - 
în locul meu 
puteai fi mire, 
puteai fi tată, 
în locul meu 
puteai orice să fii - 
dar n-ai să poţi, 
nicicum şi niciodată 
în locul meu muri. 
  
Blaj, 30 ianuarie 2010 
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ŢĂRMURI 
 
Miroase a vară, 
până la nisip, 
aerul e ghilotină – 
miroase a tine, 
până la rugină, 
până umbra ta 
devine chip 
şi trece singură, 
culoare fără culoare, 
până umbra mea e gură, 
până umbra ta e sare, 
până umbra mea   
e mare fără val, 
până e seară 
fără vreun mal. 
Miroase a vară, 
umbra ta e un copac, 
cu ramuri  
de ceară, 
cu frunze luminând,  
în care mă îmbrac. 
 
3 februarie 2010 
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AUTOPORTRET 
 
Acesta sunt eu, 
mare sau mic – 
şi când tac 
şi când tic. 
 
Acesta sunt eu, 
între tot şi nimic – 
şi când poc 
şi când pic! 
 
Acesta sunt eu, 
între scrisoare şi plic – 
şi când clac 
şi când clic. 
 
Acesta sunt eu – 
lacrima lui Dumnezeu! 
 
Pănade, 27 februarie 2010 
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DESPĂRŢIREA DE TRUP 
 
Mă lepăd de trup,  
ca de haine uzate 
şi beau cucuta 
pân’ la jumătate - 
şi jumătatea care îmi rămâne vie 
o-mpart cu viii, 
cu cei morţi 
tot ce le aparţine; 
 
mă lepăd de cuvânt 
şi-nghit tăcerea 
pân’ la jumătate – 
şi ce-mi rămâne viu 
nu-mpart cu nimeni 
şi  nu ştiu 
de mai rămâne  
din cuvinte rest 
pentru acest 
final de ieri, 
pentru acest final 
de mâine. 
 
În avion, spre Wesse, 18 septembrie 2010 
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POEMUL PHOENIX 
 
După moarte, 
poemelor mele  
le cresc unghii şi păr, 
 
poemele scriu  
singure 
alte poeme 
cărora le cresc pene şi fulgi 
şi-nvaţă singure să zboare. 
 
Poemele mele, 
sălbatice poeme 
în care învăţam şi eu, 
să zbor 
ca un străin 
ce-şi caută o ţară 
unde să-i crească 
păr şi unghii, 
în viaţă ca şi-n moarte, 
în moarte ca şi-n viaţă. 
 
Bonn, 21 septembrie 2010 
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TAXE PE POEME 
 
Mai există o şansă,  
încă unii se pot salva – 
să se pună  
taxa pe cuvinte 
care pot respira, 
ba chiar şi pe  
cuvinte moarte, 
pe-ntregul alfabet,  
dar mai ales pe vocale, 
mai slobode ca oricând, 
taxa pe silabe 
plângând; 
 
taxa pe ieri, 
taxa pe mâine, 
taxa pe lama de cuţit 
uitată în pâine. 
Taxa pe seară,  
taxa pe vis, 
taxă pe orice amintire, 
taxă pe tot ce-i interzis. 
 
Taxă pe orice, 
Dar, mai ales, 
pe cel care se teme, 
dar, mai ales, 
taxă specială pe poeme. 
 
Bonn, 21 septembrie 2010 
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LECŢIE DESCHISĂ 
 
Învaţă-mă să plâng, 
învaţă-mă să râd 
învaţă-mă să uit, 
să nu mai pot uita, 
învaţă-mă să îţi fiu rană, 
chiar făr-a sângera. 
Învaţă-mă să mă despart 
de umbră, 
învaţă-mă să fiu la fel ca ea, 
învaţă-mă să mai fiu orb, 
să pot vedea, 
învaţă-mă să n-am răbdare, 
învaţă-mă a aştepta, 
învaţă-mă s-aud 
când nu îmi spui nimic. 
 
Învaţă-mă să mai spun nu, 
atunci când îţi spun da! 
 
15 -20 noiembrie 2010 
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FINAL 
 
Voi muri,  
în sfârşit, o minune, 
între noapte şi zi, 
între cuvinte şi rune, - 
ştiu, voi muri, 
în sfârşit, 
viaţa mea 
o să primească 
un nume. 
 
Ştiu, voi muri – 
ca să încep a fi. 
 
Reghin, 28 noiembrie 2010 
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CINCIZECI ŞI CINCI 
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Motto 

 
„Toţi ne trăim propria moarte” 

Heraclit 
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SĂPTĂMÂNA LUMINATĂ 
  
În fiecare luni  
e marţi, 
în fiecare primăvară-i 
toamnă, 
în orice vară-i 
iarna mea 
şi orice zid  
e o lucarnă  
pentru lumina ta. 
 
În fiecare luni  
e miercuri, 
în fiecare nor 
sunt ploaia ta, 
în fiecare lacrimă  
e ochiul 
ce nu mă poate 
lăcrima. 
 
În fiecare luni  
e joi, 
în fiecare clipă-i 
niciodată – 
tu nu apari, 
tu nici n-ai fost, 
tu eşti pedeapsă, 
tu eşti vinovată. 
 
În fiecare luni  
e vineri, 
în fiecare ieri  
e-o seară, 
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sub fiecare pleoapă-i 
primăvară, 
e toamna unei veri - 
un anotimp 
de nicăieri. 
 
Şi-n fiecare sâmbătă  
e-un luni, 
o nuntă  
fără de mireasă – 
când nu-i nimic 
ca să cununi, 
când casa 
se întoarce-acasă. 
 
Duminică  
e lunea mea, 
un început 
ce nu ne va-ncăpea. 
 
În fiecare luni  
e luni, 
în fiecare zi  
e-un şapte, 
pe care n-ai cum să-l aduni 
şi care nu se mai desparte. 
 
2011
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INTERNET 
  
Am dat clic 
pe Dumnezeu 
şi s-a deschis 
o fereastră 
şi în fereastră, 
o altă fereastră, 
în care se deschidea 
încă o fereastră – 
şi-n fiecare fereastră 

 
era Dumnezeu. 
  
25 aprilie 2011 
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ÎNVIERE 
  
Dumnezeu în noi sădeşte lacrimi, 
Să ne lumineze-n iarbă asfinţind, 
În cuvinte pune rouă la amiază, 
Pune-n pâine abur argintând. 
  
Lacrimi lăstăresc în noi tulpini, 
s-auzim în ele când dilată 
cuiele în rană de Hristos, 
rădăcini venind din niciodată. 
  
Dumnezeu sădeşte-n noi lumină 
Dinspre ochiul lăcrimând – 
Până-n trupul nostru se alină 
Lemnul crucii-nmugurind. 
  
Paşte, 26 aprilie 2011 
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PÂNĂ LA TINE 
 
Până la tine este noapte, 
ca o lacrimă pe cer, 
până la mine totu-i şapte 
ca un ler dintr-un alt ler. 
 
Şi ziua parcă e de iarbă 
şi pasul tău e ca o rană, 
iar mâna mea e încă oarbă 
şi zidul tău încă e Ană. 
 
Până la tine este zi,  
până la mine este iarnă - 
iar frigu-ncepe a-nfrunzi 
şi aerul e parcă marnă. 
 
Până la tine este ieri,  
din numele ce creşte-afară, 
de dincolo de primăveri,  
de dincoace de orice vară. 
 
Până la tine numai tu 
nu ai la ce s-adaugi nume, 
până la mine tu eşti ţărm, 
ce-neacă valurile-n spume, 
 
Până la tine totu-i alb  
şi verdele-i doar verde 
şi melcul este urma mea 
ce-n cochilie vama-şi pierde. 
 
Până la tine, pleoapa-i ochi,  
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până la mine toamna-i rugă, 
până la tine nu e timp, 
şi somnul nu-i decât o glugă. 
 
Până la tine mâna mea 
E aerul cu colţ de stea. 
 
5 august 2011 
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ÎNVAŢĂ-MĂ 
  
Învaţă-mă să plâng, 
învaţă-mă să râd, 
învaţă-mă să uit, 
să un mai pot uita, 
învaţă-mă să îţi fiu rană, 
să nu pot sângera, 
  
învaţă-mă să mă despart de umbră, 
învaţă-mă să fiu la fel ca ea, 
învaţă-mă să văd 
şi să fiu orb, 
lumină în lumina ta. 
  
Învaţă-mă să te aud 
când nu îmi spui nimic, 
învaţă-mă să cad, 
când cerul îl ridic. 
  
Învaţă-mă cum să fiu tu,  
în viaţa care nu-ncepu! 
  
22 septembrie 2011 
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NU ŞTIU UNDE, NU ŞTIU CUM  
 
Doamne, ştiu că plângi acum, 
Doamne, ştiu că râzi de mine, 
eu sunt lacrimă de drum, 
eu sunt ochi, tu eşti retine, 
 
eu sunt mare fără mal, 
râu ce se îmbracă-n sare, 
tu eşti mantie de deal, 
eu sunt semn de întrebare. 
 
Doamne, ştiu că plângi acum - 
nu ştiu unde, nu ştiu cum. 
 
Sibiu, 2 noiembrie 2011 
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CINCIZECI ŞI CINCI 
 
Eu vin dintr-o altă ţară,  
în care n-ai s-ajungi, 
în care nu e nicio scară, 
nu urci,  
nu cobori,  
în care doar viaţa  
se poate ridica 
la pătrat, 
în care se moare 
de mai multe ori, 
te lepezi de nume, 
ca de trup, uneori. 
 
Eu n-am nicio țară - 
sunt albul din culori.  
 
2 decembrie 2011 
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O ALTĂ VIAŢĂ 
 
Îmi caut ceva  
în care să mă nasc 
în altă viaţă, 
în altă moarte 
ca să mor. 
 
Dac-aş putea fi frunză  
şi dac-ai fi copac, 
până la rădăcini 
aş coborî, 
ca rugăciunea 
în cuvântul cel dintâi. 
 
Dac-aş putea fi aer,  
aş putea să-ţi fiu 
veşmânt; 
 
dac-aş fi iarbă, 
mi-ai deveni pământ? 
 
2 decembrie 2011 
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ZAR 
 
Mai caut malul,   
caut marea 
în care să mă pot zidi, 
în care iarba-i mănăstire, 
în care florile-s copii; 
 
mai caut umbra, 
poate şi copacul, 
în care să fiu frunză, 
cer; 
 
mai caut pasărea la care 
să-i fiu luminii 
grănicer. 
 
Mai caut ziua, luna, anul,  
ca să mă-nchid 
în calendar, 
în care orei să-i fiu clipă, 
în care ţie să-ţi fiu zar. 
 
8 decembrie 2011 
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ÎN DUNGA NOPŢII 
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Motto 
A venit îngerul şi mi-a zis: de atâta amar de vreme te 
veghez ca să ajungi om de ştiinţă şi tu până acum n-ai 
inventat nimic!  
 
Cum să nu: am inventat; numai că ştiinta pe care eu am 
creat-o este atât de subtilă, încât uneori se confundă cu 
firescul. Ea se numeşte hemografie, adică scrierea cu tine 
însuţi. 

Nichita Stănescu, „Hemografia”  
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DUMNEZEU STINGHER 
 
Câtă viaţă râmâne în mine, 
după viaţă, 
câte secunde-s ale nimănui, 
şi ce oglindă-mi mai păstrează faţa, 
ce vânt se-opreşte-n ţărm, 
hai-hui? 
 
Ce chei rămân  
fără de uşi, 
 
ce păsări  
fără cer, 
 
ce Dumnezeu 
stingher? 
 
14 decembrie 2011 
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ÎNGERUL MEU 
 
Îngerul meu ia lecţii de mers,  
îngerul meu 
învaţă să zboare, 
îngerul meu 
uită că-i copil, 
îngerul meu 
se vrea înserare. 
 
Îngerul meu  
ia lecţii de dans, 
învaţă număratul 
până la trei, 
îngerul meu  
păşeşte-n balans, 
unu, doi, trei, 
unu, doi, trei... 
 
Îngerul meu  
devine piatră, 
litere curg peste el, 
ca un frâu, 
îngerul meu 
începe să plouă, 
până când uit 
că nu-i sunt decât râu. 
 
14 decembrie 2011 
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TIMP ÎMPĂRŢIT 
 
Dă-mi, Doamne, înapoi,  
ce n-am trăit, 
dă-mi aerul nerespirat, 
dă-mi cerul neprivit. 
 
Dă-mi, Doamne, 
timpul înapoi,  
talant necheltuit. 
 
Dă-mi, Doamne,  
rugăciunea înapoi - 
cea nerostită, 
rugăciunea din priviri, 
când te-am minţit. 
 
Dă-mi, Doamne, înapoi, 
doar timpul împărţit 
la doi. 
 
17 decembrie 2011 
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DE MÂNĂ CU DUMNEZEU 
 
Când Dumnezeu  
te ia de mână, 
mai poţi să te-ntâlneşti  
cu un poem, 
care în locul tău 
va respira 
şi-n care încă te mai chem. 
 
Când Dumnezeu  
te ia de mână,  
te-ntorci în primul său  
cuvânt, 
 
te-ntorci  
în clipa ce se-amână. 
 
19 decembrie 2011, 22,10 
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SCARĂ 
 
Când mori pentru alţii  
câte puţin, 
e oare moartea-ţi 
mai uşoară, 
când urci pentru alţii, 
cuvânt după cuvânt, 
până unde 
e această scară? 
 
Când cobori pentru tine,  
puţin câte puţin, 
e moartea 
primăvară? 
 
Când ninge  
şi nu poţi 
zăpada 
s-atingi, 
e oare moartea 
călimară? 
 
21 decembrie 2011, ora 23, 20 
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DEDICAŢIE 
 
„În fiecare seară ne culcăm cu moartea în pat. Într-o 
dimineaţă, numai ea se mai trezeşte”(pacient anonim) 
 
Pentru o moarte fără chip, 
pentru o mare ce-nainte 
de-a mă putea preface-n mal 
mă face iarbă,  
sub copite, 
mă face val, 
până la vânt, 
mă face urmă într-o umbră  
în care nu mai pot să-ncap, 
mă face ploaie 
în anotimpul dintre noi, 
de care nu mai pot să scap. 
 
Pentru o moarte, 
Aproape departe. 
  
Spital, 21 decembrie 2011
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PARADIS 
 
De-o vreme, am început 
să visez morţi. 
Probabil, 
le e dor de mine; 
 
De-o vreme, 
numai negru e-n priviri 
şi niciun fel de porţi. 
Probabil, 
ochiul se ascunde în retine. 
 
De-o vreme, 
morţilor li-s vis. 
Probabil, 
cuiva îi e dor de mine. 
În Paradis! 
 
30 decembrie 2011 
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POEME VERZI PE PEREŢI 
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Motto 
Ce Te vei face, Doamne, dacă mor? 

RAINER MARIA RILKE 
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POD DE SEARĂ 
 
Să nu-mi laşi somnul să rămână singur, 
să se reverse din potir, 
să-mi pierd cuminecătura 
din aerul ce îl respir. 
 
Să pui doar degetul pe gura mea, 
luminile din lacrimi 
să le sting, 
să pot să plâng din pleoapa ta, 
cu aerul să te ating. 
 
Să nu-mi laşi seara-abandonată, 
să-mi fie margine de vis, 
să nu rămână niciun rod, 
să nu-mi rămână nicio vamă, 
să nu-mi rămână niciun pod. 
 
1 ianuarie 2012 
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ICOANA DIN FEREASTRĂ 
 
Mă-nchin la tine  
şi mă uit la tine, 
în ochii-n care  
mă priveşti. 
 
Mă uit la tine, 
şi mă-nchin la tine  
ca la lumina 
din fereşti. 
 
Mă-nchin la tine  
şi mă uit la tine, 
până privirea 
mi se face rană. 
 
Mă-nchin la tine  
şi mă uit la tine, 
doar prin ferestrele 
care devin icoană. 
 
5 ianuarie 2012, ora 4,20 
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MI-AI DAT, DOAMNE 
 
Mi-ai dat, Doamne,  
cuvinte  
şi nu le pot pe toate folosi; 
mai multe rămân în morminte 
decât aş putea eu 
rosti. 
 
Mi-ai dat, Doamne, 
culori – 
e-un fel de a te risipi; 
mai multe rămân 
în muguri 
de câte ar putea înflori. 
 
Mi-ai dat, Doamne,  
veşminte  
şi nu mă pot cu toate înveli; 
mai multe rămân  
nepătate 
de câte m-ar putea 
mărturisi. 
 
Pe mine, Doamne,  
mie m-ai dat  
şi nu-mi ajung,  
între credinţă şi păcat.  
 
30 ianuarie 2012 
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CONSTELAŢIE 
 
O, dac-ai fi floare, 
m-aş face florar,  
dac-ai fi cifră, 
m-aş face zar, 
dac-ai fi timp,   
m-aş face minutar, 
 
dac-ai fi iarbă, 
ţi-aş fi pământ, 
dac-ai fi ochi, 
eu ţi-aş fi pleoapă, 
dac-ai fi râu, 
eu ţi-aş fi apă, 
 
dac-ai fi ploaie,  
m-aş face nor, 
dac-ai fi cer, 
ţi-aş fi alcor. 
 
31 ianuarie 2012 
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NINGE 
 
Ninge cum n-a mai nins, 
ninge de-altădată,  
în zăpezi mă-ntorc albit, 
către niciodată. 
 
Ninge dinspre sud, 
ninge dinspre tine –  
în zăpada ta m-ascund, 
până lacrima se stinge. 
 
Ninge dinspre nord, 
ninge dinspre ieri,  
ninge dinspre mâine, 
ninge din tăceri. 
 
Ninge fără de sfârşit, 
Pân-a pleca e bun venit! 
 
5 februarie 2012 
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COLŢ DE CER 
 
Iarbă  
într-un colţ de iarbă, 
soare, 
într-un colţ de cer, 
frunză 
care nu mai moare 
pe o ramură de ger. 
 
Iarnă, 
într-un colţ de iarnă, 
alb, 
doar într-un colţ de alb, 
care nu ştie să cearnă. 
 
Lacrimă-ntr-un colţ 
de lacrimi, 
pleoapă de Homer, 
până când se-ntoarce, 
iarăşi, 
cerul, 
într-un colţ de cer. 
 
Cluj-Napoca, 12 februarie 2012 
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FIU 
 
Şi dacă, totuşi, mă întorc,  
când mă întorc 
cu faţa spre oglinzi 
ca spre un timp de-argint, 
peste care  
amprente întinzi, 
 
şi dacă, totuşi, văd, 
cât încă sunt vedere, 
cât încă zăpadă 
e-n noi, 
când secunda-i 
tăcere, 
 
şi dacă, totuşi, 
e târziu, 
şi nu mai e vreun anotimp, 
mă-ntorc în mine 
ca şi cum 
mi-aş fi chiar fiu. 
 
Cluj-Napoca, 19 februarie 2012 



 
 

154 

 
SCRISORI LA POST RESTANT 
 
Îţi scriu scrisori şi nu mai scriu,  
cerneala e acum de scrum, 
în ierburi verdele-i târziu 
şi niciodată e acum. 
 
Pe buza brumei este seară,  
pe pleoapa ierbii e pământ, 
în irişi alt albastru se coboară 
şi a tăcea e doar un cânt. 
 
Îţi scriu scrisori când nu mai eşti  
şi ştiu că, totuşi, le primeşti. 
 
28 februarie 2012 
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ALTOI 
 
Pun sângelui altoi  
o primăvară, 
pun iernii 
epoleţii albi, 
pun vieţii 
viaţa de apoi, 
până când noaptea 
redevine vară, 
pun în câmpie spice, 
ca reazem pentru cer, 
iar unui cântec  
îi pun ler; 
 
şi pun pe toamnă 
un inel, 
până când ea se face  
doamnă. 

 
Reghin, 21 martie 2012 
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ORICE FEMEIE 
 
Orice femeie  
ar putea să-i fie mamă, 
orice femeie 
ar putea să-i fie fiică, 
orice-anotimp 
ar vrea să-i fie vamă, 
de orice zi 
ar vrea să-i fie frică. 
 
Orice femeie,  
orice femeie – 
să-i fie ţărm 
unei Egee. 
 
11 aprilie 2012
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ÎNCĂ UN TIMP 
 
Încă un timp, 
se va scrie cu noi, 
cu mâinile noastre, 
sângerânde... 
 
Încă un timp  
va ploua cu noi, 
cu nori din senin, 
peste nisipuri  
arzânde... 
 
Încă un timp  
vom fi cuvinte 
şi cineva va vorbi 
cu noi, 
vă va spune  
o istorie, 
din care va lipsi 
Judecata de apoi... 
 
Încă un timp  
şi încă un timp. 
 
13 mai 2012 
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CHEMARE 
 
De umbră mă tem,  
nu de copac, 
de floare, 
nu de fruct, 
de buze 
şi nu de sărut, 
de ochii tăi, 
nu de privire, 
de-altar 
şi nu de mire. 
 
De mine cel mai mult  
mă tem –  
pe mine, cel mai mult, 
mă chem. 
 
Brăila, 2 iunie 2012 
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OCHIUL CE PRIVEŞTE-N NOI 
 
Mai dă-mi, părinte, timp de rugăciune, 
chiar de nu ştiu pentru ce vină, 
dă-mi timp, părinte, să mă rog, 
cât încă-n sânge am lumină. 
 
Nu vreau să plâng, nu vreau să râd,  
nu ştiu de ce-aş fi vinovat, 
când cerul se revarsă peste mine, 
albastrul, sigur, e păcat! 
 
Mai dă-mi, părinte, iarăşi lacrimi,  
cum verii i-ai aduce ploi, 
până când frunzele sunt pleoape 
pe ochiul ce priveşte-n noi. 
 
Târgu-Mureş, 20 iulie 2012 
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EA 
 
Ea este marea  
peste care lin plutesc, 
cu pânzele în destrămare, 
lungi steaguri 
într-un naufragiu, 
nori joşi, mijind 
a picurare. 
 
Ea este lacrima-n apus,  
ca soarele  
în sângerare, 
un albatros fără aripi, 
în lină legănare. 
 
Ea e furtuna  
care se întoarce-ntruna. 
 
20 iulie 2012 
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MUNTE ŞI MARE 
 
O, dac-aş fi pasăre  
sau măcar copac, 
în care să-ţi faci cuib, 
în care să învăţ să tac. 
 
O, dac-aş fi piatră  
sau măcar fir de nisip, 
dac-aş fi fost mare, 
dacă apa ar fi avut 
chip. 
 
Dar nu sunt decât sare,  
munte în mare. 
 
Rohia, 29 iulie 2012 
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POEME VERZI PE PEREŢI 
 
Plouă din senin, 
o ploaie de-altădată, 
restanţa unui anotimp; 
 
plouă 
din nori de hârtie, 
pe care scriam 
poeme neterminate, 
pe care desenam o colivie; 
 
plouă 
şi ploaia mă dezbracă 
de cuvinte – 
rămân gol, ca la-nceput, 
ca înainte de-nainte. 
 
12 septembrie 2012 
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DESPĂRŢIRE 
 
De mă despart de tine,  
din mine de te rup, 
doar lacrima mi-e umbră, 
doar lacrima mi-e trup, 
 
de mă despart de tine, 
de mine mă despart, 
cum malul ce se rupe 
de mare-n ultim cart. 
 
De mă despart de mine,  
rămâne propriul rug 
să se întoarcă-n sine, 
ca umbra-n care fug. 
 
9 octombrie 2012 
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OCHIUL LUI DUMNEZEU 
 
Poate nu sunt eu acesta,  
poate aceasta  
nu-i umbra mea, 
tocmai când trec  
peste ape, 
ca şi cum aş sângera 
din rănile închise, 
în care-ai stat cândva. 
 
Poate că nu aici e Babilon,   
poate că acesta 
nu e sânge, 
ci cuvântul meu 
când plânge, 
din ochiul lui Dumnezeu. 
 
Frankfurt am Main, 13 octombrie 2012 
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TE PRIVESC ÎNTR-O FRUNZĂ  
 
Te privesc într-o frunză  
ce-şi caută-un copac, 
o frunză cu o mie de guri 
care încă mai tac; 
 
nu ştiu ce toamnă le trece 
până să-ntindă un pod, 
nu ştiu ce aer  le leagă, 
până să facă un nod. 
 
Te privesc într-o frunză 
şi îţi rămân copac, 
îţi rămân un cuvânt 
în care doar eu ştiu să tac! 
 
4 noiembrie 2012 
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VARĂ LA MARE 
 
Mai adă-mi vara înapoi, 
Din anotimpuri rătăcite, 
Mai adă-mi timpul dintre noi, 
Dintre nisipuri împărţite 
 
Între deşert şi mal de mare, 
Între iluzie şi vis, 
Între – abandon şi aşteptare, 
Între acces şi interzis. 
 
Mai adă-mi vara înapoi, 
chiar dacă numai la-nserare, 
Dar lasă-ţi buzele sărate, 
ca măcar ele să devină mare. 
 
1 ianuarie 2013 
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COD GALBEN DE POEZIE 
 
Vor veni poeme grele,  
norii vor coborî pe pământ, 
vor fi cohorte întregi – 
aversele de poezie 
vor acoperi verdele, 
vor îngenunchea galbenul 
şi picuri roşii, 
tiptil, tiptil, 
vor pleca înspre tine. 
 
Vor veni poeme grele – 
poemele vor ninge  
peste noi, alb,  
numai noian de alb, 
şi unii se vor face 
una cu poezia. 
 
Cod galben de poezie – 
Încă o ştire falsă! 
 
Şi n-a mai plouat 
şi n-a mai nins – 
a căzut doar,  
din ceruri,  
poezia. 
 
Haţeg, 21 martie 2013  



 
 

168 

 
CALENDAR 
  

Carinei 
 
Tu nu ai vârstă,  
tu eşti fără de timp, 
te-apleci şi miroşi 
florile din fotografii – 
tu vorbeşti în limba ta, 
pe care nimeni 
nu o ştie. 
 
Tu spui da  
şi îngâni pe nu, 
te priveşti în oglindă 
şi nu ştii că eşti tu, 
ci altcineva, 
din altă copilărie, 
geamăn: 
îi pui palmele pe obrajii 
sticloşi, 
o atingi pe retine 
ca pe-un altar. 
 
Tu pleci,  
dar ea rămâne-acolo, 
rămâne-acolo şi priveşte – 
 
o filă-n calendar. 
 
22 martie 2013  
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RECURS LA POEME 
 
N-am scris eu poemele acestea,  
Doamne, 
m-au scris pe mine ele, 
vinovate sunt, 
Doamne, 
de viaţa şi de moartea mea; 
pe ele, Doamne,  
să le pedepseşti 
şi nu pe mine, 
pe ele, Doamne, 
să le judeci, 
că oricine 
se-ntoarce-n ele 
ca un strop de sânge 
în ruine. 
 
Pe ele, Doamne, 
în viaţa-mi care vine! 
 
Mănăstirea Strâmba, Sălaj, 23 martie 2013  
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VEŞMÂNT 
 
Încă o primăvară –  
oare câte vor mai fi 
ierburi între ceruri, 
licăriri de zi, 
argintate leruri? 
 
Încă un anotimp – 
oare va mai şti 
cui să pună nume, 
când albul 
va-nnegri? 
 
Încă vreun cuvânt  
îmi va fi veşmânt? 
 
Zalău, 23 martie 2013 
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URMĂ DE PRIMĂVARĂ 
 
Mâna-şi caută  
mănuşă, 
ochiu-şi caută 
lentilă, 
ceru-şi caută  
o uşă, 
când cuvântul 
e argilă. 
 
Mâna-şi caută  
amprentă, 
urma caută 
o talpă, 
clipa când rămâne 
calpă. 
 
Lasă palma  
să te-atingă  
ca un nor  
ce n-o să ningă. 
 
Ploieşti, 31 martie 2013  
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TITANIC 
 
Şi pentru noi un Titanic va sosi. 
Vom fi 
Pasageri clandestini pe mări în furtună... 
Dar o mare liniştită însă ne va primi –  
Doar ea ne va fi urmă. 
 
Nimic nu va avea nume; 
Toate iubirile vor  rămâne la bord – 
Şi deznădejdile şi ura 
Vor coborî în adânc, 
Ca un acord de muzici dintr-o altă lume. 
 
Şi pentru noi un Titanic va veni, 
Chiar dacă niciun aisberg nu-i va fi cunună. 
Nu va fi noapte, 
Va fi cer senin, 
Peste mări 
Va fi ziua bună. 
 
7 iulie 2013 
 
 
 



 
 

173 

 
ÎN ORIŞICINE 
  
Nu-mi sunt stăpân,  
nu-mi aparţin –  
dar, Doamne,  
dac-ai fi în mine, 
n-aş mai putea 
să mai rămân, 
să-mi fii lumină 
în retine, 
să-mi fii pe buze 
un cuvânt 
să-mi fii iar respirare, 
să fiu când nu mai sunt,  
să-ţi fiu mirare. 
 
Dar, Doamne,  
dac-ai fi în mine,  
aş putea muri 
în orişicine. 
 
21 iulie 2013 
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POST RESTANT 
 
Aştept scrisori  
pe care nu mi le-ai trimis – 
aştept cuvinte 
pe care nu mi le-ai fi scris, 
cu litere de vânt, 
să mă atingi 
ca foşnetul în noapte 
silabe de pământ. 
 
Până la mine  
nu e timp, 
secundele sunt doar polen 
ce nu ajunge niciodată miere, 
şi munte ce n-a fost nicicând Olimp. 
 
Aştept scrisori  
dintr-un alt vis, 
ca pe un semn de carte 
dintre viaţă şi plictis. 
 
31 iulie 2013 
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FEREASTRĂ DE STEA 
 
Cândva o să plec. 
Către niciunde -  
pleoapă să fiu, 
unei secunde. 
 
Cândva o să vin,  
doar către tine, 
umbră să fiu, 
întoarsă în sine. 
 
Cândva, altcândva,  
fereastră de stea. 
 
Vălenii de Munte, 19 august, 2013  
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MINUTAR 
 
Zile albe,  
zile gri,  
ca şi cum ar rugini 
nopţile în colivii,  
 
ca şi cum le-aş fi cuibar, 
ca şi cum în ceas de frunze 
le-aş rămâne minutar. 
 
Vălenii de Munte, 19 august, 2013  
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SENTIMENT DE TOAMNĂ 
 
Mai creşte iarba-n cer mereu, 
aripile de păsări încă-s ude, 
mai cade câte-un nor,  
precum un înger, 
dar cine-l mai aude? 
 
Mai risipeşte toamna frunze-n cer, 
sunt mari migraţii de pământuri, 
mai cad batiste, despărţiri, 
dar cine-aude când le fluturi? 
 
Mai creşte cer în cer mereu, 
de parc-ar creşte Dumnezeu. 
 
6 septembrie 2013 
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MINUTAR 
 
În ţara lui  
Fără Cuvinte, 
uitat între file 
neatinse, 
uitat între zăpezi, 
uitat în pădurea aceea 
de semne, 
uitat între culori 
uitat în calendar, 
uitat în timp, 
o cifră de zar – 
 
în ţara lui 
Fără Cuvinte, 
ca un minutar!  
 
8 septembrie 2013 
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MARIE, MAMĂ 
 
Marie, Mamă,  
de-ai mai avea un Fiu, 
s-ar naşte înc-o lume? 
S-ar naşte încă un Pustiu, 
I-ai da alt Nume? 
 
Marie, Sfântă, 
de-ar mai fi alt cer, 
i-ai fi Fecioară, 
Marie, Maică, 
ori te-ai naşte Tu, în fiecare, 
ca prima oară? 
 
Râpa de Jos, 8 septembrie 2013 
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TRECERE 
 
Unde ne ducem, când ne ducem,  
tăcere în tăcere-nmugurind? 
Unde ne ducem, când ne ducem,  
lumină-n ierburi luminând? 
 
Unde ne ducem, când ne ducem,  
cuvinte în cuvinte îngropând? 
Unde ne ducem, când ne ducem,  
stea răsărind într-un colind? 
 
Unde ne ducem, când ne-om duce,  
rugină-n cuiele de cruce? 
 
Chintelnic, 24 septembrie 2013 
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APROAPE  
 
Aproape înger,  
aproape zbor, 
aproape mal, 
aproape nor –  
dar ce-aş putea să-ţi fiu, 
când prea devreme-i 
prea târziu? 
 
Când prea aproape-i  
prea departe, 
când ziua  
încă este noapte, 
când floarea 
n-o să-ţi fie fruct, 
când punţile de ploi 
s-au rupt? 
 
Aproape înger,  
niciodată zbor – 
mai lasă-mă 
să îţi fiu nor! 
 
12.12. 2013  
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STELA MARIS 
 
Se-apropie corabia de ţărm – 
Ce mal e-acela fără tine, 
Ce ochi e-acela ce ne vede, 
Ce mare fără de retine, 
 
Ce cer e-acela fără pleoape, 
Ce vis fără de vis, 
Ce depărtări atât de-aproape, 
Ce Stela fără de Marís! 
 



 
 

183 

 
 

 
 

LA TACLALE CU 
DUMNEZEU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

184 

 
Motto 

 „Dacă vorbeşte cineva, să vorbească aşa ca şi cum ar fi 
cuvintele lui Dumnezeu”. 

PETRU (I, 2, 11): 
 

„Iubeşte pe Dumnezeu şi fă ce vrei”. 
FERICITUL AUGUSTIN 

 
"Mai aminti-mă-va un trecător / vreunui străin, sub ceasul 

lor? // Nu cred să mă vestească cineva, / căci basmul ar începe-
aşa: // Pe-aici umbla şi el şi se-ntorcea mereu, / contimporan cu 
fluturii, cu Dumnezeu."  

LUCIAN BLAGA 
 

„Singurii poeţi care au rãmas sunt poeţii creştini, pentru cã au 
obiect! Poezia modernă nu mai are obiect. Nemaivestind Învierea 
lui Christos, ce sã mai vesteşti, ce să mai spui?” 

IOAN ALEXANDRU 



 
 

185 

CÂND STAI DE VORBĂ CU DUMNEZEU 
 

 
Vine o vreme când nu mai poţi spune orice, când nu mai 

poţi scrie oricum. E ca şi cum fiecare cuvânt ar fi testamentar, 
ca şi cum ai lăsa o moştenire din averea ta de cuvinte de o 
viaţă. 

Şi din aceste cuvinte fiecare trebuie să primească ceva cu 
care să simtă că este mai bogat, să simtă cum sufletul lui îşi 
întinde conturul, cum îi cresc aripi. 

Pentru că scrisul înseamnă să stai de vorbă cu 
Dumnezeu.. Şi dacă nu vrei să stai de vorbă cu Dumnezeu, de 
ce să mai scrii? 

Vine o vreme când ceea ce ţi se întâmplă nu ţi se mai 
întâmplă ţie, ci numelui tău. 

Poate că pe unii îi va intriga “îndrăzneala” mea de a 
pretinde că stau “la taclale cu Dumnezeu”. Blasfemie, vor 
striga alţii.  

Volumul anterior se numea Despărţirea de înger. “Cum 
să te desparţi de înger” – mi s-a reproşat. “Cine o să mai aibă 
grijă de tine? Cum să-ţi concediezi îngerul păzitor”. “Foarte 
bine, am răspuns. M-am despărţit de înger, fiindcă m-am 
hotărât să-mi las viţa direct în mâinile lui Dumnezeu”. 

A sta “la taclale cu Dumnezeu”, înseamnă a-i vorbi lui 
Dumnezeu, cu cuvintele poeziei, pe care am numit-o cândva 
rugăciune. A vorbi cu Dumnezeu înseamnă că tu spui ce ai de 
spus iar El te ascultă şi-ţi răspunde în felul său, în care nu are 
nevoie de cuvinte. 

“A sta la taclale” nu are neapărat conotaţii peiorative, 
fiindcă a vorbi despre lucruri mărunte nu înseamnă a vorbi 
despre lucruri neimportante, ci despre lucruri care ţin de viaţa 
de toate zilele, obişnuite. 

În viaţa mea, poezia îşi are locul ei şi mi-am îngăduit 
despre ea şi prin ea să-i spun Dumnezeului meu ce mi se-
ntâmplă, ce gândesc, ce nădăjduiesc. 
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Îi spun ceea ce mi se-ntâmplă, atunci când mi se-ntâmplă, 
pe limba mea, fiindcă ştiu că El toate limbile le pricepe, iar ne-
nţelesurile mele sunt înţelesuri pentru El. 

N-am stat la taclale cu Dumnezeu decât atunci când a 
fost voia Lui, fiindcă toate poemele mele sunt scrise în această 
stare, dintr-un suflu, aşa cum ele mi-au fost inspirate, eu 
nefăcând decât să traduc în cuvinte mesajele pe care le-am 
primit. 

De-aceea ele au chipul şi asemănarea acelei clipe în care 
ai sentimentul că te desprinzi, că pluteşti, într-un zbor îngeresc, 
când îţi devii propriul tău înger. 

Poemele mele sunt datate, nu din vanitate, nu din orgoliu, 
ci din respect pentru locul şi secunda în care am oprit timpul în 
loc, gata să spun, asemeni Faustului lui Goethe: “Opreşte-te 
clipă. Atât de frumoasă eşti!” 
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PARALELE INEGALE 
 
Numai tu nu spui nimic,  
numai tu spui totul, 
numai tu eşti pleoapă, 
numai eu sunt ochiul, 
numai tu eşti iarnă, 
fără de zăpezi –  
eu sunt doar lucarnă 
când doar ziduri vezi, 
eu sunt trup de aer, 
când tu eşti veşmânt, 
 
eu sunt doar silabă, 
când tu eşti cuvânt. 
 
Năsăud, 10 ianuarie 2014 
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HOMER DIN CER 
 
E târziu, la tine, Doamne,  
încă-i iarnă, 
zăpezile-au ajuns la cer, 
cu stele-a început 
să cearnă, 
dintr-un alt prier. 
 
E iarnă, încă, Doamne,  
eu sunt un om de zăpadă, 
iar ochiul tău, 
Doamne, 
peste ceruri închis, 
nu poate să mă vadă. 
 
6 martie 2014  
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ÎNVIERE 
 
 
A Înviat, a Înviat - 
de-acuma ce ne mai rămâne? 
De-acuma nu mai e păcat, 
ce viaţă vrea să se amâne? 
Cu moartea ne-am cuminecat, 
ne-ntoarcem într-o altă lume -  
A Înviat, a Înviat! 
Din crucea Lui ne facem nume,  
să-i fie lemnul binecuvântat! 
Cu roua sângelui clipeşte - 
A Înviat, a Înviat! 
 
Şi lemnul crucii-nmugureşte, 
între lumină şi păcat! 
 
19 aprilie 2014 
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CUM SĂ SPUI? 
 
Cum să spui ierbii să nu mai fie 
iarbă, 
cum să spui pietrei să nu mai fie 
piatră, 
să spui florii să nu mai 
înflorească, 
râului să nu curgă, 
fătului să nu se nască? 
 
Cum să spui: 
Doamne, îţi las ţie viaţa mea, 
să i-o dai celui nenăscut, 
să moară el în ea? 
 
Cum să spui: 
e dimineaţă, Doamne, 
şi nu mă pot însera? 
 
Satu Mare, 10 mai 2014 
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ŞI EU 
 
Pe-aici a trecut Dumnezeu 
şi le-a uitat toate la vedere, 
ici-colo câte-o urmă de zbor,  
ici-colo câte-o cădere. 
 
Pe-aici ai trecut şi tu  
şi n-ai lăsat nicio dimineaţă – 
ici-colo o urmă de zi, 
ici-colo o Schimbare la Faţă. 
 
Pe-aici trec şi eu, 
ca o secundă uitată, 
ca lacrima lui Dumnezeu. 
 
Satu Mare, 10 mai 2014  
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DUMNEZEU 
 
Ştiu, acesta e ultimul semn,  
ultimul desen, 
făcut pe o margine de zare, 
pe un colţ de cer; 
cu mâna mea 
voi desena din cuvinte 
copacul stingher, 
copacul acela dintâi, 
sub care şezum 
şi plânsem, 
sub care-n păcat 
luminii i-am pus vatră, 
sub care ierbii 
i-am pus nume, 
i-am pus piatră 
să nu încapă 
în nicio clepsidră; 
sub lacrimi  
am pus lacră 
şi malurilor 
le-am pus apă, 
le-am pus corăbii. 
 
Ştiu, acesta e ultimul desen  
al meu, 
ştiu, 
îl voi desena pe Dumnezeu. 
 
18.05.2014 
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 NOAPTEA MEA 
 
Azi ai trecut  
prin noaptea mea, 
ori era Dumnezeu 
şi n-am văzut 
de tine, 
acoperindu-l 
doar cu umbra 
ce-o lasă pleoapele 
peste retine. 
 
Azi noapte ceva a trecut  
prin noaptea mea – 
cu lacrima puteam 
să o sărut, 
ca pe o cruce-n 
care învia 
cum mugurii 
-ntr-un sânge ne-nceput. 
 
25 iunie 2014 
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CÂNDVA 
 
Nu voi mai fi când înc-asculţi  
prin ierburi greierii cei mulţi 
 
sub tălpile de curcubeie 
ce se îneacă-n mări Egee, 
 
ce-şi risipesc argintu-n valuri, 
ca să te-mbrace iar în şaluri, 
 
măcar aşa să mai apară 
iarna pierdută într-o vară, 
 
când eram tu, când erai eu, 
ţinând de mâini pe Dumnezeu. 
 
1 iulie 2014 
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ÎNTÂMPINARE 
de Ziua Limbii Române 

 
Nu am crezut că o să ai o zi, 
când ale tale-s toate, 
cuvânt care ne eşti în nume 
şi pentru tine toate ne sunt date. 
 
Tu eşti pământ, cum eşti şi cer, 
tu eşti izvor, cum eşti şi mare, 
tu, limba-n care m-am născut 
ca rugăciune şi-nchinare. 
 
E ziua ta în fiecare zi, 
te naşti în noi, cu fiecare, 
noi nu vom fi, dar tu vei fi 
mereu o binecuvântare. 
 
Nu am crezut să ai o zi, 
dar, fie, 
căci ziua ta e cât un an 
şi anul tău e cât o veşnicie. 
 
30 august 2014, ora 23,20 
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DOUĂ VIEŢI 
“Fericiţi cei care pot privi în sufletul lor, fără a şti de care 
parte a privirii sunt“ (A şaptea fericire) 

 
Aflu tot mai multe 
despre trecutul meu 
pe care nu l-am trăit - 
biografia mea îşi întinde câmpii 
în Siberii uitate, 
fără să-mi spună nimic, 
de parcă aş fi trăit, 
deodată, 
două vieţi -  
una a mea, 
alta împrumutată, 
ca alţii să se îmbrace cu ea, 
haină nepurtată. 
 
Am trăit două vieţi - 
una acum, alta niciodată. 
 
9 septembrie 2014 
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O SINGURĂ FIINŢĂ 
 
De ce să pleci  
cu-ntreaga ta lumină, 
de ce să pleci, 
cum totul s-ar sfârşi 
şi n-ar rămâne 
niciun licăr, 
să ne mai poată înveli, 
 
de ce să pleci 
cum s-ar sfârşi o zi, 
să nu rămână 
nicio boare, 
să ne mai poată încălzi, 
 
întru lumină, 
bucurie, 
întru iubire 
şi credinţă, 
ca să rămânem, Doamne, 
peste lumi, 
copiii tăi, 
ca singură fiinţă! 
 
28 septembrie 2014  
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CLIC 
 
Atât de-aproape Dumnezeu –  
atât de departe; 
aş vrea să pot 
să-l ating 
ca pe o filă de carte, 
aş vrea să pot 
să-i spun pe nume –  
dacă are nume 
şi nu-i decât  
o vară-n care-a nins. 
 
Aş vrea să fie lumină,  
să fie tot în nimic, 
să fie noapte senină, 
să fie tac, 
să fie tic. 
 
Atât de aproape de Dumnezeu,  
atât de departe – 
să fii şi tu,  
să ne priveşti, 
o undă, 
un clic! 
 
Mănăstirea Nicula, 4 octombrie 2014 
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TOAMNĂ, ÎN TRECERE 
 
Toamna mea întârzie să vină, 
nici nu ştiu de o să mai aştept 
sau dac-o să mergem împreună, 
decoraţi cu fulgi prea mari pe piept ! 
 
Toamna mea a rătăcit în vii,  
lăcrimând sub streaşină de brumă – 
îşi adună frunza-n colivii, 
în lumina serilor de humă. 
 
Toamna a trecut pe lângă mine –  
nici nu ştiu dac-o s-ajungă undeva 
sau, dacă, fiind coborâtă de pe cruce, 
înc-o dată ea va învia ! 
 
28 octombrie 2014  
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ULTIMA SCRISOARE 
 
Înc-o ninsoare 
nu mă găseşte-acasă, 
să mi se pună peste răni, 
să fie-n locul ei, 
în calendare, 
să pună vinul bun în căni. 
 
Înc-o ninsoare 
a uitat în care loc, 
în care ceas 
mă las doar ei 
abandonat, 
să-i spun doar ei 
un bun rămas. 
 
Înc-o scrisoare - 
ultima ninsoare. 
 
17 decembrie 2014 
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NOUL AN CEL VECHI 
 
Un an mai nou, 
dac-o să vină, 
cel vechi, atuncea, 
unde pleacă? 
Dacă cel nou este tăcut,  
cel vechi 
nu poate să tot tacă –  
îţi va vorbi, 
ecou după ecou, 
ca verdele uitat 
pe sub zăpezi; 
poţi să-l asculţi 
şi poţi să-l crezi, 
măcar în ce a fost păcat – 
nu ca să-l ierţi 
şi nici să-l lauzi, 
ci să-l primeşti, 
nevindecat 
şi ca o rană 
să-ţi rămână, 
când sângerând, 
când lăcrimândă – 
 
Anul cel nou  
va sta mereu la pândă, 
să-ţi fie bucurie şi osândă. 
 
22 decembrie 2014  
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CÂNDVA 
 
Cândva,  
mă mai temeam de fluturi, 
de fâlfâirile plăpânde, 
căci printre flori 
atâtea mâini flămânde 
pe aripi le-ar fi pus cenuşă, 
că-ţi vine de zăpezi 
să-ţi scuturi 
măcar un ultim anotimp 
ce ţi-a rămas, de-o vreme, 
ca mănuşă. 
 
Cândva,  
mă mai temeam de zbor, 
să nu ajung prea sus, 
să nu devin alcor, 
să nu mai văd 
cum dai în floare 
în fiecare zi, 
cu-o lăcrimare 
ce-n ochii tăi s-ar limpezi. 
 
Cândva,  
mă mai temeam de mine, 
când eu l-a cunoscut 
pe eu, 
când încă mă ţineai 
între cuvinte, 
să nu ne-audă Dumnezeu. 
 
22 decembrie 2014  
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NICIODATĂ 
 
Şi niciodată n-o să fie zi  
şi niciodată n-o să fie noapte 
şi niciodată nu voi fi 
cu viaţa mea decât prin moarte. 
 
Şi niciodată n-o să fie luni  
şi nici duminică n-o fi 
şi niciodată n-o fi sărbătoare 
decât când viaţa-i arta de-a muri. 
 
Şi niciodată n-oi fi eu  
şi niciodată n-o să fie nu 
şi niciodată n-o să fie Dumnezeu, 
dacă în toate nu eşti tu. 
 
17 februarie 2015  
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FEMEIA DE ZĂPADĂ 
 
Ah, îngerul meu,  
cum mai ningea, cum mai ningea –  
era gata să mă-ngroape, 
dar mai sus de gură 
zăpada nu mai putea urca. 
 
Atunci am început  
să vorbesc 
cu cuvinte de gheaţă, 
să vorbesc cu iarna, 
cu lupi şi cu vânt, 
am început să vorbesc  
cu tine, 
cu silabe de pământ. 
 
Ah, îngerul meu, 
cum ningea, cum mai ningea – 
atunci ai venit tu, 
femeie de zăpadă 
prin aerul care sclipea, 
ca Dumnezeu să ne vadă. 
 
24 februarie 2015 
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DEZLEGARE 
 
M-ai privit cu ochi de zăpadă,  
cu ochii unei alte vremi – 
ai pus frigului zadă 
şi-n tăcere mă chemi. 
 
M-ai privit cu ochi de ploaie – 
cu ochi de nor, 
m-ai privit cu ieri 
în care azi se taie. 
 
M-ai privit cu ochi de vânt –  
m-ai privit cu o vocală 
ce nu-şi găseşte cuvânt 
în privirea de gală. 
 
M-ai privit cu tine,  
cu trupul tău întreg, 
cu ochi fără retine – 
şi de cuvinte mă dezleg.
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TU UNDE-AI RĂMAS? 
 
E, Doamne, târziu  
sau încă-i devreme, 
secundele nu se desprind  
din ceas, 
timpul rămâne în urmă – 
Tu, unde-ai rămas? 
 
E, Doamne, devreme  
sau e prea târziu, 
ora e încă atlas –  
minutul unde rămâne, 
Tu, unde-ai rămas? 
 
E, Doamne, târziu,  
e devreme... 
umbra e singurul ceas – 
eu nu mai am umbră, 
Doamne, 
Tu, unde-ai rămas? 
 
Iaşi, 27 februarie 2015 
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SĂRBĂTOARE 
 
Avem de toate – 
dar mai ales pâine şi sare, 
avem cuvinte miere, 
avem şi munţi în mare, 
avem fecioare  
şi aşteptăm 
să nască. 
 
Avem silabele  
cu care le iubim 
şi aşteptăm să crească mari, 
să dea în floare. 
 
Şi-apoi să învăţăm  
să dăruim. 
Să inventăm o sărbătoare. 
 
8 martie 2015  
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DACĂ NU VOM ÎNVIA? 
 

,,Vreme este să te naşti şi vreme este să mori. Vreme este 
să sădeşti şi vreme să smulgi ceea ce ai sădit. Vreme este 
să răneşti şi vreme să tămăduieşti. Vreme este să dărâmi 
şi vreme să zideşti”.(Ecleziastul, cap. 3(2,3)) 

 
Doamne, dacă ai fi cântec, 
Cine-ar mai tăcea? 
 
Doamne, dacă ai fi ziuă, 
Cine-ar lumina? 
 
Doamne, când eşti rugăciune, 
Care soare mai apune? 
 
Doamne, dacă ai fi iarbă, 
Cine-ar fi pământ? 
 
Doamne, dac-ai fi iubire, 
Cine-ar fi pământ? 
 
Doamne, dacă ai fi floare, 
Cine îţi va fi culoare? 
 
Doamne, când eşti rădăcină, 
Cine îţi va fi tulpină? 
 
Şi dacă ai fi fereastră, 
Cine îţi va fi lumină? 
 
Doamne, dacă ai fi clipă, 
Care zbor ţi-ar fi aripă? 
 
Doamne, Doamne, cin’ ne ia, 
Dacă nu vom învia? 
 
15-16 martie 2015 
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POTRIVIRI 
 
 
Tu eşti atât de singură  
c-aş putea să-ţi fiu mire, 
 
eşti atât de străină, 
c-aş putea să-ţi fiu ţară, 
 
eşti atât de albă, 
c-aş putea să-ţi fiu iarnă, 
 
tu eşti atât de departe, 
c-aş putea să-ţi fiu privire, 
 
Tu eşti ca iarba, 
c-aş putea să-ţi fiu pământ, 
 
tu eşti tăcerea – 
şi-ţi voi fi cuvânt. 
 
23 aprilie 2015  
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TOCMAI EU 
 
Doamne, de ce tocmai eu, 
de ce vrei cu somnul meu să-ţi umpli înserarea,  
de ce cu secundele mele suni  
din cornul ce uită cărarea? 
 
De ce tocmai eu, Doamne,  
de ce frunză să fiu, 
de ce să fiu pentru toamne 
doar fructul târziu, 
 
din care nimeni nu muşcă 
şi niciun păcat 
nu este nici cuşcă, 
nu e înserat? 
 
Dar cine, Doamne, în locul meu 
aer în înalt să-ţi fie  
pentru îngeri în zbor spre elizeu, 
până când nimeni nu-nvie. 
 
O, Doamne, bun Dumnezeu, 
în locul meu o să vin eu. 
 
24 aprilie 2015  
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PRIMĂVARĂ 
 
Eşti primăvară. 
Frigul îţi numără cifre astrale  
pe talger de pământ – 
doar serile tale 
mai seamănă cu iarna, 
până când vântul  
se ascunde în petale. 
 
Şi-atunci seminţele pocnesc  
şi cad din cer 
ca nişte stele uitate 
în margini de ler. 
 
Sunt dimineaţă  
şi nu aud în foşnet 
iarba care creşte 
până la glezne, 
până la inimă, 
până la ochi - 
ca un mormânt  
din care poţi privi afară 
şi poţi s-auzi 
cum Dumnezeu 
se face primăvară. 
 
26 aprilie 2015  
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 POEMUL MUŞUROI 
 
O  furnică a poposit  
pe coala de hârtie 
pe care încă mai scriam 
poezii, 
nătâng şi surd şi orb 
la orice tastatură. 
 
Scriu de mână,  
ca şi cum aş învăţa să scriu, 
ca şi cum aş descoperi 
că am gură. 
 
Scriu de mână  
ca şi cum cu fiecare poem 
aş învăţa alfabetul, ca şi cum, 
încetul cu încetul 
fiecare literă o chem. 
 
Scriu de mână,  
ca şi cum aş scrie 
cu pâmânt,  
ca şi cum sub fiecare literă, 
doarme un cuvânt. 
 
Scriu de mână 
şi în timp ce scriu 
furnica-şi face din cuvinte  
muşuroi, 
ca şi cum noi am fi din cuvinte, 
ca şi cum cuvintele am fi noi. 
 
Iată, îmi zic, acesta e poemul, 
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un muşuroi de cuvinte 
din care furnicile-au plecat –  
un muşuroi 
cât un munte Ararat. 
 
3 iulie 2015  
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UȘĂ ÎNCHISĂ 
 
Am închis și ultima scrisoare, 
nu mai am cui scrie pe pământ, 
o să mai trimit pe câte-o boare, 
ce rămâne din ce-a fost cuvânt. 
 
Nu mai am cuvinte pentru mine; 
cum să-mparți ce ți-a rămas: 
o secundă împietrită în clepsidră, 
limbile căzute de la ceas? 
 
Nu așteaptă nimeni să-i mai scriu, 
din cuvinte a rămas cenușa; 
fără ele ce-aș putea să fiu? 
Dumnezeu închide după mine ușa. 
 
30 august 2015 
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RĂTĂCIT ÎNTRE ANOTIMPURI 
 
Încă o toamnă ce nu e toamnă - 
pe umerii viei, cu epoleții verii; 
înc-un cuvânt ce nu e cuvânt - 
ridicat la rangul tăcerii. 
 
Încă o toamnă ca flacăra mocnind - 
de niciunde nu mă cunoaște; 
Nici din boabe de struguri,  
nici din mere pârguind - 
din altă vară mă naște. 
 
Doar tu, în cămășă nouă de nuci 
mă vezi în semnul Sfintelor Cruci. 
 
18 septembrie 2015 
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IUBIREA DE SUB PLEOAPE 
 
O, Doamne, dacă vrei să vin, 
n-aş vrea să-mi dai de ştire – 
nici strugurii nu se visează vin, 
nici pruncul nu-şi doreşte a fi mire. 
 
O, Doamne, nu sunt vrednic eu 
cuvintele-mi să se deşire, 
să-mi lase urme de cenuşă,  
spre a doua, ca dintâi venire. 
 
Dar lasă-mi, Doamne, o clipire, 
s-opresc sub pleoape-ntreaga Ta iubire. 
 
Mănăstirea Nicula, 26 septembrie 2016 
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VINUL VIEŢII 
 
Doamne, dacă ai bate tu la uşă,  
ţi-aş deschide, 
chiar dacă cerul meu 
e-atât de mic –  
 
Dar dacă intri,  
din moarte mă ridic 
şi moartea mea 
atunci s-ar sinucide 
să lăcrimezi şi Tu un pic. 
 
O, Doamne, dacă Tu ai plânge, 
Tot vinul vieţii-mi s-ar preface-n sânge. 
 
7 octombrie 2015 
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PLOAIE DE NOAPTE 
 
Numai ploaia  
e soră cu noaptea, 
numai ele 
deodată curg, 
numai ele-mi îngroapă moartea, 
numai ele 
pot să-mi fie amurg. 
 
Numai ploaia  
îmi bate la geam, 
numai ea şterge 
de rugină noaptea, 
numai ploaia  
e-n mine un ram 
care dă-n muguri 
odată cu moartea. 
 
Numai noaptea, numai noaptea,  
ascunde sub pleoapele ploilor moartea. 
 
10 octombrie 2015  
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ÎNTOARCERI 
 
Să ne întoarcem, dacă vrei, în noapte, 
să ne întoarcem, dacă vrei, în vis, 
Să ne întoarcem, dacă vrei, în moarte, 
Să ne întoarcem, dacă vrei, 
În Paradis. 
 
Să ne întoarcem la-nceput,  
să ne întoarcem, dacă vrei, în Paşte, 
să ne întoarcem, dacă vrei, în lut, 
să ne întoarcem, înainte de-a ne naşte. 
 
Să ne întoarcem, într-un elizeu, 
în respirarea unui Dumnezeu. 
 
10 octombrie 2015 
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ANOTIMPUL DIN COLIVIE 
 
E toamnă, chiar e toamnă, 
cad frunze peste noi ca-n vis, 
cad dintr-un anotimp de altădată, 
în care am rămas închis. 
 
Nu e nici timp să recunoaştem  
ce toamnei cândva i-am promis: 
în frunzele ce cad să ne mai naştem 
ca într-un straniu paradis. 
 
Rămâne toamna fără noi,  
nici n-avu timp să ne cunoască – 
doar umbra-n noi şi-a risipit, 
alt anotimp în noi să nască. 
 
13 octombrie 2013  
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FĂ-MĂ, DOAMNE 
 
Fă-mă, ce mi-i face, Doamne, 
numai nu uita de mine; 
fă-mă ochi, ori fă-mă pleoape, 
la copaci să fiu retine; 
 
fă-mă frunză, fă-mă ram, 
dar să nu mai uiţi de vânt - 
scutură-mi cerul de roade 
şi adună-le-n cuvânt! 
 
Fă-mă, Doamne, ce mi-i face, 
până iarba-n mine tace; 
 
fă-mă, Doamne, ce-ţi pofteşte, 
până iarba-n trup nu creşte. 
 
25 octombrie 2015 
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MALURI 
 
Tăiem cât trebuie tăiat 
din viaţă şi din moarte, 
din cuvinte, 
tăiem din ce n-a fost, 
din ce-a rămas, 
tăiem din ore, din minute, 
tăiem şi limbile la ceas, 
tăiem tăcerile 
când, mute, ne spun 
atât cât să putem vedea 
cum dimineaţa se întoarce 
tăind din aer câte-o stea, 
dar nu mai poate s-o îmbarce; 
 
tăiem şi din corabie, din mare, 
tăiem şi din catarg, din valuri - 
dar, Doamne, nu putem tăia 
din propriile noastre maluri! 
 
25 octombrie 2015 
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ULTIMA IARNĂ 
 
E-atâta alb că nu mai văd nimic – 
şi-n întuneric parcă e mai bine –  
e-atâta alb  
de parcă sunt la poli 
şi nici nu ştiu de unde vine: 
din largul meu 
ori din aproape? 
În jur e totul un muzeu,  
în fiecare piesă 
stă un Dumnezeu, 
ca o corabie plutind pe mări 
rămase-un anotimp fără de ape. 
 
E-atâta alb, ca într-un vis  
din care nu mai pot ieşi –  
e albul nesfârşit,  
când nu mai e nimic de scris. 
 
E alb până departe,  
când viaţa se întoarce-n moarte. 
 
Pe autostrada  
Câmpia Turzii – Cluj-Napoca, 26 noiembrie 2015  
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SUB CRUCE 
 
Naşte-mă, Doamne, iarăşi, sub cruce, 
să picure pe mine, sfânt sângele Tău, 
Apusul să-mi fie Răsărit, 
ce pacea-mi aduce. 
 
Naşte-mă, Doamne, din rănile Tale, 
cununa de spini s-o port şi eu, 
noaptea Ta să-mi fie lumină, 
să-ţi fiu mielul Tău mereu. 
 
Naşte-mă, Doamne, mă înviază, 
pune laolaltă carne şi os, 
să crească, Doamne, crucea în mine, 
în pacea luminii întru Hristos. 
 
Catedrala St. Peter an der Sperr, Wiener Neustadt,  
29 noiembrie 2015  
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GRĂDINAR, ÎN RAI 
 
Nu-ţi cer nimic, 
de ce ţi-aş cere, 
când, Doamne, 
singur ştii ce vrem – 
zăpezii cum să-i ceri 
să fie albă, 
iar ierbii 
cum să-i ceri să fie verde 
şi sforii, cum să-i ceri 
să fie ghem? 
 
Nu-ţi cer nimic – 
mi-ajunge viaţa 
din care-mi iei 
câte puţin – 
nici strugurilor nu le ceri 
să fie vin, 
nici soarelui 
să uite dimineaţa! 
 

Nu-ţi cer nimic – 
la Judecata de Apoi, 
din mine 
dacă mă ridic, 
nu voi fi singur,  
suntem doi. 
 

Nu-ţi cer nimic – 
Dar dacă, totuşi, 
Vrei ceva să-mi dai,  
să mă faci, Doamne, 
grădinar – 
dar grădinar în Rai! 
 

27 ianuarie 2016  
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ALTĂ PRIMĂVARĂ 
 
Nu e niciun fel de ninsoare,  
deşi totul e alb, 
nu-i niciun fel de noapte, 
dar nu pot să te văd 
şi umbra dintre noi 
dispare – 
e vreme bună,  
dar parcă e prăpăd 
şi parcă vine seara 
după seară 
şi după pimăvară, 
primăvară-i iară! 
 
4 februarie 2016, ora 10,00, spital 
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POEM INVIZIBIL 
 
Cu degete de aer cânţi  
la un pian de aer, 
cu gură de aer cânţi 
melodii de aer. 
 
Stau şi te privesc  
cu ochi de aer 
şi scriu despre trecutul tău de aer 
şi despre-un viitor de aer. 
 
Tu ţii apoi o carte de aer  
în mâini 
şi citeşti 
de parcă chiar tu ai scris 
acest poem 
de aer. 
 
4 februarie 2016, ora 11,00,  pe pat de spital 
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PE DE ROST 
 
E ca şi cum aş scrie o comedie  
despre arta de-a muri, 
e ca şi cum aş scrie despre vânt, 
când vântul tocmai amuţi, 
 
e ca şi cum aş scrie despre ziuă, 
când ziua nu va mai veni 
sau cum ai scrie despre noapte, 
doar cu lumina din chindii, 
 
e ca şi cum ai scrie despre tine, 
când tocmai nu mai poţi să fii, 
e ca şi cum ai scrie cu cuvinte, 
când doar cuvinte nu mai poţi rosti. 
 
E ca şi cum ai fost  
poemul ce se-nvaţă singur pe de rost. 
 
4 februarie 2016, ora 16,00, pe pat de spital 
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DUPĂ CE VOI MURI 
 
O, dac-aş avea destule cuvinte,  
cu Tine ca să pot vorbi, 
ţi-aş spune ceva 
despre somnul din vise, 
cel dinainte de a fi, 
ţi-aş spune ceva despre noapte 
ori aş tăcea ceva despre zi, 
ţi-aş spune ceva despre mine, 
dar abia după ce voi muri. 
 
4 februarie 2016, ora 16,30, pe pat de spital 
 



 
 

232 

ÎN GARDĂ DE ZI 
 
Aţi intrat în gardă de zi  
pentru inima mea –  
o inimă de cârpe, 
dintr-un joc de copil, 
o inimă rămasă dintr-un cântec, 
când n-a mai vrut să fie tril, 
o inimă dintr-o poveste 
ce nu s-a putut termina, 
o inimă albastră, 
în care se-nsera, 
o inimă dintr-o altă viaţă, 
soră geamănă cu viaţa mea – 
o inimă fără stăpân; 
nu trageţi, 
e inima 
ce tocmai mă vâna. 
 
4 februarie 2016, ora 17,45, pe pat de spital 
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DIN ŞAPTE-N ŞAPTE 
 
Măcar şapte zile să fie zi,  
măcar şapte luni să fie primăvară, 
măcar şapte ani 
să fie mâine, 
dacă şapte lumi mă înconjoară. 
 
Măcar şapte clipe să-mi rămână,  
când va fi să nu mai fiu, 
măcar şapte clipe, 
o restanţă, 
cât ar fi să fie, 
doar şapte cuvinte 
să-Ţi mai scriu! 
 
4 februarie 2016, ora 16,00, pe pat de spital 
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ULTIMELE ANOTIMPURI 

 
Mai lasă-mi, Doamne, 
primăvara, 
s-o simt cum vine 
şi cum creşte-n mine, 
cum păsările 
se întorc acasă 
şi cuib îşi fac, 
la mine-n sânge 
şi-n retine. 
 
Mai lasă-mi, Doamne,  
dacă vrei şi vara, 
să dau cuiva 
şi partea mea de zbor 
şi partea de cuvânt 
şi înserarea 
şi lacrima de meteor! 
 
Şi poate că ajung 
până la toamnă 
şi poate-mi laşi  
ceva din rod, 
să leg cu el şi anotimpul 
care îşi face-n mine nod! 

 
Va fi şi iarnă,  
cât să ştiu că-i alb, 
că peste tot voi fi acasă, 
căci, Doamne, 
vremea a sosit - 
cuvântului i-am dat mireasă. 
 

13 februarie, ora 3,30 
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FIINŢA UMBREI 
 
Rămâne umbra-n urma mea  
ca o cărare 
ori ca un drum neînceput 
sau ca o zare. 
 
Umbra lasă-n urma mea  
o soră,  
o secundă,  
un minut, 
o oră. 
 
Umbra lasă-n urma mea  
o zi, 
o noapte –  
lasă-aproapele 
departe. 
 
Umbra mea  
e un cuvânt, 
umbra mea 
e legământ. 
 
Umbra mea rămâne  
şi eu trec, 
umbra-i apă-n care 
mă înec. 
 
Umbra mea e dimineaţă, 
viaţă 
dintr-o altă viaţă. 
 
Umbra mea  
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e săptămână, 
umbra mea e lună, 
an, 
umbra mea 
e cal troian. 
 
Umbra mea  
ce-ai vrea să fii? 
Biată fiinţă 
fără zori de zi! 
 
18 februarie 2016, ora 3,00 
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ACELAŞI ANOTIMP 
 
E-atâta primăvară-n mine, 
că simt că-mi cresc prin braţe ramuri, 
că tălpile-mi prind rădăcini 
că sevelor li se pun hamuri. 
 
E-atâta primăvară-n mine, 
că simt că şi înmuguresc; 
prin carnea mea, prin răni deschise, 
deodată-ncep să-mbobocesc. 
 
Şi nici n-am timp să ştiu că-i toamnă, 
că-n ramuri fructe dau în pârg 
şi se înclină înspre ierburi, 
cu iarna să mai fac-un târg. 
 
Dar parcă tălpile îmi ard 
şi-n iarnă nu mai vreau să trec –  
mă smulg cu tot cu rădăcini 
şi-mi iau livada mea şi plec. 
 
5 martie 2016 
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LA ÎNCEPUT 
 
Numele meu era de iarbă,  
numele tău era de pământ –  
să trecem peste iarnă, mi-ai zis, 
să trecem peste cuvânt! 
 
Numele meu era de gheaţă,  
numele tău era de sare – 
să trecem peste valuri, mi-ai zis, 
să trecem peste mare! 
 
Numele meu era de sămânţă,  
numele tău era de fruct –  
să trecem peste toamnă mi-ai zis, 
podul toamnei tocmai s-a rupt! 
 
Numele meu e de altă dată,  
al tău nici nu s-a născut –  
să trecm peste lume, mi-ai zis, 
să ne întoarcem la-nceput! 
 
1-2 aprilie 2016  
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VIOLET 
 
Acum e liliacu-n floare -  
cât fără mine va mai înflori,  
cât va mai pune virgulă-ntre 
anotimpuri, 
câte miresme va mai risipi? 
 
E liliacu-n floare, 
ca să-mi spună 
în ce culori să mă întorc, 
şi cum să fiu şi rădăcină, 
să fiu tulpină,  
muguri 
în care se mai storc 
atâtea seve 
ca o lumină lină 
din lumină lină. 
 
E liliacu-n floare - 
şi-o să fie 
de veghe nopţilor din noi, 
până când unu se-nmulţeşte, 
se-mparte sau se scade ori se-adună, 
până când unu mai înseamnă doi! 
 
Cerul se-ascunde-n liliac - 
acum e totul violet 
şi mă cobor în mine, 
cu tot cu primăvara asta-ncet! 
 
9 aprilie 2016 
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DACĂ MÂINE 
 
Va fi şi mâine 
cât va fi, 
va fi o margine de zi, 
în care iarba mă va ştii 
de-abia când nu va înverzi 
şi orbul va putea privi, 
iar sângele se va trezi 
ca orologiul din perete, 
ca zborurile-ntr-un egrete. 
 
Va fi şi mâine 
ştiu, va fi - 
şi dacă, totuşi, 
l-aş opri? 
 
 
16 aprilie 2016 
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TOAMNĂ DE PRIMĂVERI 
 
Ca dup-o rugăciune 
obosită,  
Doamne, te aştept să vii – 
nu-nchide după tine uşa-n ceruri 
şi nici să nu-ntârzii. 
 
O, prea mult cer am îngropat în mine 
şi răsăritul parcă-i asfinţit – 
nici vârsta nu mă recunoaşte 
și dimineaţa-i noapte ce-a murit. 
 
Ca dup-o rugăciune, Doamne, 
stau primăveri ascunse-n toamne! 
 
Suceava, 13 mai 2016  
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FĂRĂ VÂRSTĂ 
 
Nu mai  e timp, ca să ajungem timp, 
Nu mai e vară să ajungem vară, 
Nu mai e cer  cât să mai fim albastru, 
Nu mai  e zi, cât să ajungem seară. 
 
Nu mai e moarte cât încape viaţa, 
Nici fier cât poate iarba rugini. 
Nu mai e rouă cât încape-n boabe, 
Când  strugurii sunt paznici peste vii. 
 
Nu mai e strigăt, cât încap tăceri, 
Nu mai e floare cât să-ncapă-n floare – 
Până la fruct e ziua cea de ieri, 
Până la miez e încă sărbătoare. 
 
Nu e cuvânt cât intră în cuvinte 
Pe care nu le pot rosti – 
Nu e poveste să devin poveste, 
Cât, Doamne, n-ai ce-mi povesti! 
 
Rămânem cum a fost – 
Tu, fără vârstă, 
Eu, cel ce-nvaţă singur a muri. 
 
24 mai 2016  
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SPECTACOL 
 
Să-ţi iei cuvintele de gală, 
cu fiecare să mă minţi, 
să muşti din adevăr, cu fală, 
să-ţi fie buzele cu zimţi, 
 
până la rană să te simt, 
să-ţi fiu aceeaşi sângerare 
ce s-a ascuns în hiacint,  
cum te-ar cuprinde-n înserare. 
 
Să-ţi pui cuvintelor o yală,  
cum cailor le pui zăbală. 
 
28 mai 2016  
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LA DUNĂRE 
 
N-am scris niciodată despre râuri, 
nici despre Dunăre n-am scris – 
cum să scrii despre sete,  
cum să scrii cu vise despre vis? 
 
N-am scris niciodată despre ape, 
nici despre Dunăre n-am scris – 
cum să scrii despre-aproape 
cu un departe interzis? 
 
N-am scris despre fântâni, 
nici despre Dunăre n-am scris – 
cum să scrii despre rouă, 
până nu devine paradis? 
 
N-am scris niciodată despre tine, 
nici despre corăbii n-am scris – 
cum să scrii despre plecare, 
când pe uşă-i scrie „închis”. 
 
Dar dacă scriu, de ce aş scrie 
cu moartea care nu învie? 
 
Galaţi, 17 iunie 2016  
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ŞI EU MĂ VOI ÎNTOARCE 
 
Şi eu mă voi întoarce  
într-un sat, 
un sat fără de margini, 
sub pământ, 
în care rădăcinile 
sunt pagini, 
în care liniştea e cânt. 
 
Şi eu mă voi întoarce  
în trecut, 
oricât ar fi de-aproape 
sau departe; 
şi eu mă voi întoarce 
undeva, 
cum se întorc cuvintele-ntr-o 
carte, 
din catre nu rămâne 
de citit 
decât cuvântul 
care ne desparte. 
 
27 august 2016  
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PENTRU  
 

Pentru zăpadă,  
sunt zăpadă 
şi pentru iarbă, 
iarbă sunt –  
pentru pământ, 
rămân pământ; 
pentru cuvânt, 
eu ce mai sunt? 
 
Şi pentru păsări,  
poate-s zbor 
şi pentru aer, 
meteor. 
 
Pentru lumină,  
sunt lumină, 
pentru tăcere, 
sunt tăcere 
şi pentru moarte-s 
Înviere. 
 
Dar pentru tine,  
pentru tine, 
mai sunt eu ochi, 
îţi sunt retine? 
 
17 septembrie 2016  
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AŞTEPTARE 
 
Te aştept  
cu malurile mele, 
te aştept 
cu valuri care nu se sparg, 
te aştept 
cu marea mea, întreagă, 
cum albatroşii-aşteaptă 
un catarg. 
 
Te-aştept  
cu viaţa mea 
neîntâmplată, 
cu cea care a fost, 
cu cea care va fi, 
cu cea care, preavinovată, 
pe-aceeaşi cruce 
ne va răstigni, 
te-aştept cu a muri  
şi cu a naşte, 
te-aştept cu noapte 
şi cu zi, 
te-aştept  
cu filele de carte 
în care nu te poţi zidi, 
cu a pleca şi a veni. 
 
Te-aştept  
până-n cuvânt  
m-oi răstigni. 
 
Te-aştept,  
dar nu veni –  
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vin eu la tine, 
lumină ce se-ntoarce 
în retine. 
 
Mănăstirea Nicula, 15 octombrie 2016 
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FĂRĂ VISE 
 
Somnul mă ajunge  
din urmă, ca un animal de pradă, 
adulmecând, 
adulmecându-mi visele 
în care aş putea să-mi pierd 
urma, 
să nu mai ştiu 
drumul înapoi 
până la noaptea din urmă. 
 
Fără vise. 
 
27 octombrie 2016 
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UNDE SUNT ANII? 
 
Unde sunt anii? 
La răsărit sau la apus? 
Cruce pe cruce am pus 
Şovăielnic, 
Pas cu pas, 
Am oprit o secundă 
Minutarul la ceas 
Să văd care e ora care vine, 
Care pleacă,  
Ce fel de sabie scot, 
Ce sabie rămâne în teacă? 
 
Unde sunt anii? 
Anii mei, anii tăi, 
Cruce pe cruce i-am pus, 
La răsărit, la apus, 
Ca o margine de zare, 
Ca o-nchinare 
În jos, 
Ca o închinare 
În sus? 
 
Unde sunt anii? 
Care vin, 
Care s-au dus! 
 
10 decembrie 2016 
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ULTIMA CLIPĂ 
 
Ţine-mă, Doamne, 
cât mă mai ţii, 
dar lasă-mă verde, 
ca iarba în câmpii, 
şi lasă-mă-abastru, 
să fiu o clipă cer, 
şi lasă-mă ninsoare, 
să fiu o clipă ger, 
şi limpede mă lasă, 
ca apa în fântâni, 
şi lasă-mi şi lumină, 
şi-n ochi, dar şi în mâini 
ca să te pot atinge,  
Doamne, 
Clipa din urmă, 
Doamne, 
s-o amâni! 
 
14 decembrie 2016  
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JUMĂTATE - ÎNTREG 
 
Sunt jumătate iarbă, 
jumate sunt cuvânt,  
sunt jumătate lege, 
jumate-s legământ, 
sunt jumătate sete,  
jumate sunt fântână, 
sunt jumătate-aripă, 
jumate sunt doar mână, 
sunt jumătate rugă, 
jumate sunt păcat, 
secundă-s jumătate, 
jumate sunt nisip, 
clepsidră jumătate 
şi jumătate chip, 
sunt jumătate plânset, 
şi doar jumate râs, 
jumate sunt vioară, 
şi restul sunt sacâz; 
 
şi jumătăţi într-una 
încă învăţ să leg, 
ca jumătăţii mele 
să pot să-i fiu întreg. 
 
14 decembrie 2016  
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SEMĂNĂTURI DE IARNĂ 
 
Semăn flori ce nu înfloresc, 
semăn iarbă ce n-o să răsară, 
semăn ziuă, 
să nu răsară seară, 
semăn silabe, 
să nu răsară 
niciun cuvânt,  
semăn tăcere 
ca să răsară vânt –  
 
te semăn pe tine, 
ca să-mi rămâi veşmânt. 
 
14 decembrie 2016  
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CLIPA 
 
La ce-i bună ziua fără zi,  
la ce-i bună noaptea fără noapte, 
şi secunda fără de minut, 
şoapta fără de şoapte? 
 
La ce-i bun şi trilul  
fără de păsări, 
la ce bun e fructul  
dacă nu e şi-n flori, 
la ce-i bun amurgul,  
dacă nu e şi rană, 
şi sărutul 
fără de subsuori? 
 
La ce bun e malul fără de mare - 
la ce-i bună ploaia fără de nori? 
 
La ce bun e Fiul, 
dacă nu e şi Tatăl, 
la ce bun mai sunt eu, 
la ce bun mai sunt toate, 
dacă-n toate nu e, 
o clipă măcar, Dumnezeu? 
 
15 decembrie 2016  
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PORTRET DUPĂ AUTOPORTRET 
 
(BREVIAR BIO-BIBLIOGRAFIC) 

 
Nicolae Băciuţ, (Ioan Nicolae), născut la 10 

decembrie 1956, la Chintelnic, judeţul Bistriţa-Năsăud, 
tatăl Grigore Băciuţ (decedat, 1995), mama Maria, născută 
Măgheruşan, (decedată, 1970) 

* 
A urmat clasele I-VI, la Şcoala Generală Chintelnic, 

judeţul Bistriţa-Năsăud, (1963-1969), 
 clasele VII-VIII, la Şcoala Generală Nr. 1, Bistriţa, 
1969-1971, 
 clasele IX-XII, la Liceul “Liviu Rebreanu”, Bistriţa, 
1971-1975,  
 Facultatea de Filologie, secţia română-engleză, 
Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 1978-1982 
 Bursier al “Magazine Publishers of America”, iulie-
septembrie 1990. 
 Editor atestat de Ministerul Culturii, din 1991 
 Masterat în ştiinţe administrative la Universitatea 
Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Politice şi 
Administrative, 2005 
 Doctorand în litere, la Universitatea “Babeş-Bolyai”, 
din Cluj-Napoca, cu o teză despre Caragiale, Cehov şi 
Ibsen. 

* 
 - Certificat de absolvire curs de perfecţionare 
“Managementul funcţiei publice în sistemul cultural 
românesc”, 2008 
 -Certificat de absolvire perfecţionare în 
“Managementul funcţiei şi funcţionarilor publici”, 2007  
 certificat ECDL Start 
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 -Participare curs Finanţare proiecte din Fonduri 
structurale – 2007 -2013, 2006 
 Participare la Curdurile Universităţii de vară “Nicolae 
Iorga”, Vălenii de Munte, 2013 

 
* 

 a fost profesor, director adjunct la Şcoala Generală 
Găleşti, judeţul Mureş, între 1982-1983,  
 redactor la revista “Vatra”, Târgu-Mureş, între 1983-
2003,  
 corespondent la Televiziunea Română, Bucureşti, 
Departamentul Emisiunilor Informative, între 1991-2003,  
 redactor-şef la Editura Tipomur, Târgu-Mureş, între 
1991-2006, 
 director al Editurii Nico, din 2006 / 
  redactor-şef la revista “Mondo bussines”,Târgu-Mureş, 
în 1995,  
 redactor cultural la cotidianul “Cuvântul liber”, Târgu-
Mureş, 1999 -, 
  director la revista “Alpha”, Târgu-Mureş, 1990,  
 secretar de redacţie la revista “Societatea încotro?, 
Târgu-Mureş, între 1995-1997,  
 director la revista “Gura lumii”,Târgu-Mureş, între 
1997-1999,  
 redactor-şef la revista “Teatru-n teatru”, Târgu-Mureş,  
în 1998,  
 redactor-şef la revista “Ambasador”, Târgu-Mureş, 
între 1996-2003,  
 coordonator al publicaţiilor “Gazeta Reghinului”, 1990-
2010, “Informaţia mureşeană”, 1991-1993, “Făgurel” 
(revistă pentru copii) şi “Codrul Cosminului”, publicaţii 
pentru Bucovina de Nord, tipărite la Târgu-Mureş, 1994-
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1998, al revistei “Comlodul”, Râciu, judeţul Mureş, 2001-
2010,  
 cadru didactic asociat la Universitatea de Artă Teatrală 
din Târgu-Mureş, din 1998 - 2010,  
 director al Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Mureş, 
din februarie 2001 
 publicist comentator la Mesagerul de Bistriţa-Năsăud, 
2005 -,   
 membru în Consiliul de Administraţie al TVR, din 
1995, şi membru supleant, 1997-2001,  
 deputat în Adunarea Eparhială  Ortodoxă de Alba 
Iulia, din 1998-2008, şi deputat în Adunarea Naţională 
Bisericească din 2002-2008. 
 Vicepreşedinte al  Despărţământului Mureş al ASTREI.  
 membru al Uniunii Scriitorilor din România, din 1990.  
 
* ACTIVITATE CULTURALĂ  

 
 Fondator al Cenaclului literar „Virtus Romana 
Rediviva”, 1975, Bistriţa 
 Membru al Cenaclului literar „George Coşbuc”, 
Bistriţa, 1975-1978, 
 Membru al Cenaclului “Echinox”, 1978-1982,  
 al Cenaclului revistei Vatra, 1981-1990,  
 a iniţiat în 1979, în revista Echinox, ancheta “Dreptul la 
timp”, despre generaţia ’80, continuată în revista Vatra în 
1984, până la suspendarea ei, în 1985, de cenzură,  
 a fondat Cenaclul “Hyperion”, Târgu-Mureş, 1983, 
devenit din 1984 “Romulus Guga” , 1984 – 1990, 
 iniţiator al Concursului de Poezie “Romulus Guga”, 
Târgu-Mureş, 1985, cu ediţii anuale,  
 preşedinte al Concursului de Creaţie „Ion Creangă”, 
Brăila, din 2008 
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 coiniţiator al Concursului de Creaţie şi Interpretare 
„Ana Blandiana”, Brăila, 20012, 2012 
 fondator al revistei lunare Alpha, Târgu-Mureş, 
apărută în 12 numere în 1990,  
 a înfiinţat prima editură târgumureşeană 
postdecembristă, Casa de Editură “Alpha”, 1990,   
 a fondat revista lunară social-culturală „Alpha”, cu 12 
apariţii în 1990, 
 iniţiator şi autor unic al revistei Noul Pământ, din care a 
apărut un singur număr, în 1990, la Emmaus, SUA,  
 fondator şi redactor-şef al Editurii Tipomur, 1991-2003 
(a tipărit peste 500 titluri), 
 fondator şi director al Editurii Nico, din 2004, a tipărit 
peste o mie de titluri 
 fondator şi redactor-şef al revistei lunare de cultură 
Vatra veche, din 2009 

* 
 iniţiator al Taberei de Pictură Millenium, de la Sovata, 
o singură ediţie, în 1999,  
 iniţiator al colecţiei “Poeţii oraşului Târgu-Mureş”, în 
2001,  
 al Concursului de Poezie Religioasă “Credo”, Târgu-
Mureş, 2001, cu ediţii anuale,  
 al Concursului de Poezie şi Eseu pentru Elevi şi 
Studenţi “Serafim Duicu”, Târgu-Mureş, 2001, cu ediţii 
anuale,  
 al Taberei de Pictură şi Sculptură în Sare de la Salina 
Praid, 2001 - 2005,  
 al Taberei de Sculptură în Lemn “Interart”, de la 
Reghin, 2002 - 2003,  
 al Salonului Judeţean de Carte Mureşeană, în 2001, cu 
ediţii la Reghin şi Târnăveni,  
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 al Taberei de Pictură “Apollo”, cu tema “Nudul”, 
Sângeorgiu de Mureş, 2003,  
 a iniţiat seria de volume Repere Culturale Mureşene, I – 
2002, II – 2003, Editura Tipomur, III, 2004, IV, 2005, V, 
2006, Editura Nico; 
 a iniţiat galerii de artă în spaţii nonconvenţionale – 
bănci, sedii de firme etc. („Fortuna”, „B.C.R.” etc.) 
 a înfiinţat Grupul de Artă Religioasă „Deisis”, 2009, şi 
Galeria de Artă „Deisis”, în Palatul Culturii, Târgu-Mureş, 
2009 
 a iniţiat seria de tabere de pictură religioasă, care a 
inclus „Icoana din fereastră”, (Lăpuşna), 2009, „Crucea din 
fereastră”, (Mănăstirea Doamnei”, Topliţa, 2011, „Lumina 
crucii”, 2013 (Gledin), „Icoana din cruce”, 2014 (Târgu-
Mureş; 
 a iniţiat seria de expoziţii de la Sediul Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Mureş 
 a organizat şi vernisat sute de expoziţii de artă, în 
Târgu-Mureş, Bucureşti, Alba Iulia, Braşov, Baia Mare, 
Suceava, Mediaş, Bistriţa, Reghin, Topliţa, Zalău, Bonn 
(Germania), Budapesta (Ungaria) etc. 
 a participat la târguri de carte în ţară şi la Frankfurt 
am Main (Germania). 
  a scris sute de prefeţe, postfeţe 
 A susţinut zeci de recitaluri de poezie „Pe unde umbli 
poezie?”, „Isus în celulă”. 
 A participat la proiecte culturale ale ICR Budapesta, 
Chişinău. 
 A iniţiat „Rotonda Cenaculum”, ansamblu statuar 
cuprinzând busturi ale unor personalităţi culturale 
mureşene şi naţionale: Grigore Vieru (bust obţinut de la 
Consiliul Judeţean Alba), Ion Vlasiu, Vasile Netea, 
Romulus Guga, Serafim Duicu, Ion Fiscutean, Ovidiu Iuliu 
Moldovan, Romulus Feneş, Cornel Popescu. 
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 Partener la acţiuni, proiecte, programe culturale, 
organizate de instituţii publice şi ONG-uri  
 Preşedinte al Concursului de Creaţie Literară “Ion 
Creangă”, Brăila, ediţiile 2008, 2009, 2010, 2011.2012, 
2013,2014 
 Coiniţiator şi coorganizator al Concursului de Creaţie şi 
Intrerpretare “Ana Blandiana”, Brăila, cu ediţii în 2012, 
2013, 2014; 
 A realizat aproape 3000 de reportaje TV, radio şi a scris 
câteva mii de articole pentru presa cotidiană. 

* 
 Inclus în „Who’s Who în România”, 2002. 

 
* 

PREMII 
 A fost distins cu Premiul I la Festivalul Artei şi Creaţiei 
Studenţeşti, Timişoara, 1979, ca membru în trupa de teatru 
a Casei de Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca,  
 Premiul revistei “Luceafărul” la Festivalul “Baladele 
Dunării”, Galaţi, 1979,  
 Premiul Special al Juriului la acelaşi Festival, ediţia 
1980,  
 Premiul revistei “Luceafărul” la Festivalul de Poezie 
“Nicolae Labiş”, Suceava, 1981,  
 Premiul II la faza finală a Festivalului Artei şi Creaţiei 
Studenţeşti Suceava, 1981,  
 Premiul revistei “Astra” la Sighetu Marmaţiei, 1982,  
 Premiul Editurii Junimea, la Festivalul 
“M.Sadoveanu”, Piatra Neamţ, 1982,  
 Premiul revistei “România literară” la Festivalul 
“Vasile Lucaciu”, Cicârlău, Maramureş, 1982.  
 Nominalizat pentru Premiul “Oscar” în publicistică în 
1991, în SUA,  
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 Premiul Societăţii Culturale “Lucian Blaga” pentru 
volumele “Memoria zăpezii” şi “Nostalgii interzise”, 
  Premiul pentru publicistică al Asociaţiei Scriitorilor 
Mureş pentru volumul “Anotimpul probabil"” 1996,  
 Premiul “George Coşbuc” al Uniunii Scriitorilor pentru 
volumul “Casa cu idoli”, Bistriţa, 1997,  
 Premiul Asociaţiei Scriitorilor Mureş pentru volumul 
“Curs şi recurs”, 1999,  
 Premiul Asociaţiei Scriitorilor Mureş pentru volumul 
“Babel după Babel”, 2000, 
  volumul Manualul de ceară, Editura Academos, 2001, a 
fost inclus în Top Cuvântul (poezie), Revistă de cultură şi 
atitudine, în 2001 
 Premiul "Superlativele anului 2005", pentru "O istorie 
a literaturii române contemporane în interviuri", Editura 
Reîntregirea, 2005. 
 Premiul Special pentru Publicistică al Asociaţiei 
Scriitorilor din Târgu-Mureş, pentru volumul "O istorie a 
literaturii române contemporane în interviuri", 2006 
 Diploma de Merit, acordată de Casa de Cultură „Mihai 
Eminescu” din Târnăveni, pentru „sprijinul permanent dat 
scriitorilor Cenaclului literar „Elena din Ardeal”, mai 
2005,  
 Nominalizat pentru „Omul anului”, secţiunea 
„Cultură”, 2005, în judeţul Mureş. 
 Diploma "Exemplarium" a Fundaţiei Culturale 
"Cezara Codruţa Marica", pentru "Înalte valori umane", 
2006. 
 Premiul “Mihai Eminescu” al Casei de Cultură “M. 
Eminescu” Târnăveni, pentru sprijinul acordat mişcării 
culturale, 2006 
 Distins cu titlul de „Cetăţean de onoare al culturii”, de 
către Trustul de presă Ambasador, 2007, 
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 Premiul I la Festivalul Naţional de Poezie “George 
Coşbuc” pentru volumul “Anotimpul din colivie”, Bistriţa, 
2007,  
 Premiul “Maria Ivănescu” pentru traducerea în 
colaborare cu Alina Cadariu a piesei de teatru “Prieteni 
absenţi”, de Alan Ayckbourn. 
 A primit “Diplome de excelenţă” din partea consiliilor 
locale Reghin, Blaj, Râciu,  
 Premiul “Mihai Eminescu” al Casei de Cultură “M. 
Eminescu” pentru sprijinul acordat mişcării culturale,  
 Diploma de Merit, acordată de Casa de Cultură „Mihai 
Eminescu” din Târnăveni, pentru „sprijinul permanent dat 
scriitorilor Cenaclului literar „Elena din Ardeal”, mai 
2005,  
 şi a fost distins cu titlul de “Cetăţean de onoare” al 
localităţii Deleni, Mureş, pentru sprijinul acordat în 
promovarea valorilor ortodoxiei, 2002. 
 Editura Nico, pe care o conduce din 2006, a fost distinsă 
cu Diploma de excelenţă, la a III-a ediţie a Festivalului 
Naţional de Teatru Profesionist, „Liviu Rebreanu”, 
Bistriţa, 2007 
  Distins cu titlul de „Cetăţean de onoare al culturii”, de 
către Trustul de presă Ambasador, 2007, 
 Cetăţean de onoare al oraşului Sărmaşu, 2009 
 La cea de-a 10-a ediție a premiilor anuale ale Casei de 
Presă și Editură Contact international din Iași, juriul 
alcătuit din membrii colegiilor de redacție ale revistelor 
Contact international și Acta Neurologica Moldavica și 
condus de academician Liviu Pendefunda, vice-cancelar al 
World Academy of Letters l-a distins cu Premiul 
Paracelsus (pentru excelență în redarea harului fantastic) - 
Nicolae Băciuț  
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 Distins cu „Fibula de la Suseni”, de către Prefectura 
judeţului Mureş, cea mai înaltă distincţie a judeţului 
Mureş, 2013 
 Marele Premiu al Festivalului Internaíonal de Poezie 
„Nichita Stănescu”, 2013 
 
Distincţii, medalii 
 
 Diplomă „Superlative culturale 2007”, pentru volumul 
de versuri „Singurând”, acordată de radio Târgu-Mureş 
 Diplomă „Superlative culturale 2007”, pentru 
organizarea Simpozionului Naţional „Valori ale 
Patrimoniului Bisericesc”, acordată de radio Târgu-Mureş 
 Diplomă de Onoarea Primăriei Râciu, pentru sprijinul 
acordat culturii, 2012 
 Diploma „Superlative Culturale Mureşene”, acordată 
de Radio România Târgu-Mureş 2013 
 Diploma „Superlative Culturale Mureşene”, acordată 
de Primăria Reghin, 2013  
 Diploma „de Excelenţă Culturală, acordată de 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, 2013 
 Diplomă de excelenţă a Festivalului de Creaţie “Ana 
Blandiana”, Brăila, 2013; 
 Alte zeci de diploma acordate de diverse instituţii 
 

* 
 A debutat cu publicistică în ziarul bistriţean Ecoul, şi cu 
poezie în revista Liceului “Liviu Rebreanu” din Bistriţa, 
Zări senine, în 1975, făcând parte dintr-un grup de poeţi 
tineri, între care Domniţa Petri şi Cleopatra Lorinţiu, 
membri ai cenaclului liceului. 
 Şi-a continuat activitatea publicistică în timpul 
studenţiei la revista “Echinox”, Cluj-Napoca, unde a fost 
redactor, apoi secretar de redacţie, între 1978-1982 
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 După mai multe prezenţe în volume colective, a debutat 
în volum în 1986, la Editura Dacia, cu Muzeul de iarnă, 
versuri. 
 A colaborat la revistele Echinox, Vatra, Steaua, Tribuna, 
Astra, Convorbiri literare, Luceafărul, SLAST, Flacăra, 
Transilvania, Dialog, Opinia studenţească, Napoca 
Universitară, Mişcarea literară, Poesis, Nord literar, Formula 
As, Contact Internaţional,  Mesagerul literar şi artistic, 
What’s Going On Here, The New Farmm, Emmaus, SUA, 
Poezjia, Katowice, Polonia, Fjala, Flaka e välläzarimet,  
Iugoslavia, Ungaria ş.a., la Radiodifuziunea Română, 
studiourile Cluj, Târgu-Mureş, Bucureşti, şi la Televiziunea 
Română, programele I, II, TVR Cultural, TVR 
Internaţional. 
 I-au apărut poeme în revistele Magyar  Lettre 
International, 2001 (poemele Allatkerti sétak şi Arviz, în 
traducerea lui Fazakas Attila), în Poezja nr. 1/3, p.91-92, 
(Apel wieczorny şi Inna pora roku, în traducerea lui Valeriu 
Butulescu).  

* 
 Are un site pe Agonia.ro 

 
 A  participat la lucrările Congresului Academiei 
Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe, la Reno, Nevada, 
SUA, în 1995, şi Liege, Belgia, 1998. 
 A călătorit în SUA, Anglia, Franţa, Germania, Italia, 
Austria, Belgia, Olanda, Grecia, Israel, Slovenia, Serbia, 
Ungaria, Cehia, Slovacia, Polonia, Bulgaria, Ucraina, 
Republica Moldova, de mai multe ori. 
 Adresa: Târgu-Mureş, str. Ilie Munteanu nr. 29, telefon 
0365/407700. 

 
A PUBLICAT VOLUMELE: 

 Muzeul de iarnă, versuri, Ed. Dacia, 1986 
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 Memoria zăpezii, versuri, Ed. Cartea Românească, 1989 
 Jocuri încrucişate, versuri pentru copii, Casa de editură Alpha, 
1990 
 Nostalgii interzise, versuri, Ed. Columna, 1991 
 America, partea nevăzută a lunii, jurnal, Ed. Tipomur, 1994 
 Între lumi. Convorbiri cu N. Steinhardt, Ed. Tipomur, 1994, 
ediţia a II-a, Editura Dacia, 2001 
 Anotimpul probabil, interviuri, Ed. Tipomur, 1995 
 Casa cu idoli, versuri, Ed. Ambasador, 1996 
 A doua Americă, jurnal, Ed. Tipomur, 1996 
 Curs şi recurs, interviuri, Ed. Tipomur 1997 
 Şi aşa mai departe…, publicistică, Ed. Arhipelag, 1997 
 Oglinzi paralele, interviuri, Ed. Ambasador, 1998 
 Lina lumina, versuri pentru copii, Ed. Tipomur, 1999, 
ediţia a doua 2007, Editura Nico. 
 Babel după Babel, interviuri, Ed. Tipomur, 2000 
 Aproape departe, interviuri, Ed. Tipomur, 2001 
 Poduri de umbră, versuri, ediţie bilingvă română-
maghiară, Ed. Tipomur, 2001 
 Manualul de ceară, versuri, Editura Academos, 2001 
 Solstiţiu la Echinox, poeme, Ed. Tipomur, 2002 
 Zona interzisă, interviuri, Ed. Tipomur, 2003 
 Alb pe alb, poeme, Ed. Tipomur, 2003 
 Muntele Athos din Muntele Athos, Editura Tipomur, 
2004 
 De la San Francisco la Muntele Athos, Editura 
Reîntregirea, 2004 
 O istorie a literaturii române contemporane în interviuri, 
vol.I, II, Editura Reîntregirea, 2005 
 Valori mureşene de patrimoniu, documentar, Editura 
Tipomur 2005 
  Muntele Athos – Meteora, via Bizanţ, Editura Tipomur, 
2006, Ediţia a II-a, revăzută, Editura Dacia, 2006 
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  Trecut provizoriu, publicistică, Editura Tipomur, 2006 
 Sacru şi profan în Ţara Sfântă, Editura NICO, 2006, 
ediţia a II-a, Editura Dacia, 2006. 
 Credinţă şi ortodoxie, Editura Tipomur, 2006 
 Nichita Stănescu, Cu colţul inimii, Editura NICO, 2006, 
Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Nico, 2013 
  Anotimpul din colivie/ Le saison dans la cage, ediţie 
bilingvă, română – franceză (versiunea franceză şi selecţia 
de Mircea Bătrânu), Editura NICO, 2006 
 Literatura exilului, exilul literaturii, Editura NICO, 2006 
  Nicu Caranica – Dincolo de noapte, Editura NICO, 
2006 
 Mihai Sin – Ierarhiile liniştii, Editura NICO, 2006 
 Dincoace de Capitală, dincolo de provincie, Editura 
NICO, 2006 
 Mănăstirea Lăpuşna, Biserica „Sf. Nicolae”, album, 
Editura Nico, 2006. 
 În colaborare cu Gheorghe Şincan, Monumente de 
Arhitectură Bisericească, Catedrala Mare Târgu-Mureş, 
album, Editura NICO, 2006,   
 Monumente de arhitectură Bisericească, Biserica de lemn 
„Sf. Arhanghel Mihail”Târgu-Mureş, Editura NICO, 2006 
 Monumente de arhitectură Bisericească, Biserica de 
piatră „Înălţarea Domnului”,Târgu-Mureş, Editura NICO, 
2006 
 Cu Dumitru şi Gabriel Fărcaş, Monumente de 
Arhitectură Bisericească, Biserica din Deda, Centenar, 
album, Editura NICO, 2006. 
 Umbra apei, repere critice, Editura NICO, 2007 
 Arheologia clipei, jurnal, Editura NICO, 2007 
 Caragiale după Caragiale. O scrisoare pierdută, Editura 
NICO, 2007 
 Ferestre fără zid, publicistică, Editura NICO, 2007,  
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 Maşina de citit, critică literară Editura NICO, 2007. 
 A editat volumul „Simpozionul Monumentele bisericeşti 
– mărturie de credinţă şi artă”, Editura NICO, 2007. 
  Cu Emil Mariaşiu, volumul „Centenarul bisricii 
ortodoxe Chintelnic. (1907 – 2007), Editura Nico, 2007 
 America, the Unseen Side Of the Moon”, Jurnal, Editura 
Nico, 2007  
 Ziduri fără ferestre, publicistică, Editura Nico, 2007,  
 În aşteptarea melcului, publicistică, Editura Nico, 2008  
 Să nu uit, antologie română, engleză, greacă, italiană, 
spaniolă, poeme, Editura Nico, 2008 
 Email & email, (corespondenţă cu Mioara Kozak), 
Editura Nico, 2008  
 Cartea inimii, Editura Nico, 2007,  
 Ion Vlasiu – Dincoace de spaţiu şi timp, Editura Nico, 
2008 
 La Răsărit de Apus, publicistică, Editura Nico, 2009  
 cu Gh.N. Şincan, Biserica de lemn “Sf. Arhangheli” 
Culpiu, Ed. Nico, 2008 
 cu Răzvan Ducan, „Sever Suciu – Pomul vieţii”, Editura 
Nico, 2009 
 Nicolae Băciuţ, Înapoi, la viitor!, publicistică, Editura 
Nico, 2009 
 Intre lumi, Convorbiri cu N. Steinhardt,  Editura on line 
cartesiarte, o carte pe săptămână, 2010, Semănătorul, 
Editura on line, 2010 
 Între lumi, Convorbiri cu N. Steinhardt,  Semănătorul, 
Editura on line, 2010  
 Repere culturale mureşene 2010, Editura Nico, 2010  
 Suzana Fântânariu –Împachetări pentru suflet, 
interviuri, Editura Nico, 2010 
 Radiografia umbrei, Editura Nico, 2010  
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 Dicţionar de monumente, Biserici de lemn din judeţul 
Mureş, Editura Nico, 2010  
 Biserica din Cuştelnic, monografie, Editura Nico, 2010  
 Vamă pe valoarea adăugată, dialoguri literare, Editura 
Nico, 2010  
 Poemul Phoenix Editura Nico, 2010 
 Femei perfecte/ Perfekte frauen, versiunea germană de 
Elena M. Cîmpan, Editura Nico, 2011 
 Lentila de contact, publicistică, 2011 
 Cincizeci şi cinci, poeme, Editura Nico, 2011 
 Presa culturală mureşeană contemporană. Reviste, 
jurnalişti. Repere, Editura Nico, 2011 Poemul Phoenix, 
Editura Dacia XXI, 2011 
 Lentila de contact, publicistică, 2011 
 Cincizeci şi cinci, poeme, Editura Nico, 2011 
 Presa culturală mureşeană contemporană. Reviste, 
jurnalişti. Repere, Editura Nico, 2011 
 În spatele oglinzii, publicistică, Editura Nico, 2013 
 Poeme verzi pe pereţi, Editura Nico, 2013 
 Ştefan Baciu. Privire prin geamlâc în Isarlâc, Editura 
Nico, 2013 
 Lecţia de zbor, antologie, Editura Nico, 2013 
  Întoarcerea în Babilon. Traduceri din poezia lui Nicolae 
Băciuţ, (lucrări prezentate la Concursul Naţional de 
Creaţie “Ion Creangă”, 2013), Îngrijitori ediţie Nicolae 
Băciuţ, Angela Olaru, Editura Nico, 2013 
 Sens giratoriu, publicistică, Editura Nico, 2014  
 Despărţirea de înger, antologie, Editura Nico, 2014 
 Poeme verzi pe pereţi, Nicolae Băciuţ în interpretări 
critice, Editura Nico, 2014 (lucrări prezentate la Concursul 
Naţional de Creaţie “Ion Creangă”, 2014), îngrijitori ediţie 
Nicolae Băciuţ, Angela Olaru; 
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ÎNGRIJITOR EDIŢII 
 
 „Îngeri de cuvinte”.Ana Blandiana în interpretări critice. 
Antologie a Festivalul Național de Creație și Interpretare 
„Ana Blandiana”, Brăila, 2012, Ediţie îngrijită de Gabriela 
Vasiliu şi Nicolae Băciuţ, Editura Nico, 2012 
 La umbra poemelor în floare, Antologie de versuri a 
Festivalului Național de Creație și Interpretare „Ana 
Blandiana”, Brăila, 2012, Ediţie îngrijită de Gabriela 
Vasiliu şi Nicolae Băciuţ 
 Între alb şi negru, Antologie de versuri a Festivalului 
Național de Creație și Interpretare „Ana Blandiana”, 
Brăila, 2012, Ediţie îngrijită de Gabriela Vasiliu şi Nicolae 
Băciuţ 
 N. Steinhardt, Cu timp şi fără de timp, lecturi critice, 
Evocări, Ediţie de Nicolae Băciuţ, Editura Nico, 2012  
 Poduri de cuvinte, Ana Blandiana în interpretări critice, 
antologie a Simpozionului Festivalului Național de Creație 
și Interpretare „Ana Blandiana”, Brăila, 2012, Editura 
Nico, 2012, Ediţie îngrijită de Gabriela Vasiliu şi Nicolae 
Băciuţ  
 N. Steinhardt, Cu timp şi fără de timp, lecturi critice, 
Evocări, Ediţie de Nicolae Băciuţ, Editura Nico, 2012 
 Pe unde umbli, poezie? Antologie a Festivalul Național de 
Creație și Interpretare „Ana Blandiana”, Brăila, 2013, 
Ediţie îngrijită de Gabriela Vasiliu şi Nicolae Băciuţ, 
Editura Nico, 2013 
 Rugăciunea poeziei. Critică. Antologie a Festivalul 
Național de Creație și Interpretare „Ana Blandiana”, 
Brăila, 2013, Ediţie îngrijită de Gabriela Vasiliu şi Nicolae 
Băciuţ, Editura Nico, 2013 
 “Oraşe de silabe” – silabisirea Poeziei. Eseu, Antologie a 
Festivalul Național de Creație și Interpretare „Ana 
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Blandiana”, Brăila, 2013, Ediţie îngrijită de Gabriela 
Vasiliu şi Nicolae Băciuţ, Editura Nico, 2013 
  
 
PREZENŢE ÎN ANTOLOGII 
 
 A fost inclus în Antologia Spaţii posibile, Bistriţa, 1979 
 în antologia Biblioteca Opinia, Iaşi, 1981 
  Caietul debutanţilor, 1980-1981, Editura Albatros, 1983 
  Alpha ‘84, Editura Dacia, 1984 
  antologia Cântecul patriei, Editura Albatros, 1996 
 antologia Un sfert de veac de poezie la Sighetu 
Marmaţiei, Fundaţia Luceafărul, 1998 
 antologia Eminescu pururi tânăr, Editura Litera, 1998 
 antologia Patruzeci de poeţi bistriţeni, Editura Aletheia, 
Bistriţa, 2001 
 antologia de poezie târgu-mureşeană Ceasul de flori, 
Editura Tipomur, Târgu-Mureş, 2001 
 antologia Cenaclul literar George Coşbuc – 30, Editura 
Aletheia, Bistriţa, 2001  
 Caietele de la Rohia (III): N. Steinhardt în interviuri şi 
în corespondenţă, Ediţie îngrijită şi note de Florian Roatiş, 
Editura Helvetica, Baia-Mare, 2001 
 antologia de poezie mureşeană Îmblânzitorul de timp, 
Editura Tipomur, Târgu-Mureş, 2003 Antologia „Moment 
poetic”, 25, Editura Cartier, Chişinău, 2003 (Mihai 
Cimpoi (prefaţă), poezii de Ioan Baba, Nicolae Băciuţ, Leo 
Butnaru, Iurie Colesciuc, Ion Hadârcă, Lazăr Lădariu, 
Vasile Romanciuc, Călina Trifan.  
 Antologia poeţilor ardeleni contemporani, de Eugeniu 
Nistor şi Iulian Boldea, Editura Ardealul, 2003,  
 Poeţii revistei Echinox, Antologie (1968-2003), vol. I, de 
Ion Pop, Editura Dacia 2004. 
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  Antologia poeţilor tineri. 1978-1982, realizată de 
regretatul Laurentiu Ulici, apărută postum, în 2005,  la 
Editura Muzeul Literaturii Române). 
 I-a fost editat CD-ul “Muntele Athos din Muntele 
Athos”, realizat de Margareta Puşcaş, la Radio Târgu-
Mureş, 2005. 
 I-a fost editat volumul Pleoapa lui Homer, 50 de poeme 
în lectura autorului, în colecţia “Cartea radio de poezie”, 
Societatea Română de Radiodifuziune şi Studioul Regional 
de Radio Târgu-Mureş, redactor Valentin Marica, 2006 
  Inclus în volumul Artur Silvestri, „Mărturisirea de 
credinţă literară”, 2006 
 Un copac de sunete, antologie bilingvă română – 
maghiară, Editurile Charmides şi Eikon, 2006 
 Antologia „Moment poetic”, 36, Editura Cartier, 
Chişinău, 2007 (Mihai Cimpoi (prefaţa), poezii de Mihai 
Cimpoi, Victor Adam, Nicolae Băciuţ, Andrei Burac, 
Marius Chelaru, Anatol Ciocanu, George Coanda, Nicolae 
Dabija, Alexandrina Dinu.) 
 Un copac de sunete, antologie bilingvă română – 
maghiară, Editurile Charmides şi Eikon, volum şi CD, 2007 
 Voices of contemporary Romanian poets”, Antologie de 
poezie românească, ediţie bilingvă română – engleză, de Dan 
Brudaşcu, Editura Sedan, 2007,  
 Antologia Scriitori bistriţeni – Bistriţa Writers, Antologie 
bilingvă română-engleză, a Grupului Conexiuni. Versiunea 
engleză de Ani Luana, Editura George Coşbuc, 2008  
 Un copac de sunete – Ein baum voller klänge, antologie 
de poezie română – germană, Editura Eikon, 2008, 
  Antologia „Scriitori bistriţeni – Scrittori di Bistrita”,  
romană – italiană, Editura George Coşbuc, 2008, versiunea 
italiană de Delia Ioana Frenţiu 
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 Antologia „Scriitori bistriţeni – ΣΥΓΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ, romană – greacă, Editura George 
Coşbuc, 2008,  
 Antologia „Scriitori bistriţeni – Escritores de Bistrita”,  
romană – spaniolă, Editura George Coşbuc, 2008, 
versiunea spaniolă de Cristina Sasu 
 Paradoxul creştin şi cartea tinereţii, Editura 
Reîntregirea, 2008, volum coordonat de pr. Ilie Trif. 
 A fost editată lucrarea Codruţa Băciuţ, Ludoteca, Teste 
de aplicaţie de limba şi literatura română pe texte din 
opera scriitorului Nicolae Băciuţ, Editura Nico, 2007 
 Inclus în „Mamă sub pleoapă de cer”,  Antologie de 
prof. Codruţa Băciuţ, Editura Nico, 2008 
 Inclus în Mireasa cuvântului, antologie în albaneză de 
Baki Ymeri, Bucureşti 2009 
 Antologii Conexiuni, în engleză. Italiană, spaniolî, 
germană???? 
 Inclus în Al nouălea cer, antologie a grupării de scriitori 
„Litera Nordului”, realizată de Dumitru Munteanu, 
Editura George Coşbuc 2009,  
 Inclus în Dimitrie Poptămaş, Reflecţii despre carte, 
bibliotecă, lectură, Editura Nico, 2009  
 Inclus în Şoaptele sufletului. Şoaptele sufletului. 
Pëshpëritjet e shpirtit - Antologie poetică bilingvă– Antologji 
poetike,  include poeţi români şi albanezi, în selecţia şi 
traducerea lui Baki Ymeri., Ed. UCAR, Bucureşti, 2010 
 Inclus în Festivalul Internaţional de Poezie  Caietele 
Lucian Blaga, 2010 
 Inclus în Boemia, Antologie lirică a Clubului 
Internaţional de Cultură ”Boema”, Editura Nico, 2010 
 Inclus în volumul Alb de duminică, (despre Grigore 
Vieru), Editura Nico, 2010  
Inclus în A Dictionary of Contemporary International 
Poets ( dicţionar apărut în China, sub direcţia lui Teresinka 
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Pereira, redactor-şef de onoare, şi Choi Lai Sheung Zhang Zhi, 
redactor-şef, ca proiect al Centrului Internaţional de Traduceri 
şi Cercetare Poetică. Volumul cuprinde 480 de poeţi din 121 
ţări, între care şi poetul de origine bistriţeană Nicolae Băciuţ. 
Autorii au fost selectaţi de critici, editori, traducători, 
cercetători, ambasade, fiind consideraţi reprezentativi pentru 
anul 2010. Pe lângă informaţiile de dicţionar, fiecare autor are 
şi un grupaj de versuri traduse în engleză). 
 

* 
Referinţe critice (selectiv):  
 În reviste:  
 Niculaie Stoian, Amfiteatru, 1981,  
 Ion Pop, SLAST, 1982,  
 Cezar Ivănescu, Luceafărul, 1983,  
 Petru Poantă, Tribuna, 1985,  
 Cornel Moraru, Vatra, 1986, 
  Marian Papahagi, Tribuna, 1986,  
 Gheorghe Grigurcu, Steaua, 1986,  
 Nicolae Manolescu, România literară, 1986,  
 N. Steinhardt, Tribuna, 1986, şi în  Pledoarie pentru o 
literatură „nobilă şi sentimentală”, vol. II, Ed. Cronica, 
2001. p.20-22,  
 Dumitru Andraşoni, Ecoul, nr. 1705, 12 august 1986,  
 C. Pricop, Convorbiri literare, 1986,  
 Traian T. Coşovei, SLAST, 1986,  
 Gabriel Rusu, Tomis, 1986,  
 Radu G. Ţeposu, Flacăra, 28 iunie 1986, p. 11,  
 Eugeniu Nistor, Orizont, 1986,  
 Constantin Zărnescu, manuscris,  
 Serafim Duicu, Steaua roşie, 14 iunie 1986, p. 3,  
 Gellu Dorian, Caiete botoşănene, nr. 4 / 1987, p.4,  
 Cornel Moraru, Vatra, 1987,  
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 Zaharia Sângeorzan, Cronica, 1987,  
 Constanţa Buzea, Amfiteatru, 1987,   
 Bucur Demetrian, Ramuri, 1987,  
 Cristian Livescu, Cronica, 1987,  
 Iulian Boldea, Echinox nr. 7 - 8 / 1987, p. 4,  
 Rodica Berariu Draghincescu, Astra, 9/1988, p.7,  
 Gabriel Rusu, SLAST, 1989,  
 Eugen Simion, România literară, 1/1990, p.10,  
 Gabriel Stănescu, Albina, nr. 9/ septembrie 1990,  
 Alina Cuceu, Echinox, nr. / 1990, p.3,  
 Eugeniu Nistor, Steaua, ianuarie 1990, pp.55 – 56,  
 Rodica Beraru Draghincescu, manuscris,  
 Al. Cistelecan, Vatra, 1990,  
 Cornel Munteanu, Solstiţiu, 1990,  
 Petru Scutelnicu, Ateneu, 1990, nr. 4, p.5,  
 Cristian Stamatoiu, Vatra, 245/ august 199l, p. 4,  
 Ioan Milea, Tribuna, nr.15/ 12 aprilie 1991,  
 Al. Pintescu, Poesis, 1991,  
 Traian T. Coşovei, Contemporanul nr. 42/ 18 octombrie 
1991, şi în volumul Hotel Urmuz, Editura Călăuza, 2000, 
pp. 100 – 102,  
 Alexandru Pleşcan, România literară, „Postmodernist 
pierdut în grădină”, România literară 24, nr. 47 /21 
noiembrie, 1991, p. 10,  
 Traian T. Coşovei, Contemporanul, 1992 (ianuarie), 
1992 (octombrie),  
 Alexandru Pintescu, Poesis nr. 11 – 12 / 1991, p. 5, şi nr. 
1 / 1992, p. 5,  
 Cornel Munteanu, Steaua, 1992,  
 Bucur Demetrian Ramuri, 1993,  
 Adrian Mănarcă, Răsunetul,  7 august 1993, p. 3,  
 Iulian Boldea, Cuvântul liber, 1 octombrie 1994, p.3,  
 Silviu Achim, Adevărul nr. 1381 / 6  octombrie 1994,  
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 Alina Cuceu, Echinox, 1994,  
 Gavril Moldovan, Răsunetul nr. 1214/28 septembrie 
1994,  
 Cristian Stamatoiu, Vatra, 1994,  
 Iulian Boldea, Cuvântul liber, 1994,  
 Daria Coroş, Clipa cea repede, nr. 3/1994, p. 10,  
 Viorel Chirilă, Familia, 1995, pp. 76-77,  
 Adriana Cean, Tribuna, „Spaţii ale regăsirii”, 21 
septembrie 1995, p. 4,  
 Florian Roatiş, Graiul Maramureşului, 31 martie 1995 şi 
în volumul Caietele de la Rohia, N. Steinhardt sau fericirea 
de a fi creştin, Editura Helvetica, 1999, pp. 25 – 27,  
 Ion Moise, Minerva, nr. 46-47/1995, p. 13,  
 Cristian Stamatoiu, Vatra 278/1995, p. 14,  
 Bianca Bogdan, 24 ore mureşene,  
 Cornel Moraru, Cuvântul liber, 1995,  
 Ion Moise,  Minerva, 1996, p.12,  
 Iulian Boldea, Cuvântul liber, 24 februarie 1996, p.3,  
Zburătorul nr. 4 – 10/1996, p. 26, Ambasador nr.6/1996, p. 6,  
 Marius Însurăţelu, Cuvântul liber, 17 august 1996, p. 3,  
 Victor Ştir,  Mesagerul, 1996,  
 I. S. Moişa, 24 ore mureşene, 1996,  
 Cristian Stamatoiu, Luceafărul, 1996,  
 M. Piştănilă, Gazeta Reghinului, 1996,  
 Iulian Boldea, Zburătorul, 1996,   
 Lucian Vasiliu, Convorbiri literare, 1997,  
 Victor Ştir, Viaţa azi, 1997,   
 Mariana Cristescu, Cuvântul liber, 1997, 
 Iulian Boldea, Cuvântul liber, 1997,  
 Ştefan Melancu, Apostrof, 5/1997, p.11,  
 Iulian Boldea, Ambasador, 1997,  
 Ştefan Covrig, Cuvântul liber, 1997,  
 Ion Şeuleanu, Cuvântul liber, 1997,  
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 Răzvan Ducan, Gazeta Reghinului nr. 4/1998,  
 Alex. Ştefănescu, România literară, nr.48/1998, p. 4,  
 Răzvan Ducan, Cuvântul liber, 30 martie 1999,  
 Iulian Boldea, 24 ore mureşene, 30 iunie 2000, p. 5,  
 Mariana Cristescu, Cuvântul liber, 2000,  
 Iulian Boldea, Târnava, 2000,  
 Dumitru Mircea Buda, Jurnalul de Mureş, nr. /2001,  
 Camelia Crăciun, Vatra, 2001,  
 Tit Liviu Pop, Poesis, nr. / 2001, p. 26, p. 119,  
 Valentin Marica,   Cuvântul liber, nr.  / 2001,  
 Tit Liviu Pop, Mesagerul literar şi artistic, nr. 24, 
octombrie 2001, p. II, şi în Tit Liviu Pop, Ex libris. Scriitori 
contemporani, Editura „George Coşbuc”, 2003,  
 Adrian Alui Gheorghe, Convorbiri literare, ianuarie 
2002,  
 Silvia Obreja, Jurnalul de Mureş, 18 ianuarie 2002, p. 3,  
 Tit Liviu Pop, Mesagerul literar şi artistic, nr. 1(28), 
ianuarie 2002, p.2, 
 Roxana Olteanu – Roşu, Meandre, nr. 1/2003,  
 Valentin Marica,  Cuvântul liber, nr. 251 / 23 decembrie 
2003,  
 Aurel Hancu, Cuvântul liber, 2003,  
 Alexandru Pintescu, Poesis, nr. 148/149/ 2003, pp. 56 – 
58, şi volumul Retorica aproximaţiei, breviar de poezie 
optzecistă, 2004,  
 Cristian Stamatoiu, Cuvântul liber, 2003, p.6,  
 Iulian Boldea, Cuvântul liber, nr. / 2003, p.3,  
 Aurel Hancu, Cuvântul liber, 24 februarie 2004, p. 6,  
 Aurel Hancu, Cuvântul liber, 26 octombrie 2004,  
 Lazăr Lădariu, Cuvântul liber, 2003, p. 3,  
 Laurean Stănchescu, Cuvântul liber, 17 ianuarie 2004, 
p.3,  
 Valentin Marica, Cuvântul liber, 2004,  
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 Marcela Ciortea, Astra blăjeană nr. 2/2005, p. 19,  
 Daniela Pănăzan, Astra blăjeană nr. 2/2005, p.19,  
 Lazăr Lădariu, Cuvântul liber, 28 aprilie 2005, p.5,  
 Valentin Marica, Cuvântul liber, 28 aprilie 2005, p.5,  
 Ion Ilie Mileşan, Cuvântul liber, 28 aprilie 2005, p.5,  
 Valeriu Russu, Adevărul, 19 mai 2005,  
 Victor Ştir, Mesagerul literar şi artistic, iunie 2005, p. 2,  
 Ion Longin Popescu, Formula As, 23 mai, 2005,  
 Gabriela Mocănaşu, 2005, Cuvântul liber, 2005,  
 Maria Teodor, Paşii Profetului, (Alba Iulia) mai, 2005, 
p. 14,  
 Alex. Ştefănescu,  România literară nr. 15/2005, p.4,  
 pr. Ovidiu Vintilă, Blaj, manuscris,  
 Victor Ştir, Mesagerul literar şi artistic, august, 2005,  
 Ion Buzaşi, (Mesagerul literar şi artistic, nr. 11/2005, p. 
2),  
 Constantin Secu, Dacia literară, noiembrie 2005,  
 Valentin Marica, Cuvântul liber, 17 ianuarie 2006, p. 6,  
 Lazăr Lădariu, Cuvântul liber 69/ 8 aprilie, 2006, p. 3,  
 Victor Ştir, Nicolae Băciuţ, în “Dicţionarul General 
al Literaturii Române”, Mesagerul, 11 ianuarie 2006,  
 prof.  Mioara Kozak, …Glosse la Muntele Athos, 
Cuvântul liber, 31 ianuarie 2006, p.6, 
  Victor Ştir, Poemul între portret şi autoportret, 
Mesagerul, 31 ianuarie 2006, 
  Victor Ştir, Portretul poetului la maturitate, 
Mesagerul literar şi artistic, februarie 2006, 
p.2,  
 Marcela Ciortea, O istorie a literaturii române 
contemporane în interviuri, de Nicolae Băciuţ, 
Mesagerul literar şi artistic, februarie 2006, 
p. 2,  
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 Daniela Cecilia Bogdan, “Anotimpul din colivie” sau 
Colivia anotimpului, Cuvântul liber, 2006,  
 Corina David, O istorie "locvace", Vatra 1-2/2006,  
 Lazăr Lădariu, "Scriu, şi rândurile mi se îneacă într-un 
cuvânt…", Cuvântul liber, nr. 69/10 aprilie, 2006, 
  Mircea Bătrânu, NICOLAE BĂCIUŢ, ANOTIMPUL 
DIN COLIVIE/LA SAISON DE LA CAGE, Mesagerul, 20 
aprilie 2005,  
 Daniela Cecilia Bogdan, „Un poet priveşte crucea”, 
Cuvântul liber, 22 august 2006,  
 Valentin Marica, În creşterea timpului..., Cuvântul liber, 
2006,  
 Valentin Marica, Semper fidelis, Cuvântul liber, 2006,  
 Răzvan Ducan,,"Nichita Stanescu. Cu colţul inimii", de 
Nicolae Băciuţ, Cuvântul liber, nr. 173 / 4 Septembrie, 2006,  
 Dumitru D. Silitră “O întâmplare a fiinţei mele”, 
Cuvântul liber, 5 septembrie 2006, p.6,  
 Răzvan Ducan, “Sacru şi profan în Ţara Sfântă”, de 
Nicolae Băciuţ, Ed. Nico, Tg. Mureş, 2006, Cuvântul liber, 
2006  
 Răzvan Ducan, Nicolae Băciuţ - redivivus !, Cuvântul 
liber, 2006,  
 Ileana Sandu, O istorie a literaturii române 
contemporane în interviuri, de Nicolae Băciuţ, Monitorul 
primăriei, iulie, 2006,  
 Ileana Sandu, Despre Nichita, „cu colţul inimii”…, 
Monitorul primăriei, septembrie,  NICOLAE BĂCIUŢ -“ 
Nichita Stănescu, Cu colţul inimii”,  
 Darie Ducan, Flacăra lui Adrian Păunescu, octombrie 
2006,  
 Victor Ştir, “Însemnare a călătoriei” în Ţara Sfântă, 
Mesagerul de Bistriţa, 30 septembrie 2006,  
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 Iulian Boldea, „Vizionarismul abstract”, Mesagerul 
cultural-artistic nr. 7/2007, p. 7; Comentarii apărute în 
diverse publicaţii şi incluse în volumul Altă facere a lumii - 
Nicolae Băciuţ în lecturi critice Târgu-Mureş : Editura 
Nico, 2012; 
 Valentin Marica, Laudatio, Nicolae Băciuţ,  
 Acad. Mihai Cimpoi, Nicolae Băciuţ: autoportret cu şi 
fără cuvinte,  
 Ion Pop, Anotimpul din colivia poetului, Steaua nr. 
10, 2008, p. 31 
 Mioara Kozak, Anotimpul din colivie - Altă facere a 
lumii,  
 Victor Sterom, Note de lectură. Nicolae Băciuţ. Sufletul 
umbrelor inefabile reflectat în siajul imaginilor poetice…,  
 Aureliu Goci, Spiritul ludic între fiinţă şi credinţă,  
 Carmen Ardelean, Resurecţia poemului,  
 Elena M. Cîmpan, Poemul, de-a pururi, Vatra veche 
2/2011, p.21 
 Răzvan Ducan, Poemul Phoenix a început să mă 
locuiască!,  
 Osnaga Bianca, Poemul Phoenix de Nicolae Băciuţ, 
Vatra veche 6/2011, p.34 
 A.I.Brumaru, Urma Phoenixului, Vatra veche 8/2011, 
p.14 
 Cezarina Adamescu, Nicolae Băciuţ: „Poemul Phoenix”, 
 Ion Pachia Tatomirescu, Nicolae Băciuţ: „Poemul 
Phoenix“,  
 Constantin Stancu, Poemul Phoenix ca personaj, la 
Nicolae Băciuţ,  
 Corneliu Leu, Cartea săptămânii: Nicolae Baciuţ, 
„Poemul Phoenix” – Poeme, 
 Menuţ Maximinian, Poemul Phoenix,  
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 Mariana Cristescu, Cum să nu iubeşti un Siegfried 
modern în armură de nea,  
 Alex Ştefănescu, Nicolae Băciuţ, O istorie a literaturii 
române contemporane în interviuri 
 Bianca Osnaga, O istorie a literaturii române 
contemporane în interviuri,  
 Gheorghe Chende-Roman, Nicolae Băciuţ,O istorie a 
literaturii române contemporane în interviuri,  
 Florentin Popescu, Nicolae Băciuţ, O istorie a literaturii 
române contemporane în interviuri,  
 Lazăr Lădariu, Nicolae Băciuţ: "Linia de orizont" 
(Dialoguri literare),  
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În loc de Postfaţă 
 

LAUDATIO 
 
 Ca să nu comitem erori, vorbim despre Nicolae Băciuţ 
aşa cum îl întâlnim în istoria mai îndepărtată sau recentă a 
literaturii române. Prin cei care o scriu – el e cuprins în 
judecata critică a reputaţilor Eugen Simion, Nicolae 
Manolescu, Gheorghe Grigurcu, Nicolae Steinhardt, Alex 
Ştefănescu, Marian Papahagi, Petru  Poantă ş.a.m.d. -  dar şi 
prin îndreptăţita, nu mai puţin demnă, apărare a propriei valori,  
Nicolae Băciuţ are loc la masa onorei, nobleţei şi preţuirii 
istoriei literaturii române.  

 Legenda spune că, în fiecare seară când Profetul 
Templului de la Delphi trăgea porţile, striga:  Pindar Poetul 
poate veni la masa lui Zeus. 

Din felul în care Nicolae Băciuţ îşi are fixat locul în 
literatura română, desprindem cuvintele de apreciere. 
Exemplaritatea trudei sale literare este cuprinsă în 6o de cărţi; 
opera sa fiind o bibliotecă, nu cu cărţi de raftul al doilea. 
Muzeul de iarnă,  Memoria zăpezii, Nostalgii interzise, Casa 
cu idoli, Manualul de ceară, Solstiţiu la Echinox, Singurând, 
Pleoapa lui Homer definesc o scriere lirică distinctă a 
Generaţiei 80. Antologia Anotimpul din colivie, „poeme 
nealese”, este o carte unică, cum unic este proiectul O istorie a 
literaturii române contemporane în interviuri. Alături, ca 
dovezi de unicitate, stau paginile de publicistică: Între lumi, 
Anotimpul probabil, Curs şi recurs, Oglinzi paralele, Zonă 
liberă, Muntele Athos din Muntele Athos, Sacru şi profan în 
Ţara Sfântă, Umbra apei, Arheologia clipei, Maşina de citit, 
La răsărit de apus. Ce imagine plină a scriitorului şi cât de 
stimulatoare. Acum, când vorbim, tineri scriitori aşteaptă în 
salonul prieteniei şi exigenţei lui Nicolae Băciuţ cu 
manuscrisele debutului; copii îl aşteaptă să le editeze revistele 
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şcolare, artişti plastici, să le tipărească albumele, biserici, să le 
cuprindă în documentare istoria, concursuri de literatură, să le 
jurizeze şi să le cuprindă în antologii palmaresul, sate, să intre 
în modestele lor biblioteci, locuri de renume, să intre în 
colocviul lor de idei. El poate fi foarte repede profesorul, cel 
care ştie să se întâlnească cu alţii, să împartă, să corecteze, să 
pretindă, să formeze, să convingă, precum Montaigne în 
eseurile despre prietenie, că noi trebuie să fim noi şi el să fie el.  
Nu loveşte cu măciuca orgoliului în personalitatea celorlalţi, 
dimpotrivă o stimulează înspre ce poate exprima ea mai 
semnificativ. Cartea aceasta e foarte rară... 

În asemenea date creşte timpul scriitorului şi omului 
Nicolae Băciuţ, un solitar, cum mărturiseşte, mereu tânjind 
după solidaritate; sau după  ceea ce Constantin Noica, vorbind 
despre Eminescu, numea ritmica fiinţei?  Mereu în rodire, cum 
ar spune Nicolae Steinhardt.  

Biografia lui Nicolae Băciuţ se verifică, de la absolvirea 
Facultăţii de Litere din Cluj, specialitatea română-engleză,  
până la răspunderea profesională şi umană de astăzi, prin 
ritmica unei îndârjiri în a-i da Cuvântului orizonturi nebănuite. 
Scriu ca şi cum aş respira, se confesează Nicolae Băciuţ. 
Astfel, în urma scriitorului, timpul durează; căci îi 
încredinţează adevărul, frumuseţea şi autoritatea Cuvântului,  
fiinţa acestuia, ceea ce la Heidegger e tetrada cer-pământ-
divin-uman. Nicolae Băciuţ este scriitorul care îşi scrijeleşte 
Cuvântul până şi în palmă, pentru ca atunci când ne strânge 
mâna  să ne apropie de pământul, dar şi de cerul Cuvântului.  

Nu este doar scriitorul în intimitatea creaţiei. Este 
scriitorul cu puternic rol în cultura română şi, mai departe, 
scriitorul cu atitudine în cultura română; pe care n-o consideră 
sub nicio formă, precum unii confraţi, o cultură mică, fără 
şanse la universalitate. Profesiunea de credinţă a lui Nicolae 
Băciuţ nu oscilează, doar şi-a nuanţat, prin ani, sangvinitatea. 
A fost director de şcoală, redactor al revistei Vatra, 
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corespondent al Televiziunii Române şi membru în Consiliul 
de Administraţie al acestei instituţii de presă, iniţiatorul primei 
edituri mureşene postdecembriste, Casa de Editură Alpha, 
director al revistei Alpha, redactor-şef al Editurii Tipomur, 
cadru didactic asociat la Universitatea de Artă Teatrală din 
Târgu-Mureş, jurnalist bursier în SUA. Este directorul Direcţiei 
pentru Cultură Mureş, redactor cultural la cotidianul Cuvântul 
liber, redactor-şef al revistei Vatra veche, publicist-comentator 
la Mesagerul de Bistriţa, deputat în Adunarea Naţională 
Bisericească, director al Editurii Nico, colaborator permanent 
al Societăţii Române de Radiodifuziune. În fiecare dintre 
aceste rostiri, scriitorul vrea să edifice idei culturale, să apere 
vocaţia scriitorului, nu o dată ameninţată de precaritatea lumii, 
să rafineze dezbateri în jurul fenomenului literar-cultural, să 
revigoreze limbaje ale artelor, să echilibreze şi să limpezească 
stări de spirit. Nicolae Băciuţ a sporit orginalitatea şi 
viabilitatea manifestării culturale mureşne şi naţionale prin 
programe de excepţie: Simpozioane  pe tema  restaurării 
patrimoniului bisericesc, vernisaje în centre culturale 
importante, între care vernisajul Expoziţiei de Artă 
Bisericească de la Ministerul Culturii şi Cultelor, lansări de 
carte în ţară şi în străinătate, Tabăra de pictură Millenium de la 
Sovata, Concursul de Poezie Romulus Guga, Concursul de 
Poezie şi Eseu Serafim Duicu, Concursul Naţional de Poezie 
Religioasă Credo, Tabăta de pictură şi sculptură în sare de la 
Praid, Tabăra de sculptură în lemn Interart de la Muzeul 
Etnografic din Reghin, Saloanele de carte mureşeană de la 
Reghin, Târnăveni, Târgu-Mureş, colecţia de carte Poeţii 
oraşului, seria de volume Repere culturale târgumureşene, 
Tabăra de artă plastică Icoana din fereastră de la Lăpuşna şi 
Tabăra Crucea din fereastră de la Topliţa Română. Fiecare 
dintre aceste secvenţe devin date de naştere în biografia 
scriitorului, lângă cea dintâi, 10 decembrie 1956, din 
Chintelnicul Bistriţei-Năsăud, loc ce i-a dat lui Nicolae Băciuţ 
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temeinicie, vibraţie poetică şi o hărnicie rar întâlnită în a aşeza 
literatura, arta, cultura, dar şi preţul vieţii, la loc potrivit. Locul 
natal, locurile de învăţătură, ale  profesiei şi ale vieţii i-au scris 
cu literă mare nu doar numele propriu, ci şi felul de a fi;  
generos şi lucid în a percepe, a intui, a simţi, a privi, a 
descoperi, a avea puncte de vedere, a nu demisiona moral în 
faţa timpului; înţelegând că e bine să te simţi glorios, dar e bine 
să ai şi îndoieli.  

Am scris acest laudatio cu litera eseului, gândindu-mă 
că fiinţa celui despre care scriu are, pe lângă respiraţia sacră a 
poeziei - metaforic privind lucrurile - densitatea eseului. Voi 
încheia în această cheie stilistică. Hirsch reprezentant 
Gallimard, întâlnindu-l pe Emil Cioran, l-a întrebat ce mai face. 
Filozoful i-a răspuns : M-am retras din lume! Subit, Hirsch are 
următoarea replică: Dar, lumea s-a retras din Dumneavostră?  
Dacă Nicolae Băciuţ s-ar îndepărta de mirajul Cuvântului şi 
tentaţiile ideilor culturale, atât de mult a exprimat în câmp 
literar-cultural, atât de ingenios şi de plauzibil a adunat vârste 
şi talente, încât lumea nu se mai poate retrage din biografia lui. 
Îi preţuieşte prea mult vrednicia şi curajul luminii. Este poate 
cel mai discret, dar cât de cald, elogiu.  
 
Sărmaşu, 28 august 2009 

VALENTIN MARICA 
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REPERE CRITICE 
  
 “Calităţile poetice ale lui Nicolae Băciuţ sunt înafară de 
orice îndoială”. (C. Pricop, Convorbiri literare, 1986). 
 
 “Nicolae Băciuţ se relevă a fi un împătimit al poeziei, 
înţeleasă nu numai ca modalitate de exprimare a fiinţei, ci şi ca 
substanţă a acestei fiinţe şi, desigur, a exprimării poetice. 
Poemele sale sunt structurate de un patetism sobru, adesea ţinut 
în frâu, spre a nu sentimentaliza, de ironie sau autoironie”. 
(Gabriel Rusu, Tomis, 1996). 
 
 “Poet instruit şi inteligent, sigur pe mijloacele sale, 
Nicolae Băciuţ se afirmă de la început şi din interior ca o voce 
originală în lirica tânără”. (Cornel Moraru, Vatra, 1987). 
 
 “Nicolae Băciuţ este unul din acei poeţi rari care încă 
din tinereţe iubeşte şi exprimă esenţe, contemplă stări limită şi 
o face cu calm şi sinceritate emoţionantă”. (Constanţa Buzea, 
Amfiteatru, 1987). 
 
 “Provenit din grupul de la Echinox, Nicolae Băciuţ este 
în Muzeul de iarnă un poet interesant, îndeosebi prin fineţea 
scriiturii, elegantă, concisă şi cultivată. Se poate cita aproape 
orice. (…) Remarcabilă este ingeniozitatea metaforică. (…) 
Acurateţea stilistică e neîndoielnică, Nicolae Băciuţ fiind în 
definitiv un calofil, cu emoţii discrete, o natură aşa-zicând 
delicată”. (Nicolae Manolescu, România literară, 1986). 
 
 “Debutanţii lui ’86 nu au depăşit aşteptările. Multă 
versificaţie, puţină poezie autentică. Există şi o excepţie: Nicolae 
Băciuţ, Muzeul de iarnă. Este un debut de zile mari, care anunţă 
pe unul dintre cei mai talentaţi poeţi ai momentului literar”. 
(Zaharia Sângeorzan, Cronica, 1987). 
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 “Am găsit cu bucurie şi nu fără emoţie la Nicolae Băciuţ, 
una din marile obsesii ale poeziei din vremea tinereţelor mele: 
ideea poemului ca operă impecabilă, ca ideal absolut, unic, 
suprem, atotîmbărbător şi atotbiruitor al oricărui cutează să scrie 
versuri”. (N. Steinhardt, Tribuna, 1986). 
 
 “Privit în contextul debuturilor din ultimii ani, volumul 
lui Nicolae Băciuţ face dovada deopotrivă a inteligenţei şi 
talentului, poezia lui găsind toate argumentele pentru a cuceri 
şi convinge”. (Traian T.Coşovei, Slast, 1986). 
 
 “Versurile lui Nicolae Băciuţ au tensiune şi eleganţă” 
(Radu G.Ţeposu, Flacăra, 1986). 
 
 “Poezia lui Băciuţ are toate însemnele poeziei 
adevărate”. (Serafim Duicu, Steaua roşie, 1986). 
 
 “Rupt din epiderma emoţiei, Muzeul de iarnă este o 
introducere fascinantă în viaţa şi patimile poeziei. Fără artificii, 
fără zgomote lexicale, riguroase şi sincere până la mari 
adâncimi, versurile din acest volum semnalează începutul stării 
de graţie a poetului Nicolae Băciuţ”. (Rodica Beraru 
Draghincescu, Astra, 1988). 
 

“Nu ne ferim să spunem, chiar dacă vom fi acuzaţi, ştim 
noi, poate de entuziasm,  că Nicolae Băciuţ sare din grămadă 
(fiind prezent înaintea cărţii de debut în două antologii ale 
debutanţii: Albatros şi Dacia) direct în plutonul fruntaş, pe care 
se bate moneda poeziei de mâine, fiind ales de poezie, nu 
tolerat de ea”. (Gellu Dorian, Caiete botoşenene, 1987). 
 
 “Nicolae Băciuţ face trecerea între echinoxiştii 
manierist –încifraţi ai anilor ’70 şi cei ai textualismului livresc-
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anafectiv, în nuanţa sa clujeană, din deceniul nouă”. (Cristian 
Livescu, Cronica, 1987). 
 

“Nicolae Băciuţ şi-a creat un teritoriu întreţinut de 
fervoare tinerească, de tăietura precisă a versului, de strigătul 
lucid, izvorât din reflexivitate şi interogaţie”. (Bucur 
Demetrian, Ramuri, 1987). 
 

“Grav şi melancolic, geometru abstract al trăirilor, de 
un senzualism rece, uşor livresc al versurilor, Nicolae Băciuţ se 
înscrie, prin formulă şi tematică, în cea mai bună tradiţie a 
poeziei echinoxiste”. (Iulian Boldea, Ambasador, 1997). 
 

“Nicolae Băciuţ are de-acum un univers poetic conturat, 
poezia sa poate întruni cele mai înalte atribute”. (I. S. Moişa, 
24 de ore mureşene, 1996). 
 

“Ardelean prin ascendenţă şi temperament, refuzând 
arguţia verbală şi misticismul suficienţei existenţiale, repudiind 
însă neaoşismul, mai mult, pariind pe experienţele ţinând de 
confluenţele culturale, înşcolit fără ostentaţie, interesat de real, 
avid de realitate până la privirea acidă a reporterului 
impenitent, N.B. parcurge stadiul de la discursivitate la 
metafora revigorată de un sens moral, civic ori chiar (de ce 
nu?) civilizator”. (Al. Pintescu, Poesis, 1991). 
 

“Starea de urgenţă degajată şi din acest nou titlu 
(Nostalgii interzise) al lui Nicolae Băciuţ este cauză/efect al 
încolţirii eului nevoit astfel să se retragă în faţa unei perpetue 
ofensive a realului”. (Cristian Stamatoiu, Vatra, 1991). 
 

“Versurile din Memoria zăpezii îl situează pe Băciuţ 
mai degrabă în vecinătatea primei generaţii echinoxiste (Adrian 
Popescu, Ion Mircea, Dan Damaschin) prin caracterul reflexiv 
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al textelor, printr-o accentuată aplecare spre esenţele lor, prin 
familiaritatea cu sensurile grave ale lumii şi, mai ales, cu 
moartea altoită în trunchiul vieţii”. (Viorel Chirilă, Familia, 
1995). 
 

“După trei cărţi de poezie apărute, Nicolae Băciuţ pare 
a-şi fi consolidat o formulă poetică care devine interesantă în 
contextul a ceea ce, mai demult, numeam Biblioteca din nord”. 
(Traian T.Coşovei, Contemporanul, 1992). 

 
“Starea lirică, statutul cuvântului, poesisul sunt socotite 

fără prejudecată drept motivări principale ale discursului liric, 
racorduri plauzibile, necontenit reluate, la substanţa sa 
intrinsecă. Biografismului sentimental ori anecdotic i se preferă 
unul specific, ca aventură a expresiei. Existenţialului i se 
conferă un înţeles legat de existenţa întru poezie, cu nimic mai 
prejos, sub raportul complexităţii şi implicaţiilor umane, decât 
variantele sale ‘clasice’. Tânărul poet îşi divulgă sensibilitatea 
la nivelul elaborării lirice, aşadar nu într-un chip artificios, 
convenţional, alienat, ci, contrar aparenţelor, într-unul genuin. 
(…) Nicolae Băciuţ e un poet ce merită urmărit cu interes.” 
(Gh.Grigurcu, Steaua, 1986). 
 

“Nicolae Băciuţ e unul dintre rarii poeţi care (pe urmele 
lui Nichita Stănescu) dematerializează, ‘dezîncarnează’ 
cuvântul dintr-o tentaţie absolutorie: poezia sa pare scrisă într-o 
purificată stare de rasă, transmiţând continuu o jubilaţie a 
gândului autarhic…” (Cezar Ivănescu, Luceafărul, 1983). 
 

“(Poezia sa) atestă de pe acum o remarcabilă putere de 
invenţie metaforică, de conturare a unei atmosfere de notaţii 
adesea totale, uzând de o anume violenţă a concretului, menită 
să reprime, alături de comentariul ironic şi autoironic, pornirile 
sentimentale.” (Ion Pop, Slast, 1982). 
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“Ştiinţa ambiguizării, a intersectării planului afectiv cu 

al discursului, este exemplară. Poemul face parte din recuzita 
imagistică, fiziologicul devine limbaj.” (Petru Poantă, Tribuna, 
1985). 
 

“Nicolae Băciuţ e un poet al imaginii şi închipuirii şi nu 
al ‘textualizării’, ceea ce ne face să credem că între mai multele 
modele expresive ce par a-l fi tentat, cel echinoxist rămâne 
predominant.” (Marian Papahagi, Tribuna ,1986). 
 

 “Mai decantată în irizări metaforice, cu o mai adâncă 
pânză freatică în toposul adiacent al poeziei, noua carte a lui 
Nicolae Băciuţ poposeşte nebănuit de uşor înlăuntrul 
laboratorului de facere a poemului. În postura unei poezii de 
stare estetică, ea îşi arogă dreptul de locuire în perimetrul pe 
care şi-l rotunjeşte din mers, fără clauza limitelor, un perimetru 
neutru, dar al sinelui său poetic. În el încape toată aventura 
lirică în care s-a lăsat purtat, ca o ofrandă feciorelnică, poetul 
dezmierdat al memoriei zăpezii” (Cornel Munteanu, Solstiţiu, 
1990). 
 

 “Absorbţia dramei antologice în câmpul poetic şi 
stringenţa autoreflexivă şi autoreferenţială a poemelor 
estompează şi ele indicele de implicare existenţială, închizând 
suferinţa într-un cerc şi privilegiindu-i componenta 
profesională. Drama poiesisului ii e, într-adevăr, intimă lui 
Nicolae Băciuţ şi revelaţiile sale din interior sunt tulburătoare. 
Diagrama aşteptării, a pândei, a eşecului victorios, a amânării 
şi provocării este tema sa de mare productivitate revelată în 
nuanţe şi în profunzime. Spectacolul poietic e, fireşte, unul 
implicit existenţial şi sub acest unghi el cumulează o funcţie 
confesivă mult mai amplă.” (Al.Cistelecan, Vatra, 1990). 
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“Biografia rămâne, în continuare, dominată de 
fantasmele cunoscute ale poeziei post-blagiene. O biografie a 
Poeziei şi, cum am zis, a Poetului care umblă prin lumea plină 
de tâlcuri pentru a afla arhetipurile şi înţelesurile. 
Nicolae Băciuţ îi dă oarecare identitate, nuanţând această 
călătorie orfică printre lucrurile gravide de semne.“ (Eugen 
Simion, România literară, 1990).  
 
„Ce nu este cartea: (…) un dicţionar complet de autori; (…). 
Fac această precizare pentru a preîntâmpina unele obiecţii 
referitoare, bunăoară, la absenţa câtorva minime comentarii 
asupra poeţilor care urmează primului val, , mai ale că printr ei 
sunt nume de referinţă în lirica românească, de la Aurel 
Şorobetea, Mariana Bojan, Dan Damaschin, Ion Cristofor, 
Virgil Mihaiu, Nicolae Băciuţ, la Marta Petreu, Ion Mureşan, 
Ioan Moldovan, Aurel Pantea, Mircea Petean, Dumitru 
Chioaru, Ioan Milea ş.a.” (p. 12), „Adevărul e că poeţii 
reprezentativi ai acestei generaţii, Marta Petreu, Ion Mureşan, 
Mircea Petean, Dumitru Chioaru, Ruxandra Cesereanu, Virgil 
Mihaiu, Nicolae Băciuţ, Virgil Leon, Ioan Milea, Augustin 
Pop, Ioan Moldovan, Aurel Pantea, nu pot fi «descrişi» decât 
parţial şi la nivelul unor «tehnici» prin poetica 
postmodernismului, însă tot atât de adevărat e că nu mai scriu 
ca predecesorii lor” (p.159) (Petru Poantă, în Efectul 
„Echinox” sau despre echilibru, Editura Biblioteca Apostrof, 
2003).
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POEZIA CA O CUREA DE TRANSMISIE  
CĂTRE ÎNALT 
   
     

Religiozitatea lui Nicolae Băciuţ nu este una specta-
culoasă, nu este una pusă sub lumina reflectoarelor şi nici nu 
este una gălăgioasă, plină de clopoţei şi miresme înşelătoare, 
menită să atragă cu orice preţ. El nu sărută mâna slujitorilor 
bisericii, cu o prefăcută supuşenie, nu face danii spectaculoase 
pe la mănăstiri (nici nu are de unde), nu  merge în genunchi şi 
în coate, înconjurând biserici, nu construieşte lăcaşuri de cult 
pentru a-şi nemuri numele şi nici nu este în fruntea vrunei 
obşti, ce revendică sau cere canonizări sau privilegii feţelor 
bisericeşti. Este un mirean onest, ce-şi poartă cu modestie, dar 
şi cu distincţie, credinţa în suflet şi unde, raportarea lui la 
Dumnezeu este una a trăirii personale şi a faptelor culturale. 

În cuantumul celor peste 80 de cărţi (!) de autor, acesta a 
scris cu cerbicie şi câteva cărţi despre Ţara Sfântă, despre 
Muntele Athos, despre viaţa monahului Nicolae Steinhardt, 
evreu convertit la ortodoxism, despre biserici noi sau vechi, de 
lemn sau de piatră, etc., dar şi sute de articole despre credinţa 
ortodoxă, biserici, parohii, preoţi etc., toate dintr-o viziune 
creştin-ortodoxă, tămăduitoare, dătătoare de speranţă şi din 
perspective filosofico-culturale. Chiar el însuşi va spune 
că „scrisul înseamnă să stai de vorbă cu Dumnezeu”. 

Nicolae Băciuţ a stat şi stă de vorbă cu Dumnezeu în 
felul său. Ba mai mult, el este hotărât să se „despartă de 
înger” şi să-şi lase viaţa „direct în mâinile lui Dumne-
zeu”. Cum îşi lasă Nicolae Băciuţ  viaţa în mâinile lui 
Dumnezeu? Cu curăţenie sufletească şi bucurie, crezând în 
lumina diriguitoare a acestuia. Nu este o “probă oarbă”, ci una 
asumată, cu o senină conştienţă. 

Poezia sa este o ofrandă, o altfel de ofrandă, adusă lui 
Dumnezeu, dar şi o deversare de preaplin de iubire faţă de 
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acesta. Câtă iubire, atâta poezie. Chiar el spune în prefaţa 
cărţii: „ În viaţa mea, poezia îşi are locul ei şi mi-am îngăduit 
despre ea şi prin ea să-i spun Dumnezeului meu ce mi se-
ntâmplă, ce gândesc, ce nădăjduiesc. Îi spun ceea ce mi se-
ntâmplă, atunci când mi se-ntâmplă, pe limba mea, fiindcă ştiu 
că El toate limbile le pricepe, iar ne-nţelesurile mele sunt 
înţelesuri pentru El.” 

Noua carte,  La taclale cu Dumnezeu, Ed. Vatra Veche, 
Tg.Mureş, 2016,  este o astfel de carte, confesivă şi reflexivă, 
plină de miresme plăcute, de putere de sugestie  şi  dinamism 
static, unde Dumnezeu este (devine) un laitmotiv. Sunt 82 de 
poezii scrise între decembrie 2013 şi decembrie 2015, scrise 
acasă, în marea lor majoritate, dar şi în diverse locuri (Năsăud, 
Ploieşti, Satu-Mare, Sighişoara, Iaşi, Mizil, Mănăstirea Nicula, 
pe autostrada Câmpia Turzii - Cluj-Napoca, Catedrala St. Peter 
an der Sperr, Wiener Neustadt etc.) acolo unde a avut 
inspiraţie, acolo unde l-a avut pe Dumnezeu mai aproape cu el. 
Spun mai aproape, fiindcă, altfel, l-a avut cu el pe Dumnezeu, 
peste tot, tot timpul. 

Autorul acestui nou volum este consecvent credinţei: 
“…Rămân bătut în cuie,/ scară ce coboară/ când suie” (Scara) 
şi conştient: “…Pe aici trec şi eu,/ ca o secundă uitată/, ca 
lacrima lui Dumnezeu”(Şi eu) şi implicat: “…Ştiu, acesta e 
ultimul desen/ al meu,/ ştiu/, îl voi desena pe 
Dumnezeu” (Dumnezeu). La el ”... Şi lemnul crucii-
nmugureşte, între lumină şi păcat!” (Înviere). Fantezia şi forţa 
credinţei fac casă bună, conlucrând la realizarea unor versuri, 
adevărate arte poetice.: „...Dar lasă-mi, Doamne, o clipire,/ s-
opresc sub pleoape-ntrega Ta iubire”(Iubire de sub pleoape). 

Poezia lui Nicolae Băciuţ este una a fondului profund şi 
atent concatenat, dar care nu neglijează nici forma, şi ca 
extensie a acesteia din urmă, muzicalitatea. Dumnezeul 
autorului este peste tot şi în toate. Covârşit de această 
constatare, autorul se doreşte în fiecare din lucruri şi stări şi 
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soluţii, câte un pic: „Aş vrea să fiu/ pretutindeni, /deodată;/ aş 
vrea să fiu frunză –/ amintirea unui copac/ uitat în sămânţă/ ca 
o floare vinovată.// Aş vrea să fiu/ în fiecare loc –/ acolo unde 
sunt urme/ de lumină,/ acolo unde/ n-ai fost niciodată/ 
rădăcină.// Aş vrea să fim/ eu frunză – tu copac,/ să-nvăţ de la 
tine/ să fiu floare/ şi de la fructe/ să tac.” (Arborele vieţii). 

Credinţa în Înviere, deloc ostentativă, rezidă şi din 
sfâşâitoare semne de întrebare, luate „la pachet” cu 
„răspunsuri”, nu din motive personal-orgolioase, ci pentru a 
arăta frumuseţea lumii cognoscibile, şi prin asta, frumuseţea lui 
Dumnezeu: “Mă-ntorc în visul tău,/ tiptil,/ ca un copil/ ce-ar 
vrea să se ascundă/ ca ora/ după o secundă,/ ca Nilul/ într-un 
crocodil,/ ca valul mării/ într-o undă.// Mă-ntorc în visul tău/ 
de dimineaţă,/ dar visul nu e/ decât ceaţă/ ce vine/ dintr-o altă 
viaţă –// Mă-ntorc copil,/ de parcă ţi-aş fi fiu:/ e prea 
devreme,/ prea târziu?” (Vis întors). 

Marea majoritate a poemelor poartă titluri 
concludente: Alb de Ierusalim, Pământ întru Hristos, 
Homer din cer, Scara, Vămi, Cum să spui, Îngeri ficşi, 
Mâine, Îngerire (excepţională poezie), Noaptea mea, 
Aşteptare, Întâmpinare, Lemnul crucii, Joia Judecăţii, Fă-
mă, Doamne (excepţională, de asemenea) etc. Chiar şi când 
vorbeşte de anotimpuri (în special toamna şi iarna) el vorbeşte 
tot cu Dumnezeu: prin fructe, prin frunze, prin albul zăpezii. 
Chiar şi „falia” dintre ani o vede prin prisma aceasta: „...Anul 
cel nou/ va sta mereu la pândă/ să-ţi fie bucurie şi 
osândă” (Noul an cel vechi). 

Cu ajutorul unui „...muşuroi de cuvinte din care furnicile 
au plecat, un muşuroi cât un munte Ararat”, aşa cum spune 
în Poemul muşuroi, aduce şi un gând de preţuire (şi) „de Ziua 
Limbii Române”, subiect deloc ateu, aşa cum s-ar crede: „...Nu 
am crezut că o să ai o zi,/ când ale tale-s toate/...(..)...Nu am 
crezut să ai o zi,/ dar, fie,/ căci ziua ta e cât un an/ şi anul tău e 
cât o veşnicie.” (Întâmpinare). 



 
 

303 

Ideea morţii, cu reîntoarcerea în natură, ca o stare de 
„stand by” înainte de Sfânta Înviere, este la Nicolae Băciuţ de o 
nelinişte întrebătoare, de o revoltă blândă.  Este un instinct de 
conservare, firesc „trestiei gânditoare” care este şi omul 
Nicolae Băciuţ: “Doamne, de ce tocmai eu,/ de ce vrei cu 
somnul meu să-ţi umpli înserarea,/ de ce cu secundele mele 
suni/ din cornul ce uită cărarea?// De ce tocmai eu, Doamne,/ 
de ce frunză să fiu,/ de ce să fiu pentru toamne/ doar fructul 
târziu,/ din care nimeni nu muşcă/ şi niciun păcat/ nu este nici 
cuşcă,/ nu e înserat?// Dar cine, Doamne, în locul meu/ aer în 
înalt să-ţi fie/ pentru îngeri în zbor spre elizeu,/ până când 
nimeni nu-nvie./ O, Doamne, bun Dumnezeu/ în locul meu o să 
vin eu.” (Tocmai eu). 

Cartea nu trebuie povestită, deşi se poate şi povesti. Ea 
trebuie citită. A fi înţeleasă, este o altă poveste care ţine de 
puterea de pătrundere a cititorului dincolo de coaja imediată a 
aparenţelor textelor, de exerciţiul şi de puterea trăirilor 
interioare, de exerciţiul lecturii, de suma şi de nivelul acestor 
lecturi. 

Nicolae Băciuţ propune (şi este) o curea de transmisie de 
la sufletul său către Dumnezeu, “curea” de unde poţi să culegi 
frumuseţe, înţelepciune şi mai ales un alt mod de a vedea şi a te 
raporta la Înalt. Poate fi şi locul unui popas benefic şi 
reconfortant şi locul unde te poţi regăsi. 

„Dacă vorbeşte cineva, să vorbească aşa ca şi cum ar fi 
cuvintele lui Dumnezeu”, spune  PETRU (I, 2, 11). Aceste 
cuvinte, luate ca motto de autor, nu sunt întâmplătoare. Poate 
că ar trebui ca acestă excelentă carte să se citească în acestă 
cheie. Deoarece prin ea s-ar putea să ne vorbească însuşi 
Dumnezeu! 

RĂZVAN DUCAN 
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ALB DE IERUSALIM 
 
 
Nicolae Băciuţ este un important scriitor român, poet, 

preocupat de istoria literară, făcător de reviste, editor, bun 
organizator de manifestări literare. Cu alte cuvinte, un om al 
cetăţii literare! 

Prin volumul de versuri LA TACLALE CU DUMNEZEU 
(Târgu-Mureş: Editura Vatra Veche, 2015), poezia sa a căpătat 
o dimensiune profundă, acceptarea sinelui într-o lume căzută. 

De la început, el stabileşte cadrul: întoarcerea la cuvintele 
încărcate de lumină, la zicerile Scripturii. Are drept motto 
cuvinte din Apostolul Petru, din Ioan Alexandru. Direcţia este 
stabilită exact, cu rigoare: Poezia creştină oferă multe 
dimensiuni de comunicare, Evanghelia are o deschidere 
universală evidentă. Creştinismul este efectul unei unirii 
înţelepciunii vechi ebraice, a filozofiei greceşti autentice şi 
profunde, a rigorii romane, fixate în modul de gândire a unui 
mare imperiu preocupat de stabilitate. Învierea lui Iisus, spune 
Ioan Alexandru, poetul naţional citat, face toate lucrurile 
posibile, schimbă paradigma în istorie cu toate componente ei. 
Vestea bună deschide lumea spre eternitate, spre infinit, 
dincolo de doctrine. Adevărul este o persoană specială! 

În argumentele sale de la începutul cărţii de poeme, 
Nicolae Băciuţ arată clar ce înseamnă să vorbeşti cu 
Dumnezeu: Cuvintele, omul faţă de Cuvânt, sunt simple 
afirmaţii, naraţiuni, mituri, legende. Cuvântul divin are energie 
necreată şi este etern, irepetabil, cu putere de schimbare. Omul 
vede cuvinte simple, zicerile lui Dumnezeu prin oamenii săi 
declanşează ineranţa, adică exactitatea la modul absolut. El te 
vrea aşa cum eşti… 

Volumul începe cu un poem pecete: Alb de Ierusalim, 
aparent o ninsoare în Ierusalim. Poetul ne prezintă de fapt 
Ierusalimul ceresc, ninsoarea este simbolul prezenţei lui 
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Dumnezeu. Scopul final al creştinului este Cetatea lui 
Dumnezeu (Sfântul Augustin), acolo Sus! Cele pământene sunt 
trecătoare, lumea se va sfârşi.  Un poem de forţă: „A nins şi la 
Ierusalim,/ Şi seara asta nu e seară,/ E dimineaţa unei lumi,/ 
care din nou în noi coboară./ A nins, dar nu pentru-a fi iarnă,/ 
Ci doar lumina-n noi s-aştearnă”. (Alb de Ierusalim). Albul nu 
e albul oamenilor, este albul absolut, simbolul prezenţei divine 
(Apocalipsa). Cu alte cuvinte, poetul ne introduce într-o altă 
dimensiune, atent, discret, cu suflet. Da, există o altă 
dimensiune a lumii, una spirituală, trebuie să ai ochi spirituali 
pentru a percepe albul… 

Nicolae Băciuţ ne prezintă o persoană specială, o face prin 
mijloacele artistului atins de albul absolut, sub inspiraţie: “Ştiu, 
acesta e ultimul semn,/ ultimul desen,/ făcut pe o margine de 
zare,/ pe un colţ de cer;/ cu mâna mea/ voi desena din cuvinte/ 
copacul stingher,/ copacul acela dintâi,/ sub care şezum/ şi 
plânsem,/ sub care-n păcat/ luminii i-am pus vatră,/ sub care 
ierbii/ i-am pus nume,/ i-am pus piatră/ să nu încapă/ în nicio 
clepsidră;/ sub lacrimi/ am pus lacră/ şi malurilor/ le-am pus 
apă,/ le-am pus corăbii./ Ştiu, acesta e ultimul desen/ al meu,/ 
ştiu,/ îl voi desena pe Dumnezeu. (Dumnezeu). 

Simbolurile sunt relevante, se vede un Creator activ în 
istorie, preocupat de poporul său, atent să nu se piardă 
miracolul Genezei! Fiecare poem merită o analiză separată, 
trimiterile, sensurile, limbajul este unul special, poezia se 
suprapune peste viziunea corectă. Suntem în prezenţa unul 
metalimbaj, poetul creştin are şansa de a exprima nevăzutul 
prezent prin efecte sale.   

Evident, Dumnezeu este o prezenţă copleşitoare: „Pe-aici a 
trecut Dumnezeu/ şi le-a uitat toate la/ vedere,/ ici-colo câte-o 
urmă de zbor,/ ici-colo câte-o cădere./ Pe-aici ai trecut şi tu/ şi 
n-ai lăsat nicio dimineaţă –/ ici-colo o urmă de zi,/ ici-colo o 
Schimbare la Faţă./ Pe-aici trec şi eu,/ ca o secundă/ uitată,/ ca 
lacrima lui Dumnezeu” (Şi eu). 



 
 

306 

Atracţia divină este absolută, abia la maturitate omul o 
înţelege, o acceptă, o doreşte. Tânjeşte după ea, este întoarcerea 
în Eden, întoarcerea la cele primordiale: „Aş vrea să fiu/ în 
fiecare loc –/ acolo unde sunt urme/ de lumină,/ acolo unde/ n-
ai fost niciodată/ rădăcină” (Arborele vieţii). Arborele din Rai 
nu este într-un loc anume, nu trebuie să îngenunchem într-o 
geografie în mişcare, este în noi, pus acolo de Dumnezeu! 

Nicolae Băciuţ se întoarce la cele reale, consistente, puse la 
dispoziţia omului, limba în care zice, adică pune stăpânire pe 
materia dură, impenetrabilă. Pentru poet limba română este un 
miracol, exprimă tainele, bucuria, viaţa. Un imn adus limbii 
române:  “Nu am crezut că o să ai o zi,/ când ale tale-s toate,/ 
cuvânt care ne eşti în nume/ şi pentru tine toate ne sunt date./ 
Tu eşti pământ, cum eşti şi cer,/ tu eşti izvor, cum eşti şi mare,/ 
tu, limba-n care m-am născut/ ca rugăciune şi-nchinare./ E ziua 
ta în fiecare zi,/ te naşti în noi, cu fiecare,/ noi nu vom fi, dar tu 
vei fi/ mereu o binecuvântare./ Nu am crezut să ai o zi,/ dar, 
fie,/ căci ziua ta e cât un an/ şi anul tău e cât o veşnicie/. 
(Întâmpinare, de Ziua Limbii Române). 

Temele abordate în volum sunt la îndemâna omului: viaţa, 
anotimpurile, rugăciunea, marile sărbători care marchează 
schimbarea vremii şi vremurilor, omul legat de creaţie, integrat 
în creaţie, iubirea, speranţa, credinţa, atracţia divinului, 
dinamica spre o lume perfectă, capacitatea de racordare la 
eternitate. „Toamna mea a rătăcit în vii,/ lăcrimând sub 
streaşină de brumă –/ îşi adună frunza-n colivii,/ în lumina 
serilor de humă” (Toamna, în trecere). Anotimpul preferat al 
poetului este toamna, mereu invocată. Semnul roadelor, semnul 
împlinirii, a maturităţii în lumină, în alb. De fapt, omul prinde 
ştiinţa înaltă a trăirilor în paradigma divină. „Şi niciodată n-o 
să fie luni/ şi nici duminică n-o fi/ şi niciodată n-o fi sărbătoare/ 
decât când viaţa-i arta de-a muri” (Niciodată). 

O relaţie cu Dumnezeu este scopul vieţii, una vie, a unui 
om integru, atins de ninsori: “Nu voi mai fi când înc-asculţi/ 
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prin ierburi greierii cei mulţi/ sub tălpile de curcubeie/ ce se 
îneacă-n mări Egee,/ ce-şi risipesc argintu-n valuri,/ ca să te-
mbrace iar în şaluri,/ măcar aşa să mai apară/ iarna pierdută 
într-o vară,/ când eram tu, când erai eu,/ ţinând de mâini pe 
Dumnezeu » (Cândva). 

Relaţia cu femeia iubită este o relaţie perfectă de întregirea 
fiinţei, partea trupească se uneşte cu dimensiunea spirituală, 
partea devine întreg prin iubirea aproapelui, femeia este 
departele aproape, soluţia întregirii: „Femeia de zăpadă/ Ah, 
îngerul meu,/ cum ningea, cum mai ningea –/ atunci ai venit 
tu,/ femeie de zăpadă/ prin aerul care sclipea,/ ca Dumnezeu să 
ne vadă”(Femeia de zăpadă). Poemul este un răspuns dat celor 
care se rătăcesc în norme inventate de om, în experienţe 
limitate, orgolii umane în faţa unui Dumnezeu iubitor, 
întregitor. 

Nicolae Băciuţ îşi defineşte poezia aceasta cu simplitate, cu 
măreţie, cu bucurie. Poezia nu este doar o experienţă, o artă a 
existenţei, încercări venind dintr-un nihilism cu diamante, a 
unui absurd spectaculos, a trăirilor sub aripa frumosului 
fabricat. Arta este modul prin care poetul experimentează 
frumosul lăsat de Dumnezeu oamenilor: „Iată, îmi zic, acesta e 
poemul,/ un muşuroi de cuvinte/ din care furnicile-au plecat –/ 
un muşuroi/ cât un munte Ararat” (Poemul muşuroi). Arta nu 
este o gratuitate, este căutarea asiduă, perseverenţa după reguli 
speciale, cunoaşterea frumosului şi redarea lui oamenilor, 
muntele Ararat.  

Din acest punct de vedere, Nicolae Băciuţ se alătură 
poeţilor din literatura română care au dat poeme exemplare, 
poate nu atât de mediatizaţi, poate nu atât de spectaculoşi, dar, 
evident, poeţi ai suferinţei… Paul Aretzu, Eugen Dorcescu, 
Adrian Botez, Nichita Danilov, Adrian Popescu etc. poeţi 
preocupaţi de a reda frumuseţea ascunsă a lumii de azi vizibile, 
impregnată de adrenalină, şi nu de alb de Ierusalim. Albul acela 
este după aripa îngerului… Fiecare poem este fixat într-un 
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moment anume, are o dată fixă, e punctul de sprijin pentru 
saltul în etern. Starea poetică nu este la îndemna poetului, ea 
vine la timpul exact, fixat de Dumnezeu cu Mâna lui diafană. 
Poetul nu este stăpânul jocului, poetul este doar agentul prin 
care vin cuvintele în muşuroi, este inspiraţia specială, ca 
revelaţie specială. Un poem este dedicat lui Nichita Stănescu, o 
recunoaştere a poetului care scrie sub inspiraţie, învăluit în 
mantia de zăpadă! 

Nicolae Băciuţ ne propune o revenire la poezia cu mesaj, 
scrisă cu sângele prezenţei absolute a divinului. A fost sincer, a 
stat sub ninsori, s-a spălat în alb. Nimic spectaculos sub 
raportul literaturii la modă. Ne propune ieşirea în plină 
ninsoare, sub colinzi: “Îţi scriu doar cu ninsori,/ îţi scriu cu 
iarna,/ cu fulgi uşori,/ ca un colind,/ îţi scriu în alb,/ să nu-
nţelegi ce scriu,/ până zăpada la fereastră/ o să ştiu/ că-ţi bate -/ 
nu să-i deschizi,/ ci doar s-asculţi/ cum ninge cu colinzi” 
(Ninge cu colinzi). 

CONSTANTIN STANCU 
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NICOLAE BĂCIUȚ ȘI LACRIMA POEZIEI LUMINII 
 
 „Poezia e creație și rugăciune”. De aici pornim în 
analiza unei opere lirice aparte. Un poet care s-a impus cu 
autoritate în ultimele două decenii, Nicolae Băciuț, este o 
personalitate distinctă în cultura română a începutului de secol 
XXI. Foarte activ în viața culturală a perioadei, organizator a 
numeroase concursuri literare în care promovează tinerii 
creatori, fondatorul prestigioasei reviste „Vatra Veche”, 
premiat la nivel național, Nicolae Băciuț este o voce originală a 
liricii românești și o prezență publicistică remarcabilă. 

 În volumele sale de poezii este condensat, treptat, un 
univers religios stilizat, care unicizează creația la nivelul 
sinelui, singur recunoscând că „Vine o vreme când nu mai poţi 
spune orice, când nu mai poţi scrie oricum. E ca şi cum fiecare 
cuvânt ar fi testamentar, ca şi cum ai lăsa o moştenire din 
averea ta de cuvinte de o viaţă. Şi din aceste cuvinte fiecare 
trebuie să primească ceva cu care să simtă că este mai bogat, 
să simtă cum sufletul lui îşi întinde conturul, cum îi cresc aripi. 
Pentru că scrisul înseamnă să stai de vorbă cu Dumnezeu.. Şi 
dacă nu vrei să stai de vorbă cu Dumnezeu, de ce să mai scrii? 
Vine o vreme când ceea ce ţi se întâmplă nu ţi se mai întâmplă 
ţie, ci numelui tău”.  

Influențe religioase găsim în toate volumele, însă este 
notabil faptul că de câțiva ani, lirica este vădit preocupată de 
sacralitate, de relația omului cu Dumnezeu, de izbăvirea prin 
creație, de sensul jertfei și al mântuirii. Dialogul cu Dumnezeu 
trece prin dialogul cu sine însuși, cu propria raportare la 
sfințenie. În „Poemul Phoenix” (Editura Nico, 2010) vorbim 
déjà de un limbaj specializat: „Tot mai visez un vis că mai 
visez,/ că numele mi-e primăvară,/că lacrima îmi e botez,/că 
Dumnezeu mă înconjoară –/dar numai visul mă visează/ în 
lacrima luminii trează”. (Lacrima luminii)”. Simbolistica 
Luminii devine dominantă. Ne aflăm în spațiu sacru al 
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divinității revelate și trăite plenar. Căutarea ei este necesară 
pentru purificarea sufletească: „Unde eşti, Doamne? / Nu ţi-am 
văzut  faţa, / ochiul tău nu şi-a deschis pleoapa, / cuvântul tău / 
nu şi-a despărţit literele / ca o dumicătură, / nu a despărţit 
viaţa de moarte, / ziua de noapte, / pe unu de şapte (...)/ Unde 
eşti, Doamne, cui m-ai lăsat” / Care mi-e vina, unde eşti, 
Doamne, / cui să-i plătesc, cine mă iartă”.  
 Dacă Nicolae Steinhardt spunea în 1986 că „Am găsit 
cu bucurie şi nu fără emoţie la Nicolae Băciuţ, una din marile 
obsesii ale poeziei din vremea tinereţelor mele: ideea poemului 
ca operă impecabilă, ca ideal absolut, unic, suprem, 
atotîmbărbător şi atotbiruitor al oricărui cutează să scrie 
versuri”, eu aș putea spune că am găsit în volumele lui Nicolae 
Băciuț lirismul religios în stare de contemplație, de iluminare, 
de împlinire prin creație, prin întâlnire cu Dumnezeu. În 
volumul aniversar „Cincizeci și cinci”, Creația devine o 
Săptămână Luminată menită să desăvârșească sufletește Ideea: 
„În fiecare luni / e vineri, / în fiecare ieri / e-o seară, // sub 
fiecare pleoapă- i primăvară, / e toamna unei veri - / un 
anotimp / de nicăieri. / Şi-n fiecare sâmbătă / e-un luni, / o 
nuntă / fără de mireasă – / când nu-i nimic / ca să cununi, / 
când casa se întoarce-acasă. / Duminică / e lunea mea, / un 
început / ce nu ne va-ncăpea. / În fiecare luni / e luni, / în 
fiecare zi / e-un şapte / pe care n-ai cum să-l aduni / şi care nu 
se mai desparte”. Dimensiunea creației este atemporală, fiindcă 
timpul nu există decât în dimensiunea noastră istorică, în 
necesitatea noastră de a-l măsura cu pendula ceasului obosit. 
Timpul devine prefacere a Creației ce ispitește în creatorul ei 
sămânța sacrului.  
 Dacă la începuturile ei, poezia lui Nicolae Băciuț era 
una în care erau cultivate „tăcerile semnificative („când tot 
ceea ce nu spun sunt"), care deschide „cartea lumii", caută 
„cuvântul cel de taină” şi pășește iscoditor, în modul liric al lui 
Blaga (în continuare marele model), într-un anotimp plin de 
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miracole: „un anotimp al firii mele fără margini"1, actualmente, 
lirica se distanțează de modele (înafară de modelul blagian este 
obsedant în opera lui Nicolae Băciuț dialogul cu Nichita 
Stănescu, mereu și mereu inedit, prezent în toate straturile 
conștiinței poetice). De asemenea, criticul Eugen Simion sesiza 
încă de la primele volume dominanta cromatică, preferința 
absolută pentru alb, pentru imaculat, pentru Iarna în 
splendoarea ei de curățire definitivă și însetare de divin.  

Mănușa de gheață din volumul Nostalgii interzise 
devine un leitmotiv. Gheața însă nu are conotațiile stilizate ale 
unui abisal ființial, ci trimite la transfigurare, renaștere, 
regăsire de sine și reinterpretare a Poeziei. Este șansă de 
mântuire, de trecere într-un Dincolo transparent, etern vizibil 
într-o geografie a lacrimei stănesciene, stare de contemplare și 
de purificare: „Noi stăm în faţa unei pâini de gheaţă -/ se 
spune, / o pâine rumenă şi arătoasă - / în timp ce-n aburul 
privirii / cenuşa grâului refuză coacerea, / câmpia îşi alungă 
propriul deal, / pădurea se retrage în copac, / iar mâna 
dreaptă creşte / chiar din mâna stângă / cu care vine cineva / 
şi taie pâinea. // În faţa noastră însă nu-i / decât un strop de 
lacrimi licărind” (Pâinea de gheaţă). De altfel, într-un „Duel” 
cu poezia (din volumul Casa cu idoli), Creatorul este un Alb 
încărcat stilistic iar universul devine asemenea Lui. Metafora 
Luminii este stilizată într-un Alb nesfârșit care se-așterne pe 
firea lucrurilor: Zăpada / mănușă aruncată / în memoria ierbii.  

Sacralitatea devine o constantă a poeticii lui Nicolae 
Băciuț. Metafora Albului este metafora divinității. Ea capătă 
semnificații legate de consacrare, de renaștere, de reîntâlnire 
între „eu și Tu”. Poemele din volumul Alb pe alb „sunt o 
expresie suficient de limpede a unei viziuni lirice în care se 
îngemănează, cu egală îndreptăţire, impulsul spre lume, spre 
reprezentările cu un grad sporit de concretitudine, şi reculul în 
                                                        
1 Eugen Simion, Nicolae Băciuț, Memoria zăpezii, în „România literară”, 6 
ianuarie 1990, p. 10. 
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interioritate, retragerea în trăirea de anvergură afectivă 
pronunţată. Titlul volumului trimite, aproape involuntar, spre 
seria de tablouri Alb pe alb, aparţinând pictorului Kazimir 
Malevici, în care autorul tindea să redea sensibilitatea pură, 
renunţând la orice referire contextuală, fenomenală. În cazul 
lui Nicolae Băciuţ, este evident că realul este prezent în 
filigranul poemelor în mod imediat, elementele universului 
intrând în arta combinatorie a versului printr-un soi de 
reducere a lor la imaginea esenţializată, la figura spirituală 
pură, printr-o strategie a nuanţei, printr-o tehnică a sugestiei 
abstracte ori a reveriei aplecată asupra marginii de taină a 
lumii: „Alb pe alb,/Viaţă pe viaţă,/nimic n-a fost spus,/ totul se 
ştie,/pe faţă,/fără trecut, fără azi - / o noapte abandonată/ca o 
fiară/nevânată; /nici o atingere/nu ajunge / până la sânge, / 
nici o lacrimă/nu-şi ascunde marea.// Eu şi tu./ Altfel spus, / 
Nu”2. Poemele acestui volum se împletesc în rugăciune, în 
„viață pe viață”: „Drumul poeziei de la alb la alb este cel 
dătător de chip interior inefabil, suport al portretului în alb, 
autentificând ordinea sacră a cuvintelor: “nu e nici viaţă, nu e 
nici moarte, / totul rămâne închis într-o carte… Poemul îl scrie 
pe poet; în trepte, dureros şi sublim, până la solemnitatea 
secundei în care are loc îngenuncherea pe pagina de carte, cel 
mai pur gest dintr-o biografie poetică; coloană albă la nunţile 
lumilor. Puternic şi blând, poetul e doar respiraţia cuvintelor.”3 

Înfiază-mă, Tu, Doamne, până dincolo de toamne, iată 
crezul artistic al liricii religioase a poeziei lui Nicolae Băciuț. 
Totul curge înspre rugăciune din puterea sufletească a întâlnirii 
cu sine și cu Dumnezeu. El are „precum transilvănenii autentici 
(v. consemnările lui Lucian Blaga despre Marele Șaguna!) un 
puternic sentiment al duminicii, al înveșmântării în lumina lină 

                                                        
2 Iulian Boldea, Urmele scrierii, în „Cuvântul liber”, 2003. 
3 Valentin Marica, Pleoapa lui Homer, 50 de poeme în lectura autorului, în 
colecţia „Cartea radio de poezie”, Societatea Română de Radiodifuziune şi 
Studioul Regional de Radio Târgu-Mureş.  
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duminicală)4: Cel ce crede se teme; cel ce se teme se smerește; 
cel ce se smerește se îmblânzește; cel blând păzește poruncile; 
cel ce păzește poruncile se luminează. În rugăciunea 
duminicală se așează liniștea din „Despărțire de înger”, o antologie 
interesantă, plasată sub influența hemografiei stănesciene: „A 
venit îngerul şi mi-a zis: de atâta amar de vreme te veghez ca să ajungi om 
de ştiinţă şi tu până acum n-ai inventat nimic! Cum să nu; am 
inventat; numai că ştiinţa pe care eu am creat-o este atât de subtilă, încât 
uneori se confundă cu firescul. Ea se numeşte hemografia, adică 
scrierea cu tine însuţi”. Consecvent dedicat Albului, poemul 
are o curgere firească: Nunta e „de argint”, primăvara e o 
„mireasă îmbrăcată-n alb”, iar „un alt Christos / ne va petrece / 
albu-n os”. Nu lipsesc referințele metatextuale, trimiterile la 
textele biblice, firescul unui Azi etern, perceput iconic: „Fericit 
că timpul stă în loc, / că nu există ne-nțeles / că morții poți să-i 
dai binețe, / că verbul / nu sclavul vreunui adjectiv / că masa 
mea de scris / plutește lin / ca o corabie pe marea în furtună”. 
Voit stănescian, îngerul nu se desparte, in facto, de poezie, ci el 
se integrează în Abolut, în Cuvânt. Îngerirea din poemul 
„Îngerul din cuvânt” este o consecință a „șederii” în conștiința 
de sine, orice părăsire fiind imposibil de delimitat în Verbul 
creației: „În orice clipă eşti, / în orice parte – / ţi-e sângele o 
urmă / ce cândva se desparte / în lacrimă / şi în privire / şi în 
mireasă / şi în mire, / până când trupul tău / devine cruce, / 
până ce iarba-şi răstigneşte noaptea / ce-ngroapă iar / 
secunda dintre septembrie / şi toamnă / şi dintre sâmbătă / şi-
altar, / dintre tăceri / şi minutar. // În orice clipă eşti, / până-n 
cuvânt te îngereşti.” Interesant este poemul „Fereastră de 
lacrimi”, în care reflectarea din fereastră nu poate fi decât 
„albă”, deoarece „Acolo șezum / și plânsem / cu lacrimi dulci-
amărui / ale tale, ale mele / ale nimănui”. Înstrăinarea pare 

                                                        
4 Valentin Marica, În loc de Prefață. Laudatio lui Nicolae Băciuț, în vol. 
Sens giratoriu, Ed. Nico, 2013, p. 8. 
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atemporală, iar dorul de nestăvilit, bineînțeles în „râsu-plânsu” 
stănescian...  

Analizând opera lui Nicolae Băciuț, scriitoarea 
Cezarina Adamescu remarcă prezența constantă a sacrului 
revelat în Poezia celui ce este „o lacrimă a lui Dumnezeu”: 
Simţământul sacru e prezent în toate poemele din acest volum 
şi din întreaga creaţie a autorului şi el respiră evlavie, pietate, 
credinţă, speranţă, iubire. Fără aceste coordonate, Poezia n-ar fi 
întreagă şi nici nu ar avea impactul dorit. Iată aici, sentimentul 
filiaţiunii faţă de Maica noastră, a tuturor: “Iubindu-te, / mă 
inventam, / cel care-am fost, / cel care sunt /în chipul bobului / 
mărunt, / Marie, Preacurată Maică, / mă repetam / iubindu-te / 
cu-o moarte – / înc-o dată, / fiul tău, / îngenunchind / într-o 
carte”5.  Atrag atenția Definițiile pe care autorul, într-o 
nesfârșită luptă cu sine, le dă propriei creații, atingând sensibil 
corzile interioare ale sufletului reverberând dragostea infinită 
față de versul stănescian: „Poezia / e stropul de ploaie / de la 
streaşina ierbii. // Nu, nu aceasta e poezia, / şopti iarba. // 
Poezia / e bobul de rouă / de la subsuoara ierbii. // Nu, nu 
aceasta e poezia, / strigă iarba. // Poezia / e lacrima / de la 
ochiul ierbii. // Nu, nu aceasta e poezia, / suspină iarba. // 
Poezia / e picătura de sânge / de la talpa ierbii. // Nu, nu 
aceasta e poezia, / tăcu iarba./ Poezia sunt eu – / şi eu aştept 
coasa.” Concluzia autoarei este că „Ajuns la deplina conştiinţă 
de sine, Nicolae Băciuţ spune: „Acesta sunt eu – / lacrima lui 
Dumnezeu!”. Da, asta da…Să fii lacrima lui Dumnezeu, nu 
este puţin lucru, dimpotrivă. Fie şi numai pentru atât, această 
lacrimă se va imprima pe un giulgiu invizibil, precum chipul 
lui Iisus Cristos pe marama Veronicăi, în drumul spre 
răstignire. Şi-o vom purta pe dinăuntru ca pe un odor de preţ, 
ca pe o cruciuliţă, ca pe un Sfânt Rozariu…6” 

                                                        
5 Cezarina Adamescu, Poezia boemei, boema poeziei – Nicolae Băciuț, 
Editura Nico, 2010, p. 11 
6 Idem, p. 18. 
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Izgonirea din Rai („când în scădere mă adun, / cu tine 
în cuvântul ne-nceput, / cu tine răsărit în care-apun”) trebuie 
răscumpărată cu orice preț. De aceea, o Via Dolorosa urcă 
itinerariul bineștiut, care ne stăpânește fiecare clipă de viață și 
ne cheamă să înțelegem sensul vieții și al suferinței, sensul 
drumului spre Veșnicie: „Noaptea – o alee a lacătelor, / uşi 
grele ruginind / de smirnă şi tămâie. // Nici n-ai crede că / Isus 
a trecut vreodată pe acolo, / că plânsul are numele pietrei, / 
nici n-ai crede / că trebuie să ai grijă / de moarte / ca de 
propria viaţă. // Lumânări, icoane, cruciuliţe, /bazar, / nici n-ai 
crede! // Eli, Eli, lama sabahtani!”  

Definirea este o coordonată esențială a religiosului la 
Nicolae Băciuț. O entropie de esență estetică macină discursul 
liric condensând Ideea Absolută: „O gură / plină / de zăpadă - 
/ Poezia” se contopește într-un „Semn de carte” situat „între 
noapte și zi / între pagini nescrise / între viață și moarte / între 
iu și bi”. Și toate deoarece, „între iarnă și cuvinte” Tu rămâne 
„semnul meu de carte / care nimic nu desparte”. Așadar, nimic 
nu trimite la despărțire, dihotomia departe-aproape fiind 
simbolică. Scrisul poetic e definit întotdeauna prin raportare la 
sacru, la capacitatea ființei de a se metamorfoza în dialogul cu 
divinitatea: „Îmi scrii cu anotimpuri / ce n-au fost / cu 
anotimpuri / dintr-o altă viață, / îmi scrii cu viața mea / cu 
sângele / schimbărilor la față”. Mai mult de-atât, într-o 
splendidă revelație poetică, „Scriu cuvinte / pe cuvinte / și 
cuvintele sunt cerul / în care Dumnezeu / mai creează / o dată 
lumea”. 

Primăvara e o sită-n care iarba-i răstignită! exclamă 
poetul Lacrimei Luminii. E-așa, fiindcă nu există răstignire fără 
Înviere, precum ar spune și Ioan Alexandru, „de Înviere 
cosmos-i învins”. Iar Învierea este în strânsă legătură cu 
Nașterea, cu acele minunate colinde, care înalță sufletul creștin 
și-L coboară pe Iisus în sufletul omului. În volumele de poezii 
din ultimii zece ani, colindele sunt nelipsite din lirica lui 
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Nicolae Băciuț. Sinceritatea clipei trăite plenar, în mijlocul 
Sărbătorii Luminii, este revelatorie și încărcată de emoții 
profunde: „Dacă cerul mi-e scară / și icoana mi-e înger / 
ninge-ne, Doamne, / cu lerui ler // Dacă ceru-i fereastră / unde 
stelele nu pier / ninge-mă, Doamne, / cu lerui ler // Dacă cerul 
coboară / dacă naltul e jos / ninge-mă, Doamne, cu lerui 
Hristos”.  

În volumul „La taclale cu Dumnezeu”, poate cel mai 
reușit volum cu tematică religioasă din lirica poetului, respiră 
același Alb și-aceeași Lumină a Poeziei – răsfrângeri ale 
sufletului din dor de Dumnezeu. Incipitul poetic stă sub semnul 
Ierusalimului ceresc (poetic) și al celui pământesc (cu trimitere 
referențială la spațiul fizic). E un Alb definitoriu, același Alb 
liniștitor din toate celelalte volume, care invită la meditație și la 
reflecție: „Şi la Ierusalim s-a-ntins zăpada, / E ca un giulgi 
peste trecute răni, / Cum vântul şi-ar aprinde zada / Să trecem 
dincolo de vămi! // De-atâta alb şi vinul din potir / E pentru 
frig cuminecare, / Şi fiecare fulg rămâne mir / Ca pentru-o altă 
înălţare. / A nins şi la Ierusalim, / Şi seara asta nu e seară, / E 
dimineaţa unei lumi, / care din nou în noi coboară. // A nins, 
dar nu pentru-a fi iarnă, / Ci doar lumina-n noi s-aştearnă.”  

Învierea, Iubirea, Colindul ceresc, Arborele Vieții, 
Crucea, Viața, Rugăciunea, toate sunt prinse în jocul poeziei 
transformate în dialog cu divinitatea, Cuvânt și Tăcere, imn de 
laudă și psalmodiere a celui mai înălțător sentiment uman care 
conectează omul la „satelitul Doamne” (cum spunea deseori 
Rafail Noica). Inspirat din imnografia lui Ioan Alexandru, 
volumul abundă în versuri ce glorifică evenimentul creștin cel 
mai de seamă: Învierea. Un suflet reînviat, reîntors la firesc, la 
trăirea în ritm liturgic, conectat prin rugăciune la sferele 
Absolutului și marile sărbători creștine: „Pământ de ceară, / 
pământ ne-nceput – / lespede de aur:/ Hristos s-a născut! / 
Pământ de acasă, / pământ de niciunde – / lespede de aer. / 
Undele din unde. / Pământ de sânge, / pământ îngenuncheat – / 
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lespede de stele: / Hristos eliberat. / Pământ în piroane, / 
pământ crucificat – / lespede de rouă: / Hristos înviat. / 
Pământ de cuvinte, / pământ înstelat – / lespede de smirnă: / 
Hristos S-a-Nălţat”.  
           O metaforă interesantă este cea a omului de zăpadă. 
Închis în sine, căutând pe Cel Preaînalt, omenescul își regăsește 
identitatea paradisiacă, cu toate că percepe ideea că Ochiul lui 
Dumnezeu  nu poate să-L vadă. „Târziul” însă este un amestec 
neomogen de sensuri albe, atât de albe „încât se confundă cu 
firescul”: „E târziu, la tine, Doamne, / încă-i iarnă, / zăpezile-
au ajuns la cer, / cu stele-a început / să cearnă, / dintr-un alt 
prier. / E iarnă, încă, Doamne, / eu sunt un om de zăpadă, / iar 
ochiul tău, / Doamne, / peste ceruri închis, / nu poate să mă 
vadă.” La fel de interesante sunt metaforele înserării și ale 
îngeririi. Înserarea e definită ca stare de spirit, ca necesară 
purificare lirică în lupta cu încercările și lepădarea de sine, care 
trădează starea de păcătoșenie, de ieșire din sine. De esență 
stănesciene, metaforele sunt culegătoare de stele, de flori, de 
iarbă, de piatră și de dimineți care sfidează, catharctic, puterea 
ființei de a se autodepăși. Ceea ce la oameni e cu neputință, la 
Dumnezeu devine posibil. Interogația finală e o iminentă 
salvare de sine, omul înserând în dimineața ființării și primind 
răspuns divin la îndoielile sale: „Cum să spui ierbii să nu mai 
fie / iarbă, / cum să spui pietrei să nu mai fie/  piatră,/ să spui 
florii să nu mai / înflorească, / râului să nu curgă,/  
fătului să nu se nască?/ Cum să spui: / Doamne, îţi las ţie viaţa 
mea, / să i-o dai celui nenăscut, / să moară el în ea?/ Cum să 
spui: / e dimineaţă, Doamne, / şi nu mă pot însera?” 
 Îngerirea ia formele libertății creatoare absolute. 
Simbolurile care își fac ucenicia în marea de cuvinte a credinței 
devin imagini arhetipale ale oglindirii, ale răsfrângerii unui 
„dincolo” imanent care trece printr-un „dincoace” al firii. 
„Învățarea” e veșmântul alb al frumuseții și al sufletului 
eliberat de patimile cuvintelor devine „culori” pe cerul 
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lacrimilor căzute în ființa căutătoare de sens și salvare prin 
Poezie: „Sunt ucenic întru cuvânt, / învăţ culori doar de la cer / 
şi rănile de la pâmânt, / învăţ să nu rămân stingher, / din 
lacrimile mele să mă-ncânt;  / învăţ şi ropotele ploii / în care 
încă mă înveşmânt, / învăţ şi patimile joii / şi zborul cuibărit în 
vânt; / învăţ de-acum să fiu fereastră, / prin care vrei să mă 
priveşti / şi florilor să le fiu glastră, / când numai tu te 
îngereşti.” 
 Și pentru că poezia „trebuia să poarte un nume”, „un 
singur nume”, ea se identifică întru totul Creatorului său. Ea se 
confundă cu firescul, ea e „Schimbare la Față”, e „zbor”, e 
umbletul lui Dumnezeu prin lume, e „lacrima” divinității, e 
plânsul universului, e sinonimă cu perfecțiunea. Omul e „chip 
și asemănare”, e urmă de pași pe pământ, e un Timp care se 
oprește, uitat, în loc: „Pe-aici a trecut Dumnezeu / şi le-a uitat 
toate la vedere, / ici-colo câte-o urmă de zbor, / ici-colo câte-o 
cădere. / Pe-aici ai trecut şi tu  / şi n-ai lăsat nicio dimineaţă –/ 
ici-colo o urmă de zi, ici-colo o Schimbare la Faţă.// Pe-aici 
trec şi eu, / ca o secundă uitată, / ca lacrima lui Dumnezeu”. 
 Lirica religioasă a lui Nicolae Băciuț se definește în 
raport cu lumea, cu divinitatea și cu propria identitate poetică, 
semn că divinul lucrează în straturile conștiinței. Poezia e 
rugăciune în formă de lacrimă, e stare de a fi, e miracolul însuși 
al existenței căzut în Cuvântul Alb, simbol al îngerescului, al 
curățirii lăuntrice, al frumosului care, precum la Nichita 
Stănescu, se confundă cu firescul. Nicolae Băciuț e poetul 
creștin care trece prin filtrul poetic puterea rugăciunii și a 
creației.  
 

MARIA-DANIELA PĂNĂZAN 
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ÎN  LUMINA  SĂRBĂTORILOR   PASCALE 
 

Sunt cărţi pe care le înţelegem şi le procesăm mai ales în 
perioadele de lumină ale unor sărbători creştine, în haloul plin 
de mister al intuitelor legături cu Creatorul şi cu dorinţa 
respectării rânduielilor din moşi strămoşi lăsate. De-a lungul 
vremii, într-o formă sau în alta, lumina cunoaşterii  ne 
convinge de balanţa echilibrului între binele şi răul încercărilor 
vieţii, din care se naşte creaţia. 

Aceste gânduri ni le-a trezit recentul volum de poezii „ La 
taclale cu Dumnezeu” ( Editura Vatra Veche, Tg. Mureş, 
2016) al polivalentului om de cultură, scriitor, jurnalist, eseist, 
istoric literar, Nicolae Băciuţ, neobosit truditor al 
diversificatelor modalităţi de încurajare şi de răspândire a 
cuvântului „care zideşte”. 

Aşa cum rezultă din prefaţa explicativă „ Când stai de 
vorbă cu Dumnezeu”, poetul decodifică semnificaţia titlului, 
care sugerează relaţia firească între om şi Divinitate, apropierea 
spirituală de acea supraputere, în preajma căreia găseşte  
soluţia căutărilor şi a zbuciumului existenţial, după cum 
mărturiseşte : „ În viaţa mea, poezia îşi are locul ei şi mi-am 
îngăduit despre ea şi prin ea să-i spun Dumnezeului meu ce mi 
se-ntâmplă, ce gândesc, ce nădăjduiesc.”( p.5). Citind poeziile 
acestui volum, simţim vibraţia apropierii poetului de Unicul 
Creator, existent în tot ce ne înconjoară şi ne bucură fiinţa. 
Pentru domnul Nicolae Băciuţ, poezia devine modalitate de 
comunicare cu Universul şi, totodată, mijloc de cunoaştere şi 
de autocunoaştere, aspirând înspre dezvăluirea  frumuseţilor şi 
a sensului vieţii. 

Nu întâmplător poemele acestui volum „sunt datate, nu din 
vanitate, nu din orgoliu, ci din respect pentru locul şi secunda 
în care am oprit timpul în loc, gata să spun, asemeni Faustului 
lui Goethe : Opreşte-te, clipă ! Atât de frumoasă eşti !” (p.6). 
În aceste cugetări, intuim bucuria de a trăi în mijlocul 
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nenumăratelor frumuseţi şi bogăţii cu care am fost dăruiţi, pe 
lângă care, adeseori, trecem nepăsători, fără să le vedem şi fără 
să le apreciem ca daruri ale lui Dumnezeu. Or, cele optzeci de 
poezii reflexiv-filozofice, datate din decembrie 2014 până în 
decembrie 2015, ocazionate de deplasările în spaţiu şi în timp 
ale scriitorului ( Năsăud, 10 ianuarie 2014; Ploieşti, 30 martie 
2014; Satu Mare, 10 mai 2014; Sighişoara, 10 iulie 2014; 
Mănăstirea Nicula, 26 septembrie 2015; Mizil, 2 octombrie 
3015; St.Peter der Sperr, Wiener Neustadt, 19 noiembrie 2015 
etc.) confirmă tocmai aceste momente ale trăirilor tulburătoare, 
aspirând spre lumina spiritului şi spre înălţare întru credinţă, 
tălmăcind admirabil  bucuriile şi adevărurile relevate 
cititorului, prin cuvinte mânuite cu spontaneitate.  

Din această perspectivă, considerăm volumul un adevărat 
jurnal liric, în care Eul poetic, descătuşat de convenienţe, 
percepe prezenţa Atotputerniciei Creatoare în schimbările 
naturii şi în succesiunea anotimpurilor, reflectate în vârsta şi în 
stările sufleteşti ale omului, supus  necontenitei treceri. Poetul 
resimte pulsaţiile metafizice ale trăirilor răscolitoare generate 
de vremelnicia căreia-i plătim tribut, însă permanenta apropiere 
de Divinitate atenuează drama  lucidităţii. Astfel de momente 
elegiac-melancolice nu aluneacă într-un patetism ieftin, ci  
armonizează omul cu natura, valorificând resursele nebănuite 
ale cuvintelor („ Acum doar tu mă vei cunoaşte,/ când şi 
cuvintele sunt moaşte”- p.28). 

Domnul Nicolae Băciuţ e convins de responsabilitatea 
poetului când, în prefaţa justificativă, formulează un autentic 
testament literar, cu largă aplicabilitate în lumea scriitorilor, 
afirmând că : „ Vine o vreme când nu mai poţi spune orice, 
când nu mai poţi scrie oricum. E ca şi cum fiecare cuvânt  ar fi 
testamentar, ca şi cum ai lăsa o moştenire din averea ta de 
cuvinte de o viaţă. Şi din aceste cuvinte fiecare trebuie să 
primească ceva cu care să simtă că este mai bogat, să simtă 
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cum sufletul lui îşi întinde conturul, cum îi cresc aripi. Pentru 
că scrisul înseamnă să stai de vorbă cu Dumnezeu...” ( p.5) 

Tocmai de aceea, acest volum de poezii, complementar 
oarecum pe plan ideatic şi afectiv celui publicat anterior 
(„Despărţirea de înger”), poate fi considerat un autentic crez 
literar, în lumina căruia se recompun trăirile autorului. 
Dezvoltând teme tradiţionale, într-o manieră de certă 
originalitate ( natura în circuitul anotimpurilor, trecerea 
ireversibilă a timpului, succesiunea generaţiilor, Sărbătoarea 
Naşterii   şi a Învierii etc.), domnul Nicolae Băciuţ  realizează 
unele strofe-pastel, metamorfozate în cugetări melancolice, 
care reverberează în sufletul cititorului  („E toamnă, chiar e 
toamnă/cad frunze peste noi ca-n vis,/ cad dintr-un anotimp de 
altădată,/ în care am rămas închis/....Rămâne toamna fără 
noi,/ nici n-avu timp să ne cunoască/ doar umbra-n noi şi-a 
risipit,/ alt anotimp în noi să nască ” – p.78). În alte poezii,  
gândul se cerne prin  mitul biblic al răstignirii lui Hristos, căci 
poetul, cu cununa de spini a umilinţei, prin rănile şi sângele de 
sub cruce,  aspiră la recompunerea imaginară a învierii 
spirituale urmând suferinţei („Naşte-mă, Doamne, mă înviază/ 
pune laolaltă carne şi os/ să crească, Doamne, crucea în 
mine,/ în pacea luminii întru Hristos” – p.84). 

Remarcăm faptul că poetul operează cu simboluri care au o 
mare încărcătură sugestivă (vămile, zăpada, lumina, umbra, 
ploile etc.), vizând etape şi încercări, bucurii şi incertitudini, 
binecuvântare şi purificare. Mulţi termeni sunt împrumutaţi din 
limbajul religios (cuminecare, mir, Înviere, îngeri, Hristos, 
Dumnezeu, Joia Judecăţii de Apoi, Joia Patimilor etc.),  
apropiind omul trecător de perceperea Veşniciei, în viziune 
biblică. Sub aceeaşi Atotputernicie care guvernează legile 
naturii şi ale omului, ca parte din ceea ce ne înconjoară, apar 
frecvent cuvinte- cheie, denumind bucuria, iubirea, credinţa, 
descoperite în  
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Tainele dumnezeieşti, ale începutului şi sfârşitului, care i 
se relevă poetului prin contactul nemijlocit cu realitatea, care 
este Dumnezeu: „...de ce să pleci/ cum s-ar sfârşi o zi,/ să nu 
rămână/ nicio boare,/ să ne mai poată încălzi, /întru lumină, 
bucurie, întru iubire/ şi credinţă,/ ca să rămânem, Doamne, / 
peste lumi,/ copiii tăi, ca singură fiinţă!” – (p. 37). Invocaţia 
retorică cu apelativul Doamne apare în mai multe poezii, ca o 
rugă adresată PreaÎnaltului spre înţelegere şi împlinire : „Dar 
lasă-mi, Doamne, o clipire,/ s-opresc sub pleoape întreaga Ta 
iubire” (p.71) 

Cugetările poetului nu alunecă într-un patetism ieftin, 
fiindcă îşi găsesc tămăduire în apropierea lui Dumnezeu, 
resimţită ca o spovedanie după multele încercări pe scările 
vieţuirii, care urcă sau coboară: „ Doamne, cât timp îmi mai 
laşi/ să fiu singur cu tine,/ să învăţ ultimii paşi,/ înainte de 
scări,/ care urcă sau coboară...” (p.29). 

Poetul preferă toamna, cu nostalgiile naturii pregătite de 
schimbare, în care se regăseşte cu temerile şi cu presimţirile 
care-l încearcă: „ Toamna a trecut pe lângă mine-/ nici nu ştiu 
dac-o s-ajungă undeva/ sau, dacă, fiind coborâtă de pe cruce,/ 
înc-o dată ea va învia!” (p.39). Incertitudini, nelinişti şi 
întrebări asaltează sufletul prins în vâltoarea răscolitoare a unor 
realităţi confuze, precum trenurile „cu poveri de 
frunze...trenuri lungi, cu toamne/ ce nu ajung la tine, Doamne” 
( p.40). În astfel de stări sufleteşti, bântuit de întrebări fără 
răspuns, repetând versurile-cheie, poetul simte apropierea lui 
Dumnezeu, ca pe o lumină, asociindu-l cu clicul care 
declanşează limpezirea marilor adevăruri existenţiale : „ Atât 
de-aproape Dumnezeu – atât de departe...Aş vrea să fie 
lumină...să fie noapte senină...”(p.38). Viaţa omului, precum 
primăvara exploziei vegetale, urmând împlinirea prin fruct, 
alunecă treptat în toamna desfrunzirii, sperând la un alt început: 
„ Toamnă, toamnă/ ce nume ţi s-ar potrivi, ca să-nvăţ cu tine/ 
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felul tău de a muri...felul tău de-a fi/ mereu început, iar şi 
iară” ( p.73).  

Poeziile acestui volum topesc stări sufleteşti şi trăiri de 
răscolitoare intensitate şi cutemurătoare profunzime, declanşate 
de vârtejurile neaşteptate ale vieţii, criptate prin metafore 
inovatoare, care dezvăluie dorinţa poetului de a descifra 
misterul ascendent şi descendent al prezenţei noastre pe acest 
pământ, în care Creatorul este pretutindeni, apropiindu-se de 
noi prin natura ciclică, ajutându-ne, prin suferinţă şi cugetare, 
să percepem, mai clar sau mai nebulos, enigmele existenţiale, 
în succesiunea generaţiilor cuprinse între moarte şi înviere, 
asigurând permanentul circuit al vieţii. Comuniunea omului cu 
natura în viaţă şi în moarte este sugerată şi în poezia „Rătăcit 
între anotimpuri”, când  Atotputernicul rânduieşte transferul 
între lumea materială şi spirituală: „ Doar  tu, în cămaşă nouă 
de nuci/ mă vezi în semnul Sfintelor Cruci” ( p.70). De aceea, „ 
vremea ca în taină cea din urmă cină” este acceptată cu 
seninătate şi cu înţelegerea semnificaţiei din tabloul biblic ( 
„Cina cea de taină” – p.51). Poezia „Surorile”, dedicată 
nepoatelor Carina şi Emma, dezvoltă, într-o manieră originală, 
bucuria continuităţii vieţii şi a transferului între generaţii, 
limpezite în atmosfera liniştitoare a Mănăstirii Nicula : „ 
Surorile coboară în cuvânt/ să urce-n ele sevele luminii,/s-
adune iarăşi într-un trunchi/ toată sudoarea rădăcinii.// 
Surorile, desigur, au venit,/ să-mi facă-apusul răsărit!” – ( 
p.72) 

Golgota existenţială este metaforic sugerată şi în poezia 
„Maluri”, evidenţiind, prin repetarea verbului, multiplele 
disponibilităţi creatoare ale omului, dar şi limitele cunoaşterii 
lui mistice: „Tăiem cât trebuie tăiat/ din viaţă şi din moarte,/ 
din cuvinte,/ tăiem din ce n-a fost,/ din ce-a rămas...tăiem 
tăcerile/ când, mute, ne spun/ atât cât să putem vedea/...dar, 
Doamne, nu putem tăia/ din propriile noastre maluri!” (p. 80). 
În maniera ludică a versului scurt şi concentrat, domnul 
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Nicolae Băciuţ jonglează cu împerecheri aparent spontane de 
cuvinte ( secundul-secunda, gurul-gura, murul- mura,  rockul-
roca, vechiul-vechea etc.), în care se simte sensul 
complementar al împerecherii universale: „ cine ne va fi 
perechea-/ noul - noua,/ vechiul - vechea?” ( p.82) . Iarna, prin 
întinderile albe şi neclintite,  sugerează trecerea dintr-un hotar 
al vieţii într-un hotar al morţii: „ E-atâta alb până departe,/ 
când viaţa se întoarce-n moarte” ( p.83). Magia colindelor din 
perioada Sărbătorilor de iarnă, asociată cu zăpezile şi cu 
Naşterea Luminii simbolice, e surprinsă în maniera versurile 
populare : „ ...Că de-om colinda deodată,/ Naşterea e-
nluminată, /Iar colindul ne-o cuprinde/ Şi ne-o fi mereu 
merinde!” ( Colinde, Merinde – p. 85). 

Fie că e apropierea metafizică de Nichita (p.12), fie că e 
sugerată semnificaţia metafizică a culorilor (p.19) sau a 
timpului măsurat între ieri şi mâine (p.22), poetul trăieşte 
sublime stări de contopire cu frumuseţile înconjurătoare, fie cu 
imensitatea vizuală ( tălpi de curcubeie), cu cea auditivă ( 
greierii cei mulţi) sau motorie ( îşi risipesc argintu-n valuri), 
simţind generozitatea divină bucurându-ne vieţile : „ când 
eram tu, când erai eu,/ Ţinând de mâini pe Dumnezeu” ( p.26). 
Bucuria mânuitorului de cuvinte  resimţită mai ales  de Ziua 
Limbii Române („ ca rugăciune şi-nchinare...mereu o 
binecuvântare”) exprimă poetic o urare : „ căci ziua ta e cât un 
an/ şi anul tău e cât o veşnicie” ( p.30). Poeziile care au ca 
motto citate selective din Scara celor 9 fericiri evanghelice, 
precum „ a şaptea fericire, a doua fericire, a patra fericire” 
dezvoltă figurat raportul scriitor - operă - cititor prin teme 
etice, precum viaţa scriitorului înfrăţită cu a neamului său ( 
p.31), simbolul crucii - de lemn, de aer- sugerându-i  rolul 
social ( p.33) sau efortul lui sisific din Joia Patimilor, trecut 
ulterior prin Joia Judecăţii de Apoi a semenilor ( p.34). 

Pentru cei mai puţini iniţiaţi, poeziile acestui volum par 
ermetice, dar lecturile repetate conştient dezvăluie profunzimile 
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gândirii poetului, în efortul descifrării misterului aşteptării şi 
speranţei, care măsoară vieţile noastre: „ Un an mai nou,/ dac-o 
să vină,/ cel vechi, atuncea,/ unde pleacă?/ dacă cel nou este 
tăcut,/ cel vechi/ nu poate să tot tacă/...Anul cel nou/ va sta 
mereu la pândă/, să-ţi fie bucurie şi osândă” – ( p.49) 

Scrise într-o manieră modernă, cu interesante inovaţii 
prozodice privind măsura, rima şi ritmul versurilor, poeziile 
acestui volum se armonizează într-o scăpărare de discrete, dar 
profunde confesiuni lirice, în care cititorul se regăseşte. 
 

LIVIA FUMURESCU 
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ÎNGERIREA LUI NICOLAE BĂCIUȚ ÎN SPAȚIUL 
LIRIC 

 
Lecturarea volumului de poezii La taclale cu 

Dumnezeu (Editura Vatra veche, 2016) al cunoscutului poet și 
om de cultură Nicolae Băciuț m-a dus cu gândul la câteva 
afirmații făcute de Andrei Pleșu în cartea  „Despre îngeri“: 
„Îngerii convertesc abisul dintre Dumnezeu şi om într-un spaţiu 
al comunicării. Ei dau consistenţă şi viaţă acestui spaţiu, 
transmiţând omului semnele lui Dumnezeu şi lui Dumnezeu 
rugăciunile omului“. Domnul Nicolae Băciuț nu stă pur și 
simplu „la taclale cu Dumnezeu“, așa cum ne anunță în titlu, 
ci... scrie, întrucât pentru domnia sa „scrisul înseamnă să stai 
de vorbă cu Dumnezeu“. A scrie este, în viziunea băciuțiană, o 
formă elevată de rugăciune, prin care are loc „îngerirea“. 
Întâlnim acest termen în  poezia omonimă Îngerire, ce 
constituie o artă poetică: „Sunt ucenic întru cuvânt,/ învăţ 
culori doar de la cer/ şi rănile de la pâmânt,/ învăţ să nu rămân 
stingher,// (...)învăţ de-acum să fiu fereastră,/ prin care vrei să 
mă priveşti/ şi florilor să le fiu glastră,/ când numai tu te 
îngereşti“. Autoportretul din poemul Scară nu lasă loc altor 
interpretări decât aceleia în care poetul cunoaște un singur 
drum, cel al cuvintelor spre întâlnirea cu sine și cu oamenii prin 
Dumnezeu, drum care urcă și coboară mai ales în interioritatea 
mult mai complexă decât lumea exterioară: „Şi ce dacă încă/ n-
am viaţă,/ şi ce dacă încă/ sunt trecut,/ şi ce dacă/ sunt om de 
cuvinte,/ şi ce dacă/ încă n-am început ?/ Rămân bătut în cuie,/ 
scară ce coboară/ când suie“.  De altfel, vocabula „taclale“ este 
combătută și de unul dintre cele două motto-uri ale cărții: 
„Dacă vorbeşte cineva, să vorbească aşa ca şi cum ar fi 
cuvintele lui Dumnezeu“ (Petru I, 2, 11).  

Tema-pivot a cărții este omul în relație cu divinitatea, 
actantul liric având conștiința că instanța divină este nu doar 
omniprezentă și omnipotentă, ci și un prieten indispensabil, 
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căruia are libertatea și norocul să-i spună tot, întru obținerea 
confortului psihic și sufletesc. Multe dintre aceste poeme sunt 
scrise în circumstanțe inspiratoare favorabile: în preajma 
sărbătorilor religioase, în spații monastice (Mănăstirea Nicula) 
și sfinte (Catedrala St. Peter an der Sperr, Wiener Neustadt, 
Austria). Timpul, susținut de motive precum clipa, târziul sau 
devremele, natura, ca matrice și ca geografie plenară în care 
coexistă în chip minunat pământul și cerul, iubirea, ca liant al 
tuturor văzutelor și nevăzutelor, trăitelor și netrăitelor etc. sunt 
alte teme importante ale volumului de față. Motive precum 
cuvântul, iarna, zăpada, crucea, scara ș. a. dau consistență și 
culoare semantică poemelor. Albul, simbolizând puritatea, 
sinceritatea, dreapta credință, predomină în economia 
volumului, primul poem care deschide pledoaria lirică 
numindu-se Alb de Ierusalim și fiind scris în noaptea de 
Crăciun. Ninsoarea devine, astfel, lumina care transformă totul 
pentru a înălța și a face ca omul să ajungă în proximitatea 
divinului: „De-atâta alb şi vinul din potir/ E pentru frig 
cuminecare,/ Şi fiecare fulg rămâne mir/ Ca pentru-o altă 
înălţare.// (...)A nins, dar nu pentru-a fi iarnă,/ Ci doar lumina-n 
noi s-aştearnă“. 

Există o aspirație, firească în context, de a transcende 
divinitatea nu cu scopul de a cunoaște mai mult, ci, aș zice, 
pentru nevoia de apropiere cumva și organică, în stil uman, 
prin intermediul simțurilor, așa cum ne invită psalmistul David: 
„Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul!“ În acest sens, poetul 
Nicolae Băciuț utilizează propoziții optative: Aş vrea să fiu/ 
pretutindeni,/ deodată;(...)// aş vrea să fiu frunză –/ amintirea 
unui copac/ uitat în sămânţă// (...)Aş vrea să fiu/ în fiecare loc –
/ acolo unde sunt urme/ de lumină“ (Arborele vieții); 
propoziții enunțiative: „Azi noapte ceva a trecut/ prin noaptea 
mea –/ cu lacrima puteam/ să o sărut,/ ca pe o cruce-n/ care 
învia/ cum mugurii/-ntr-un sânge ne-nceput“ (Noaptea mea); 
sau interogative: „Doamne, cât timp îmi mai laşi/ să fiu singur 
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cu tine,/ să învăţ ultimii paşi,/ înainte de scări,/ care urcă sau 
coboară,/ ochii mei să fie lumină,/ până când nicio vină/ nu 
rămâne în urmă,/ până când niciun păcat/ nu se-ntoarce a doua 
oară?“ (Așteptare).  

Faptul de a nu-și aparține pe de-a-ntregul în calitatea sa 
de persoană publică, citit fiind de alți oameni care îi trăiesc și îi 
trec emoțiile prin filtrul personalității lor, îl descumpănește pe 
poet, care  se mărginește să constate, doar, acest lucru, fără să 
vrea să aducă amendamente sau să renege imaginea  pe care 
ceilalți i-au construit-o: „Aflu tot mai multe/ despre trecutul 
meu/ pe care nu l-am trăit -/ biografia mea îşi întinde câmpii/ în 
Siberii uitate,/ fără să-mi spună nimic,/ de parcă aş fi trăit,/ 
deodată,/ două vieţi -/ una a mea,/ alta împrumutată,/ ca alţii să 
se îmbrace cu ea,/ haină nepurtată.// Am trăit două vieţi -/ una 
acum, alta niciodată“ (Două vieți). Poetul prevede, din cauza 
multelor păcate ale lumii în general și a folosirii cuvintelor în 
scop egoist și distructiv uneori chiar și de către cei meniți să 
aducă sau să mențină binele pe pământ în special, pierderea 
acestui drept de către toată omenirea, mai rău decât în cazul 
Turnului Babel, căci „cuvintele vor deveni blestem/ şi nu vom 
vorbi/ decât prin semne“, singurul gest posibil fiind semnul 
crucii: „vom face semnul crucii,/ cu crucea de aer,/ cu crucea 
de lemn,/ şi nimeni n-o să ne-ndemne/ să tăcem“ (Semnul 
crucii). Acest semn lasă loc, totuși, speranței, căci din ce alt 
motiv și-ar mai face oamenii cruce?! 

Izul bacovian nu lipsește și poartă cu sine, așa cum era 
de așteptat, un scepticism pregnant. Timpul este pus în scenă 
nu ca să-și etaleze anotimpurile, ci pentru a-și căuta rămânerea 
eternă în natura moartă: „Nu ştiu ce-a mai rămas/ din iarnă,/ cât 
alb ne va mai înveli,/ ce pol va-ncepe să se-aştearnă,/ când 
iarba nu va înverzi“. Vara, semnificând trăire, viață aflată la 
apogeu, graalul naturii al cărui prim beneficiar este omul, va 
exista doar între limitele onirice ale visătorului/ credinciosului: 
„Şi câtă vară, Doamne,/ câtă vară/ îşi va întinde ţărmul peste 
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noi,/ câte castele din nisipuri/ o să ne-ncapă pe-amândoi“ 
(Plecarea anotimpurilor). Disperarea este, de asemenea, 
dramatizată cu o certă abilitate regizorală: „Ascultă iarna/ cum 
se urcă-n trup,/ (...) cum în cuvinte/ i se simte saltul/ şi cum 
ninsoarea-i/ e un lup/înfometat de înserarea/ care l-a uitat“ 
(Ascultă iarna). 

Iubirea are un rol esențial și covârșitor în modul 
poetului de a vedea și de a aborda realitatea lumii. 
Sentimentele de dragoste pentru Ea sunt atât de puternice, încât 
însăși existența lui Dumnezeu este condiționată de ființarea în 
tot și în toate a iubitei: „şi niciodată n-o să fie Dumnezeu,/ dacă 
în toate nu eşti tu“ (Niciodată). Pe de altă parte, poetul are 
nevoie de binecuvântarea iubirii sale de către Dumnezeu: „Ah, 
îngerul meu,/ cum ningea,/  cum mai ningea –/ atunci ai venit 
tu,/ femeie de zăpadă/ prin aerul care sclipea,/ ca Dumnezeu să 
ne vadă“ (Femeia de zăpadă). Pentru iubire, niciun sacrificiu 
nu este prea mare, ziditorul de poeme aducând drept ofrandă 
ceea ce are el mai de preț: cuvintele. Iată dovada: „M-ai privit 
cu tine,/ cu trupul tău întreg,/ cu ochi fără retine –/ şi de cuvinte 
mă dezleg“ (Dezlegare). Poemul Potriviri constituie o foarte 
frumoasă declarație de dragoste, El și Ea completându-se, 
întregindu-se reciproc: „Tu eşti atât de singură/c-aş putea să-ţi 
fiu mire,/ eşti atât de străină,/ c-aş putea să-ţi fiu ţară,/ (...) tu 
eşti tăcerea –/ şi-ţi voi fi cuvânt“. 

Timpul care se scurge (ori „rămâne în urmă“) fără ca 
Dumnezeu să-și facă simțită prezența deformează realitatea, 
dezechilibrează, aduce mari prejuducii naturii umane: „E, 
Doamne, târziu,/ e devreme.../ umbra e singurul ceas –/ eu nu 
mai am umbră,/ Doamne,/ Tu, unde-ai rămas?“ (Tu une-ai 
rămas?) Împietrirea timpului aduce atingere la fel de gravă ca 
și trecerea acestuia în mare grabă: „Nu mai am cuvinte pentru 
mine;/ cum să-mparți ce ți-a rămas:/ o secundă împietrită în 
clepsidră,/ limbile căzute de la ceas?// Nu așteaptă nimeni să-i 
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mai scriu,/ din cuvinte a rămas cenușa;/ fără ele ce-aș putea să 
fiu?/ Dumnezeu închide după mine ușa“ (Ușa închisă).  

Poetul nu rămâne indiferent la schimbările, în rău, din 
natură și la declinul continuu al acestui spațiu de care omul 
depinde în totalitate. Nu întâmplător ultima poezie din 
cuprinsul volumului, Oameni de zăpadă, este un strigăt-
atenționare-rugă, în care, subînțeles, Dumnezeu este întrebat 
unde este și ce face în apărarea celor pe care i-a creat după 
chipul și asemănarea sa: „Desculţă iarnă,/ unde ţi-e zăpada,/ în 
care oameni ai uitat-o,/ în care cer mai ninge-acuma,/ de parc-
ar ninge dinspre Cato*?// Desculţă iarnă,/ unde ţi-e hlamida,/ la 
care cer îţi e firida (...)“ Cititorul se întreabă pe bună dreptate: 
se află poetul Nicolae Băciuț „între credință și tăgadă“, precum 
Arghezi? Nu cumva se apropie de adevăr răspunsul stăpânului 
care venise la Iisus să-i vindece servul: „Cred, Doamne, ajută 
necredinței mele“? Concluzia noastră este că omul și poetul 
Nicolae Băciuț are o continuă nevoie de a dialoga cu 
Dumnezeu, de a-L ști pavăză, girant și participant la tot ceea ce 
se întâmplă. Cea care deschide poetului ușa către acest dialog 
și către acele orizonturi înalte unde poate accesa binele și 
frumosul într-un mod care să-i înnobileze continuu ființa este 
poezia.  Stă mărturie confesiunea făcută de poet Veronicăi 
Pavel Lerner: „Poezia m-a salvat, mi-a dat încredere în mine, 
m-a ajutat să mă cunosc, să-i cunosc pe ceilalţi. Am trăit, 
scriind poezie, cele mai sublime clipe ale vieţii mele. Poezia e 
drogul meu, îmi asigură tot confortul nevoii mele de a visa, de 
a plânge, de a iubi. Poezia m-a dezvăţat de ură, de singurătate“. 

                                                                                        
DIANA DOBRIȚA BÎLEA 
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CÂND POETUL ÎŞI DEVINE PROPRIUL ÎNGER 
 

Dacă aș fi dat o simplă căutare pe net cu numele poetului 
preferat Nicolae Băciuț, aș fi găsit lesne ultima sa carte, “La 
Taclale cu Dumnezeu” editura Vatra Veche 2016. Am cerut-o 
printr-un mesaj privat chiar poetului (îndrăzneală nu glumă, din 
partea mea). Doream nespus să o citesc, fascinată fiind de 
poezia religioasă a poetului mai sus amintit și iubitoare a 
acestui gen poetic în general. Mai citisem poezie scrisă de 
Nicolae Băciuț, publicată în revista Vatra Veche pe care o 
patronează, precum și pe pagina de fb dar, o carte întreagă nu 
mi-a fost dat să am spre lectură, delectare dar şi cugetare la cele 
înalte ale spiritului. 

Inspirației, poetul îi spune stat  “La taclale cu Dumnezeu”. 
E un titlu incitant, îndrăzneț.  

Știu că acestă poezie vine de undeva, din eter, dintr-o 
anumită stare de curățenie sufletească, fiind trimisă atunci când 
Dumnezeu vrea, unora. Acești fericiți  devin vase alese ale 
Harului divin ce curge din Cer spre ei, pentru a-i face mesageri 
ai Cuvantului ce zidește. 

“N-am stat la taclale cu Dumnezeu decât atunci când a fost 
voia Lui, fiindcă toate poemele mele sunt scrise în această 
stare, dintr-un suflu, aşa cum ele mi-au fost inspirate, eu 
nefăcând decât să traduc în cuvinte mesajele pe care le-am 
primit ( Când stai de vorbă cu Dumnezeu).” 

In fiecare carte de poezie citită caut filonul acela neprețuit 
de spiritualitate ce convinge că poezia este dată doar celor 
aleși. Ea este un talant primit la naștere ce trebuie înmulțit, dar 
nu oricum ci spre împreună cuminicare întru Cuvântul ce 
zidește suflete. Omul, este făcut după chipul și asemanarea lui 
Dumnezeu după cum spune psalmistul David, “Micşoratu-l-ai 
pe dânsul cu puţin faţă de îngeri, cu mărire şi cu cinste l-ai 
încununat pe el.”(Ps 8) 
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“Numai tu nu spui nimic,/ numai tu spui totul/ numai tu 
eşti pleoapă,/ numai eu sunt ochiul,/ numai tu eşti iarnă, fără de 
zăpezi /– eu sunt doar lucarnă când doar ziduri vezi,/ eu sunt 
trup de aer,/ când tu eşti veşmânt,/ eu sunt doar silabă,/ când tu 
eşti cuvânt.”/ (Paralele inegale- Năsăud, 10 ianuarie 2014). 

 Sufletul poetului pluteşte într-o lume de dincolo de lume, 
eliberat de trup și parcă mutat în altă dimensiune, cea  edenică 
visată de fiecare muritor, trăitor al credinței, ce crede că viața 
nu e doar “un prag uitat de casa”ci, o Casă veșnică dintr-o 
Împărăție mai presus de toate împărățiile.  

Du-te, du-te, /şi mă lasă/ ca o streaşină de casă,/ ploilor să 
ţin de palme,/până când,/ sub cer senin,/ foşnetul de aripi 
calme/ doar pe umeri îl mai ţin./ Du-te, du-te,/  şi mă lasă/ ca 
un prag uitat de casă,/ peste care niciun pas/ nu e umbră, nu e 
ceas./ Du-te, du-te şi tot du-te,/ toate vămile-s trecute./ ( Vami - 
30 aprilie 2014) 

Sunt în acest volum poeme ce au fost puse pe muzică. Cu 
acestea am interactionat mai întâi și pot afirma dupa cititrea și 
chiar recitirea unora care mi-au plăcut în mod deosebit, că 
aproape toate poemele din acest volum ar putea fi puse pe 
muzică. Aceasta le-ar aduce un plus de popularitate.   

Iata un exemplu de text pus pe muzică, deja memorat de 
mine dupa o primă ascultare: “Pe-aici a trecut Dumnezeu/ şi le-
a uitat toate la vedere,/ ici-colo câte-o urmă de zbor,/  ici-colo 
câte-o cădere./ Pe-aici ai trecut şi tu/  şi n-ai lăsat nicio 
dimineaţă – / ici-colo o urmă de zi,/ ici-colo o Schimbare la 
Faţă./ Pe-aici trec şi eu,/ ca o secundă uitată,/ ca lacrima lui 
Dumnezeu./ “(Și eu- Satu Mare, 10 mai 2014 ) 

In poemele acestui volum nu avem de-a face cu o invocare, 
căutare a divinitatii, nici cu incertitudini ori îndoilei. Dumezeu 
exista, poetul are o relație cu El si dorește marea întâlnire:  
Doamne, care eşti în cer,/ Doamne din cuvinte,/ într-o margine 
de ler,/ o să-mi pun veşminte,/ într-o margine de zi,/ o să fiu o 
zare,/ la nepuse întrebări/ semnul de mirare./ Doamne, care eşti 
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în cer,/ Doamne, nu veni la mine,/ într-o margine de ler,/ voi 
fugi la tine./ (Margine de ler - 19 septembrie 2014)  

 Este multă curățenie sufletească, credinţă statornică 
izvorâtă direct din inimă, fără  patetise şi cu atâtea conotații 
teologie câte sunt necesare, încât eu, cititorul nu am decât a mă 
înfrupata din aceste roade ale cuvintelor, coapte la căldura 
iubirii celei mai presus de toate iubirile, devenite poezii prin 
Harul divin.  

Am scris aceste rânduri cu sfiala și emoția ce mă 
blochează de fiecare dată, când mă aflu în fața unei vibrații 
poetice atât de înalte, încât nu îndrăznesc să o cuprind în 
sărăcia cuvintelor mele.  

Îi doresc poetului Nicolae Baciuț nu gloria perenă a acestei 
lumi (o și are!), ci să ajungă grădinar în Rai (după ce va mai 
scrie o mulţime de cărţi)  și să trimită câte o poză cu florile pe 
care le va îngriji acolo,  pentru a ilustra minunatele sale poeme!  

Nu-ţi cer nimic,/ de ce ţi-aş cere,/ când, Doamne,/ singur 
ştii ce vrem –/ zăpezii cum să-i ceri 

să fie albă,/ iar ierbii/ cum să-i ceri să fie verde/ şi sforii, 
cum să-i ceri/ să fie ghem?/ Nu-ţi cer nimic –/ mi-ajunge viaţa/ 
din care-mi iei/ câte puţin –/  nici strugurilor nu le ceri/  să fie 
vin,/ nici soarelui/ să uite dimineaţa!/  Nu-ţi cer nimic –/  la 
Judecata de Apoi,/ din mine/  dacă mă ridic,/ nu voi fi singur,/  
suntem doi./  Nu-ţi cer nimic –/ Dar dacă, totuşi,/ Vrei ceva să-
mi dai,/  să mă faci, Doamne,/ grădinar –/ dar grădinar în Rai! 
(Grădinar, în Rai)27 ianuarie 2016)  

Acest vomul trebuie așezat împreună cu cărțile de 
rugăciune pentru a citi din el în linștea nopții, după rugăciunile 
de seară. Poemele din cartea “La Taclale cu Dumnezeu”, sunt  
aducătoare de liniște, de lumină în suflet, de îngeri buni și de 
vise frumoase ce au culorile florilor din Eden. 

DORINA STOICA  
4 iulie 2016 
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SIMBOLUL CRUCII ȘI LIRICA LUI NICOLAE BĂCIUȚ       
                       
               Ca orice lirică filozofico-religioasă de zile mari, și 
poemele incluse în recentul volum La taclale cu Dumnezeu (1), 
manifestă interceptarea, pe de o parte, a celor două planuri 
esențiale, imanența și transcendența, iar pe de altă parte, a 
celor două dimensiuni, una a deschiderii „eului individual” 
(mărginit) spre „eul infinit”(paramatman) (2) și cealaltă a 
închiderii sau a unui așa-zis refuz al omului de a se rupe de el 
însuși. În La taclale cu Dumnezeu constatăm că celor două 
dimensiuni le corespund două tipuri de poeme: unele în care 
periplul spiritual se înfiripă într-un tur de creastă, acomodat cu 
versul-rugăciune, prin adresare directă lui Dumnezeu, în timp 
ce alte poeme sunt adresate eului secund al poetului. 
    Unic în feleul său, prezentul volum de versuri impresionează 
atât prin varietatea tematică, cât și prin insolita întrepătrundere 
și a semnificației multitudinii de simboluri și mai ales prin 
răsfrângerea acestora în simbolul principal, cel al crucii. 
    Vorbind despre importanța simbolului ca element al unui 
”limbaj adecvat” în realizarea ”omologiei cer-pământ-om”, în 
concepția omului arhaic, Mircea Eliade e de părere că ”ceea ce 
face caracteristic simbolul și-l deosebește de alte forme de 
cunoaștere este(...) consistența semnificațiilor” (3) și că 
”polivalența simbolului face posibilă consistența sensurilor și, 
în același timp, păstrează diversul, eterogenul...” (4) Ca orice 
simbol, simbolul crucii se deosebește și el de alte forme de 
cunoaștere și are rolul de a unifica ”niveluri felurite de realitate 
cosmică” surprinse ”într-o imagine unică”(5).  
     Am procedat la această incursiune prin filozofia culturii, la 
fel de importantă de altfel, ca și teoria ”terțiului inclus” al lui 
St. Lupasco (6), pentru a diversifica înțelegerea rugăciunii 
minții, a lui Grigore Palama, pe care poetul nostru o are ca 
model suprem, în pritocirea versului și din alt punct de vedere 
decât din cel mistic. 
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    Așa cum Dumnezeu are în mâinile sale cele două forțe 
contradictorii, ”omogenitatea și heterogenitatea”, el fiind 
”psihismul lumii”(7), tot așa, versul-rugăciune reprezintă ”o 
cruce” care ține în echilibru cele două dimensiuni, cea a 
verticalității și cea a orizontalei. Toate celelalte simboluri în 
care se concretizează emoția lirismului băciuțian, se reflectă în 
simbolul crucii. Pe de o parte urmărim motivul Cinei celei de 
taină (”Să vină vremea,/ca în taină/cea din urmă cină.” Cina 
cea de taină), motivul Judecății de apoi și al colindelor 
(”Aştept Colind/ca Judecata de Apoi”Aștept colind), al 
Învierii(”Cu moartea ne-am cuminecat,/ne-ntoarcem într-o 
altă lume -/A Înviat, a Înviat!”Înviere), al Joiei patimilor 
(”Inima mea –/n-o mai ascult/ dintr-o joi,/ din Joia Patimilor,/ 
din Joia Judecăţii/ de Apoi.”Joia Judecății), dar și al ferestrei 
și al ochiului(”Mai ajunge privirea ta la mine?/Şi când 
clipeşti,/ când ochiul e închis,/ cine mă vede”Mă mai 
privești?), etc., vizând deschiderea eului spre Absolut, iar pe 
de altă parte, o serie de motive vizând închiderea ca limitare 
sau cunoscuta ”prejmuire” argheziană care e în firea lucrurilor, 
cum ar fi: motivul coliviei asociat cu motivul toamnei (”E 
toamnă, chiar e toamnă,/ cad frunze peste noi ca-n vis,/cad 
dintr-un anotimp de altădată,/ în care am rămas închis” 
Anotimpul din colivie); motivul copacului asociat cu motivul 
anotimpurilor: (”Nu ştiu ce altă primăvară/ o să se-ascundă în 
seminţe,/ de-o fi să mă retrag în flori,/când doar copacii mai 
rămân fiinţe.” Plecarea anotimpurilor), sau al nopții: 
(”Numai noaptea, numai noaptea,/ ascunde sub pleoapele 
ploilor moartea”. Ploaie de noapte), etc., nu prea departe 
niciunul, de horațianul ”fugerit invida aetas”(8), nutrit în lirica 
băciuțiană, în fața acelui ”prea devreme, /prea târziu” (Vis 
întors), sau în fața acelor ”trenuri lungi, cu toamne/ ce nu 
ajung la tine, Doamne” (Trenuri de toamne). 
     Crucea, ca punct de intersectare a dialogului direct cu 
Dumnezeu și al dialogului cu sine, al omului, de intersectare a 
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cuvântului cu gândul încă neîntrupat, de interceptare a 
abstractului cu concretul, a cuvântului cu tăcerea, a eului 
individual cu cel universal, a vieții cu moartea, etc., reprezintă, 
așa cum am arătat mai sus, un motiv central în lirica băciuțiană. 
Cele câteva poezii dedicate simbolului crucii concretizează cele 
de mai sus, după cum urmează: Întâlnirea cuvântului cu 
tăcerea, este sugerată în Semnul crucii (p.33). Semnul crucii 
va fi singura salvare a omului, după ce cuvintele se vor fi 
pervertit, odată cu pervertirea întregii lumi: ”Într-o zi, / 
Cuvintele vor deveni blestem/ și nu vom vorbi/ decât prin 
semne”. Atunci, ”într-o zi”, care ar putea fi acest ”istud 
tempus”, al căderii, propriu liricii apocaliptice expresioniste, 
comunicarea între oameni se va reduce la simpla reproducere a 
semnului crucii: ”vom face semnul crucii,/ cu crucea de aer, cu 
crucea de lemn”, iar omul va tăcea, fără să fie îndemnat, și 
simplul limbaj cu care va comunica va fi cel al semnelor: 
”...dar vom tăcea,/ vom vorbi,/ făcându-ne semne//”. Cele două 
epitete metaforizante ”crucea de aer” și ”crucea de lemn” 
sugerează dubla ipostază a crucii: cea de-a doua fiind cea 
concretă, ruptă din lumea teluricului, iar prima fiind crucea 
nevăzută, aparținând lumii prototipurilor (9). Același raport 
dintre om și tăcere îl deducem din poezia Amin (p.21). Aici, 
semnul crucii pare să însemne a scrie ”cu tăcere”, a scrie ”cu 
cuvinte care nu se văd” și care ”nu seamănă,/ cu nimeni”. 
Semnul crucii va rămâne primul și ultimul  dialog dintre tată și 
fiu și dintre om și aproape. Atunci ”mâna mea va fi 
vorbitoare”, deși ”mută”. Semnul crucii va fi ultimul ”cuvânt” 
care va lega sufletește, oamenii între ei, atât pe verticala lumii 
(”de sus până-n pământ”), cât și pe orizontala acesteia (”de la 
dreapta la stânga”). 
    Sub cruce (p.84) este unul dintre poemele cu care se-ncheie 
La taclale cu Dumnezeu, dedicat și el, acestui unic simbol al 
creștinătății, mesajul lui liric fiind o adresare directă, 
Atotputernicului. Forța trăirii lirice se concretizează în 



 
 

337 

recurența verbului la imperativ ”naște-mă” și a vocativului 
”Doamne”. Aici, ”sub cruce”, este spațiul dintre două lumi, 
una a Apusului și alta a Răsăritului, una a Nașterii și alta a 
Morții întru Înviere: ”Să picure pe mine, sfânt sângele Tău,/ 
Apusul să-mi fie Răsărit, / ce pacea-mi aduce”. Observăm cum 
dorința aneantizării din eminesciana Rugăciune a unui dac, 
devine, în poemul autorului Memoriei zăpezii, nevoia de a 
ființa prin suferința cristică, ca însăși călirea aurului în foc, și o 
întâlnim aici, în strofa a doua din Sub cruce. Născut din 
”rănile Tale” și purtând ”cununa de spini” a Mântuitorului, eul 
liric va simți cum noaptea Lui îi va fi lumină: ”...cununa de 
spini s-o port și eu,/ noaptea Ta să-mi fie lumină,/ să-ți fiu 
mielul Tău mereu”. Suferința ”dureros de dulce” care-i prlejuia 
lui Mihai Eminescu ocazia de a-și măsura, în Odă (în metru 
antic), propriul calvar cu prototipurile de calvar ale mitologiei 
grecești, Nesus și Hercul, lui Nicolae Băciuț îi prilejuiește 
ocazia căutării mântuirii. Poemul Sub cruce, ca de altfel 
întregul volum, pare a izvorî din mitul central al stănescienei 
Epice magna având în centru figura lui Cristos care, jertfindu-
se, se pierde pe sine pentru a-și mântui semenii. Sub cruce nu 
numai că transformă, prin martiriul său, drama omului, într-o 
tragedie înălțătoare izbăvind-o de avatarele destrămării, dar, 
mai mult decât atât, vede în simbolul crucii celei drepte, 
singura mântuire. Replica renașterii, ca pasărea Phoenix, din 
propria-i cenușă, ar fi aici, în poezia Sub cruce – adevărată 
capodoperă a liricii religioase românești - marcată de 
metaforele ”luminii” și a ”mielului”. Recurența sintagmei, la 
începutul fiecărei strofe și mărcile lexico-semantice ale 
pronumelor și verbelor la persoana întâi și a doua, exprimă 
combustia sufletească concretizată în insistența cu care poetul 
își dorește cu ardoare, să crească în el crucea: ”Naște-mă, 
Doamne, mă înviază,/ pune laolată carne și os,/ să crească, 
Doamne, crucea în mine,/ în pacea luminii întru Hristos”. 
Focul rugăciunii, ca vorbire peste fire, trecut parcă, prin 
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arderea sufletească a psalmistului arghezian (”Ard către tine-
ncet, ca un tăciune, / Te caut mut, te-nchipui, te gândesc”), sau 
prin cea sonetistului blăjean, canonicul Timotei Cipariu 
(”Pricep, auzi, arzi foc prin al meu sânge, /curând incende-l, 
oh, tu să nu-nceţi, / până-n cenuşă tot se va preface/ Că lacrimi 
moi de ochi nu te vor stânge, / tu arzi ascuns sub şapte tari 
peceţi. / Şi - atunci! atunci ave-voi şi io pace”(10), 
concretizează din nou, spusele poetului Cezar Ivănescu : 
“Nicolae Băciuţ e unul dintre rarii poeţi care (pe urmele lui 
Nichita Stănescu) dematerializează, ‘dezîncarnează’cuvântul 
dintr-o tentaţie absolutorie: poezia sa pare scrisă într-o 
purificată stare de rasă, transmiţând continuu o jubilaţie a 
gândului autarhic…” (11). 
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La taclale cu ... femeia de zăpadă 

În volumul La taclale cu Dumnezeu..., recent publicat de 
Nicolae Băciuț la editura mureșeană Vatra veche, ne 
întâmpină, printre multe altele cu tentă hieratică, poemul 
Femeia de zăpadă. Purtând un titlu colocvial și, în același 
timp, lipsit  -  în opinia poetului  -  de conotații peiorative, 
grupajul liric îmbie la meditație, la regăsirea de sine mediată 
de viziunea băciuțiană profundă, însă niciodată gravă.  

Hic et nunc, N.Băciuț devine, în chip simbolic și poate fără 
voie, Călăuza pe calea către Cel de Sus. Altfel spus, a vrut să 
fie singur întru divin, dar a ajuns repede la noi prin cuvântul cu 
valoare testamentară, la care se referă pe larg în prefața cărții, 
autentică Predoslovie voroavă contemporană, corelată cu 
spiritul   blând-arhaic al textelor. După cum însuși explică, 
creațiile poetice sur-prind ecoul întâlnirii fulgurante cu Cel din 
Tării, astfel că "ele au chipul și asemănarea acelei clipe în care 
ai sentimentul că te desprinzi, că plutești într-un zbor 
îngeresc." Cu toate acestea, poetul nu a intenționat un tratat de 
teologie sau de angelologie, ci doar i-a încredințat asemenea 
unui Fiu Tatălui tainele inimei, cum zicea M. Kogălniceanu cu 
două veacuri în urmă și cum apare într-o notă plină de tâlc din 
finalul introducerii: "îi spun ceea ce  mi se întâmplă, atunci 
când mi se-ntâmplă pe limba mea, fiindcă știu că El toate 
limbile le pricepe, iar neînțelesurile mele sunt înțelesuri pentru 
El".   

Poetic şi sintetic se revine asupra ideii în poemul sugestiv 
intitulat Paralele inegale pentru a se justifica opțiunea 
subordonării prin relația matematică de incluziune: "eu sunt 
doar silabă,/ când tu ești cuvânt." Este de întrevăzut că 
religiozitatea la N. Băciuț ține de evocarea intimă a divinului, 
de simplitate, de tradiție și de ordine, nicidecum de un 
misticism forțat sau de precepte biblice aride. Pretutindeni 
scriitorul confirmă im-plicit sau explicit că spațiul sacru are rol 
securizant pentru a sa conștiință artistică, imposibil de 
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conceput în ab-sența unui comuniuni cu Dumnezeu. Tocmai 
pentru că este atât de important ceasul îndumnezeirii, al 
salvării prin cuvânt, al sustragerii prin logosul poetic înalt de la 
tot ce înseamnă condiția umană mediocră, autorul alege să 
consemneze în mod programatic data la care s-a aprins 
înăuntrul său scânteia creatoare.  

La Nicolae Băciuț, în sens creștin, orgoliul personal este de 
la început exclus, așa că poemele sunt datate "nu din vanitate, 
ci din respect pentru locul și secunda scrierii".  

Ca tematică a confesiunilor se impune - în virtutea 
principiului anterior - timpul, îndelung și nuanțat exersat, fie în 
forma anotimpurilor în succesiune mai degrabă emoțională 
decât cronologică, fie în varianta așteptării de esență reflexivă.  

Că poeme precum Toamnă, în trecere și Ascultă iarna 
ilustrează pastelul psihologic tinde să devină axiomatic.  

Sunt însă texte unde ecuația poetică are, pe lângă termenul 
temporal-religios și unul erotic, deloc neglijabil din perspectiva 
mizei băciuțiene de punere în acord a sinelui cu lumea și cu 
Divinitatea.  

Reprezentativ pentru profesiunea de credință se dovedește 
poemul Femeia de zăpadă,  datat 24 februarie 2015, unde se 
operează cu ambiguități de la titlu până la ultima strofă.  

Dacă înaintea grupului nominal s-ar fi aflat o prepoziție, 
atunci confuzia semantică ar fi fost de la început eliminată. De 
pildă, prin prezența prepoziției pentru, poemul ar fi primit 
accentele  unei dedicații, în timp ce prepoziția fără ar fi adus 
mesajul într-o direcție elegiacă.  

În jurul acestor speculații de sens se naște, de fapt, "știința 
exemplară a ambiguizării, a intersectării planului afectiv cu cel 
al discursului", pe care Petru Poantă o dis-tinge ca notă 
particulară a scrisului băciuțian.  

Firește că sintagma din titlu poa-te trăda prin imaginea 
feminină, glacială atât "senzualismul rece" al poetului pe care 
îl observă Iulian Boldea, cât și "remarcabila ingeniozitate 
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metaforică a autorului", semnalată de criticii Nicolae 
Manolescu și Ion Pop.  

Aceasta din urmă apare aici ca expresie a unei suplimentări 
moderne, de gen pentru ceea ce copiii invariabil numesc om de 
zăpadă. 

Cele trei strofe variabile ale poemului sunt, în esență, un 
monolog confesiv alunecând, pe alocuri, spre patetic prin  
interjecția "ah" din incipit și din final, ca și prin repetiția "cum 
ningea, cum mai ningea" cu valoare de superlativ absolut de 
superioritate.  

Marcajelor gramaticale la revine rolul de a traduce șuvoiul 
de senti-mente și, mai ales, intensitatea emoției unei așa-zise 
clipe de grație, de epifanie greu controlabilă din perspectivă 
umană.  

În fond, cadrul hibernal apocaliptic funcționează ca un 
corelativ obiectiv, dacă recurgem la terminologia lui T.S.Eliot, 
întrucât dă măsura  furtunii afective.  

Anxios, poate prea tulburat de gândul că zăpada "era gata 
să mă-ngroape", eul poetic se detensionează brusc, înțelegând 
că pericolul dispare, că "mai sus de gură/ zăpada nu mai putea 
urca."  

Altfel spus, acalmia  interioară se instalează grație proniei 
cerești, care lasă aprins focul rostirii chiar și printre nămeții 
amenințători.  

Albul zăpezii pălește în fața albului imaculat al îngerului 
păzitor, pare să spună Nicolae Băciuț. Deși Divinitatea 
acționează aici mediat, ea își păstrează forța și sensul de factor 
de bine, de ordine, de restabilire a echilibrului sufletesc în 
vreme de restriște!  

Simțindu-se vegheată  din văzduh, ființa corelează perfect 
emoția cu evenimentul prin intermediul logosului, după cum 
reiese din versurile celei de-a doua strofe: "Atunci am început/ 
să vorbesc/ cu cuvinte de gheață,/ să vorbesc cu iarna,/ cu lupi 
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și cu vânt,/ am început să vorbesc cu tine,/ cu silabe de 
pământ."  

O dată în plus eul liric recunoaște că... stă la taclale cu 
femeia de zăpadă, incontestabil mesager divin, și că manifestă 
în fața ei un complex de inferioritate, provocat de neputința de 
a depăși pe cont propriu ispitele și mimetismele. 

 În ultima parte a textului, se fixează suprapunerea de 
imagini între angelitate și feminitate, favorizată de convenția 
cromatică a anotimpului  și de cea a purității virginale: "Ah, 
îngerul meu, / cum ningea, cum mai ningea-,/ atunci ai venit 
tu,/ femeia de zăpadă/ prin aerul care sclipea,/ ca Dumnezeu să 
ne vadă." La aceeași reprezentare asistăm în poemul Potriviri, 
scris în aprilie 2015, unde crochiul arată așa: "ești atât de albă,/ 
c-aș putea să-ți fiu iarnă. "Oare încearcă Nicolae Băciuț o 
reiterare a donnei angelicata închipuite de romantici? Oare 
poemul se vrea un omagiu adus femeii în calitatea ei de 
protector, de agent de îngerire, pentru a prelua chiar 
terminologia artistului? Cum era de așteptat în opera poetului, 
cuplul aspiră la nuntirea sacră, caută binecuvântarea cerească 
pentru adevărata împlinire spirituală. Nu voința proprie, cât cea 
divină se impune în toate planurile omenești, inclusiv în cele 
de ordin sentimental,  pare să sugereze autorul. 

Prin urmare, Femeia de zăpadă apare, la rându-i, ca "o 
călătorie orfică printre lucrurile gravide de semne", după cum 
inspirat descria criticul E.Simion opera poetică a lui Nicolae 
Băciuț. Iată că îngerul păzitor, crăiasa din basmele nordice sau 
iubita ideală sunt tot atâtea posibile interpretări ale aceleiași 
ipostaze feminine, pe cât de rece ca înfățișare, pe atât de caldă 
ca atitudine. 

TEODORA – ALINA ROŞCA  
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 Presa culturală mureşeană contemporană. Reviste, jurnalişti. 
Repere, Editura Nico, 2011  
 Poemul Phoenix, Editura Dacia XXI, 2011 
 Lentila de contact, publicistică, 2011 
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de Ioan Baba, Nicolae Băciuţ, Leo Butnaru, Iurie Colesciuc, Ion 
Hadârcă, Lazăr Lădariu, Vasile Romanciuc, Călina Trifan.  
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scriitorului Nicolae Băciuţ, Editura Nico, 2007 
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ABANDON/162 
IARNĂ FĂRĂ PLEOAPE/163 
SFÂRŞIT DE ANOTIMP/164 
SOMN/165 
ÎNTRE MALURI/166 
FEREASTRĂ DE LACRIMI/167 
COLŢ DE STEA/168 
ODATĂ CA NICIODATĂ/169 
SCĂRI/170 
TIMPUL DIN TIMP/171 
ALTĂ JUMĂTATE/172 
EA/173 
TOAMNĂ-N VII/174 
NORI DE LACRIMI/175 
IARBĂ CU MIROSUL TĂU/176 
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TESTAMENT/177 
E ÎNCĂ IARNĂ/178 
ÎNCĂ O VARĂ/179 
TRECERE/180 
MOŞTENIRE/181 
DEFINIŢII/182 
LACRIMA LACRIMEI/183 
LACRIMĂ DE CER/184 
ORAŞUL FĂRĂ TINE/186 
DAR TU, DAR TU/187 
SĂ NU MĂ NAŞTI/188 
PORUNCI/189 
ORA/191 
DE-AJUNS/192 
ÎNCEPUT DE ALFABET/193 
NISIP FĂRA GLAS/194 
COPACUL DIN CASĂ/195 
ÎNCHINARE/197 
INVERNTATORUL/198 
NUME/199 
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ROHIA/201 
PLEOAPĂ ÎN PRIMĂVARĂ/202 
NISIP ÎN CUVINTE/203 
LERUI HRISTOS/204 
NUMELE PRIMĂVERII/205 
APĂ FĂRĂ PRUND/206 
VAMĂ ALBĂ/207 
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DESCÂNTEC/209 
VINO, PRIMĂVARĂ/210 
LACRIMA LUMINII/211 
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ŢĂRMURI/214 
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CHRIST/218 
PRAG/219 
FURTUNI/220 
RUGĂ/221 
NICIODATĂ, MEREU/222 
POEME PIERDUTE/223 
CÂND PIERZI/224 
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RÂU/226 
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DESPĂRŢIREA DE TRUP/229 
CUIB DE CUC/230 
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FĂRĂ MINE/232 
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POEMUL PHOENIX/235 
MAL DE RIN/236 
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ŞOAPTA/238 
RĂSTIGNIRE/239 
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MAGI/241 
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SPUNE-MI, MOARTE/244 
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CINCEIZECI ŞI CINCI/249 
 
SĂPTĂMÂNA LUMINATĂ/251 
COLIVII EXPIRATE/253 
ROŞU/254 
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ÎNVIERE/256 
ÎMBLÂNZIREA POEMULUI/257 
CUIB/258 
ALTĂ MOARTE/259 
LACRIMILE MAMEI/1260 
MOARTEA MORŢII/261 
PÂNĂ LA TINE/262 
DE LA SĂRMAŞ PÂN’ LA SĂRMAŞ/264 
ÎNVAŢĂ-MĂ/265 
MOŞTENIRE/266 
NU ŞTIU UNDE, NU ŞTIU CUM/267 
COLIVIA TOAMNEI/268 
ÎNTOARCERE LA ÎNCEPUT/269 
PODURI/270 
ALT ALCOR/271 
DA/NU/272 
POT DE-ACUMA/273 
TRANDAFIRUL PIETREI/74 
MAS/275 
SABAT/276 
DACĂ NU NE-AM PRIVI/277 
CINCIZECI ŞI CINCI/278 
O ALTĂ VIAŢĂ/279 
MATERNITATE/280 
ZI DE NAŞTERE/281 
INTRARE ÎN VISE/282  
CRIOGENIE/283 
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GRĂDINAR/284 
FINAL DE CARTE/285 
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DUMNEZEU STINGHER/289 
ÎNGERUL MEU/290 
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NICIUN ÎNCEPUT/292 
TIMP ÎMPĂRŢIT/293 
POEM ALB/294 
NOPŢI FĂRĂ VISE/295 
DE MÂNĂ CU DUMNEZEU/296 
SCARĂ/297 
DEDICAŢIE/298 
PARADIS/299 
ÎN LOC DE POSTFAŢĂ, de Sandu Tudor/300 
 
POEME VERZI PE PEREŢI/301 
 
AMBRĂ/303 
POD DE SEARĂ/304 
ICOANA DIN FEREASTRĂ/305 
EUCLID/306 
BIOGRAFII/307 
FOTOGRAFIA/308 
MI-AI DAT, DOAMNE/309 
CONSTELAŢIE/310 
NINGE/311 
COLŢ DE CER/312 
FIU/313 
SCRISORI LA POST RESTANT/314 
ALTOI/315 
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VIAŢA LA PACHET/316 
ORICE FEMEIE/317 
INTERMUNDII/318 
ÎNCĂ UN TIMP/319 
AEZI/320 
ANOTIMPURI DE FEMEIE/321 
CHEMARE/322 
MATERNITATE/323 
OCHIUL CE PRIVEŞTE-N NOI/324 
EA/325 
NAŞTERE/326 
MUNTE ŞI MARE/327 
POEME VERZI PE PEREŢI/328 
NUMELE TOAMNEI/329 
DESPĂRŢIRE/330 
VIS PIERDUT/331 
OCHIUL LUI DUMNEZEU/334 
SĂMÂNŢĂ DE TOAMNĂ/335 
ÎN CER/336 
TE PRIVESC ÎNTR-O FRUNZĂ/337 
COLIND/338 
SFÂRŞITUL LUMII/339 
VÂRSTE/340 
ÎNTOARCEREA/341 
VARĂ LA MARE/342 
ÎNAPOI, ÎNAINTE/343 
POTIR/344 
FĂRĂ NUME/345 
PUNCT/346 
VIS/347 
OGLINDĂ SPARTĂ/348 
PORTRET DE FATĂ/349 
REGELE POEZIEI/350 
CLOPOT/351 
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COD GALBEN DE POEZIE/352 
CALENDAR/353 
RECURS LA POEME/354 
VEŞMÂNT/355 
CINĂ CU ADAM/356 
ORAR DE VARĂ/357 
URMĂ DE PRIMĂVARĂ/358 
AŞTEPTARE/359 
ALT HOMER/360 
BOTEZ/361 
RUG/362 
RUGĂCIUNE/363 
TITANIC/364 
MORMÂNT/365 
ÎN ORIŞICINE/366 
POST RESTANT/367 
SORA MEA/368 
FĂ CEVA/369 
POEMUL RISIPITOR/370 
FEREASTRĂ DE STEA/371 
MINUTAR/372 
VREME CARE PLEACĂ, VREME CARE VINE/373 
DUMINICĂ/374 
SENTIMENT DE TOAMNĂ/375 
RUNE/376 
RĂSĂRIT DE TOAMNĂ/377 
CUIBAR DE CUVINTE/378 
MINUTAR/379 
MARIE, MAMĂ/380 
DACĂ TACI/381 
TRECERE/382 
VAMĂ/383 
EMINESCU/384 
MARGINI/385 
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RENUNŢ LA MINE/386 
GEMENI/387 
VÂRSTĂ/388 
LEGĂMÂNT/389 
SINGUR/390 
TOAMNĂ/391 
NAŞTERE/392 
AŞTEPTARE/393 
FOAME/394 
APROAPE/395 
STELA MARIS/396 
NICIODATĂ/397 
 
CÂND STAI DE VORBĂ CU DUMNEZEU, NICOLAE 
BĂCIUŢ/5 
ALB DE IERUSALIM/7 
PĂMÂNT ÎNTRU HRISTOS/8 
PARALELE INEGALE/9 
HOMER DIN CER/10 
SCARĂ/11 
NICHITA/12 
ÎNVIERE/13 
VĂMI/14 
AR FI TREBUIT/15 
CUM SĂ SPUI?/16 
ŞI EU/17 
STEAG UITAT/18 
POEMUL TELECOMANDĂ/19 
ÎNGERI FICŞI/20 
DUMNEZEU/21 
MÂINE/22 
ARBORELE VIEŢII/23 
ÎNGERIRE/24 
NOAPTEA MEA/25 
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CÂNDVA/26 
ANOTIMPURI/27 
MOAŞTE/28 
AŞTEPTARE/29 
ÎNTÂMPINARE/30 
DOUĂ VIEŢI/31 
ULTIMUL BAL/32 
SEMNUL CRUCII/33 
JOIA JUDECĂŢII/34 
MARGINE DE LER/35 
PLECAREA ANOTIMPURILOR/36 
O SINGURĂ FIINŢĂ/37 
CLIC/38 
TOAMNĂ, ÎN TRECERE/39 
TRENURI DE TOAMNE/40 
VIS ÎNTORS/41 
BINE-AI VENIT, DECEMBRE!/43 
LA ÎNCEPUT/44 
AŞTEPT COLIND/45 
COLINDĂTORI/46 
ULTIMA SCRISOARE/47 
NINGE CU COLINZI/48 
NOUL AN CEL VECHI/49 
CÂNDVA/50 
CINA CEA DE TAINĂ/51 
ASCULTĂ IARNA/52 
MĂ MAI PRIVEŞTI?/53 
LACRIMĂ DE SETE/54 
NICIODATĂ/55 
FEMEIA DE ZĂPADĂ/56 
DEZLEGARE/57 
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TU UNDE-AI RĂMAS?/58 
SĂRBĂTOARE/59 
ÎNVIERE/60 
AMIN/61 
BUST DE BRONZ /62 
POTRIVIRI/63 
TOCMAI EU/64 
PRIMĂVARĂ/65 
CINE RIDICĂ PIATRA?/66 
POEMUL MUŞUROI/67 
UȘĂ ÎNCHISĂ/69 
RĂTĂCIT ÎNTRE ANOTIMPURI/70 
IUBIREA DE SUB PLEOAPE/71 
SURORILE/72 
TOAMNĂ LA-NCEPUT/73 
VINUL VIEŢII/74 
PLOAIE DE NOAPTE/75 
ÎNTOARCERI/76 
POEMUL/77 
ANOTIMPUL DIN COLIVIE/78 
FĂ-MĂ, DOAMNE/79 
MALURI/80 
PERECHI/82 
ULTIMA IARNĂ/83 
SUB CRUCE/84 
COLINDE, MERINDE/85 
OAMENI DE ZĂPADĂ/86 
GRĂDINAR, ÎN RAI/87 
RAPORT DE GARDĂ/87 
GRĂDINAR ÎN RAI/89 
ALTĂ PRIMĂVARĂ/90 
POEM INVIZIBIL/91 
PE DE ROST/92 
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DUPA CE VOI MURI/93 
ÎN GARDA DE ZI/94 
DIN ŞAPTE-N ŞAPTE/95 
ULTIMELE ANOTIPURI/96 
FIINŢA UMBREI/97 
PARCE/99 
VREME TRECE, VREME VINE/100 
ACELASI ANOTIMP/101 
LA INCEPUT/102 
 
Rondul de noapte / 103 
 
VIOLET/104 
DACA MAINE/105 
TOAMNA DE PRIMAVERI/106 
FĂRĂ VÂRSTĂ /108 
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LAUDATIO, DE VALENTIN MARICA/5 
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ÎNALT, DE RĂZVAN DUCAN/109 
ALB DE IERUSALIM, DE CONSTANTIN STANCU/113 
NICOLAE BĂCIUȚ ȘI LACRIMA POEZIEI LUMINII, 
DE MARIA DANIELA PĂNĂZAN/ 118 
ÎN  LUMINA  SĂRBĂTORILOR   PASCALE, DE LIVIA 
FUMURESCU/128 
ÎNGERIREA LUI NICOLAE BĂCIUȚ ÎN SPAȚIUL 
LIRIC, DE DIANA DOBRIȚA BÎLEA/135 
CÂND POETUL ÎŞI DEVINE PROPRIUL ÎNGER DE 
DORINA STOICA /140 
SIMBOLUL CRUCII ȘI LIRICA LUI NICOLAE 
BĂCIUȚ, DE NICOLAE SUCIU/143 
PORTRET DUPĂ AUTOPORTRET (BREVIAR BIO-
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