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Arhitect (fără operă), Scriitor (a publicat vreo 70 de cărți), Traducător 
(cca. 30 de volume), Plastician (pregătește o expoziție retrospectivă de cca. 
150 de tablouri), Constantin Abăluță (n. 1938) lucrează cu faptul real, cu 
obiectele, cu sugestia imaginară, cu nuanțele culorilor și ale cuvintelor. 
Cotidianul și banalul îl inspiră, abordează colajele și anacronismele 
pentru a defini mai exact și mai sensibil paradoxala figură umană. 
Perioadele creației sale literare (poezie, proză, teatru, eseu) ori plastice sunt 
imprevizibile ca o spirală care, pe măsură ce-și desfășoară volutele, ar căpăta 
o tot mai accentuată alură zigzagată. La urma urmei, creatorul își deschide 
întotdeauna antenele spre o lume necunoscută, căutând să-i răspundă cu 
necunoscutul dintr-însul. Un schimb echitabil. Cuvinte, ritmuri, forme, 
culori țâșnesc și se adresează publicului - și el un mare necunoscut. Arta 
presupune întotdeauna o triadă: creatorul, lumea obiectivă, individul 
degustător, cu subiectivismul său aparte. Ciocnirile între aceste elemente 
nasc empatie ori împotrivire. Lupta e și ea un dat al artei adevărate.
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CÂND N-AM SĂ MAI FIU OM

Șansa de a fi în această viață
de care mă plâng zi de zi
șansa de a mânca la prânz limbă cu măsline
șansa de a mă plimba prin fața blocului
de a culege din aer gândurile triste ale oamenilor
ca un magnet supersonic
există așa ceva?
eu sunt ăla îmi zic
suntem atât de singuri pe planeta aceasta
pradă climei virusurilor regilor președinților
mișcăm câte un deget ne temem
privim pe fereastră ne temem
sânge ne țâșnește din ochi în orice clipă
atât suntem de anormali
jeturi de sânge pocită viață umană
când n-am să mai fiu om voi trăi cu-adevărat

Volume în prezentarea 
autorului

Viața văzută din marginile ei 
fiziologice și spirituale. Apropie-
rea de margine ascute simțurile, și 
temperează în același timp reacțiile 
pripite.

Ne aflăm pe un târâm paradoxal, 
ori, cum spune poetul, „pradă cli-
mei virusurilor regilor președin-
ților”. Nu ne mai rămâne decât să 
trăim în imponderabilul fanteziei, 
căci „s-au inventat străzi care nu 
duc nicăieri” și singura scăpare 
pare aceea de a apuca pe una din-
tre acestea și a-și lăsa cuvintele „să 
zburde pe iarba fără capăt”. 
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Fericiți cei ce bat străzile fără nici un gând
fericiți cei ce au asupra lor bețe de chibrit
fericiți aruncătorii de pietre peste lac
fericiți cei cărora le mor prietenii
și nu înnebunesc
fericiți cei ce dăruiesc cărți
fericiți cei ce au aceeași umbră
cu a copacului
fericiți cei fără cărți de vizită
fericiți cei cu o broască țestoasă
fericiți făuritorii de zile lipsă
fericiți cei ce bat străzile fără nici un gând

Singurătatea omului 
și-a lucrurilor răzbate în 
versuri puternice, adesea 
caustice.

Lupta prezentului cu 
amintirea e tragică întot-
deauna. Imagini needul-
corante o fac vizibilă în 
detaliile vieții de zi cu zi. 
Epopeea picăturii de apă 
care noaptea, în loc să co-
boare scara, o urcă sărind 
din treaptă în treaptă, 
plescăind înspăimântător 
– este revelator în acest 
sens. Imaginea este îm-
prumutată din Buzzati, 
însă ea punctează în alt 
mod destinul computeri-
zat al omului contempo-
ran. 
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Proze scurte, medii și lungi într-o cavalcadă care te învăluie și te pune pe 
gânduri. În fapt, spulberând behaviorismul, multe dintre ele sunt romane 
reduse la esență. Elipsa ca figură primordială a scriiturii. Destine pe sărite, 
cu dramatism conținut. Amalgamarea de fapte reale și de fantazări ad-hoc, 
unul din procedeele favorite ale lui Abăluță, se desfășoară și aici în câteva 
texte mai mari, adaugând un aer deconcertant acestor „întâmplări fără 
proveniență”, cum inspirat le caracterizează autorul. 
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Pe scurt, un narator în vârstă (dar greu de precizat vârsta care se cam 
schimbă de la un capitol la altul), pacient al unei camere-scenă, povestește 
ce vede, dar face și comentarii la observațille sale zilnice care pot părea ale 
unui autist. De fapt se consumă o dramă, probabil într-o țară dictatorială, 
de unde povestitorul și ceilalți evadează în partea a doua în insula Kairos 
(care poate însemna momentul oportun, dar și vreme, sau timp) unde un-
chiul unuia dintre personajele schițate își sărbătorește centenarul. Faptul 
ne poate face să interpretăm cartea ca o parabola a timpului-șansă. Firește, 
pot fi simultan multe alte interpretări.

Romanul începe cu naratorul Dal (Vasile lonescu, personaj din famile de 
profesori, inventatori, astronomi, aviatori), orb, citind ziarul pentru că îi 
place foșnetul lui. Pentru Dal, lumea e un conglomerat de tăceri, atingeri, 
mirosuri. Nicio tăcere nu seamănă cu alta. Mirosurile sunt persoane și lu-
cruri. Atingerile sunt eu însumi.

Fantezie concentraționară 
în cheie onirică, și multe in-
serții caustico-lirice.

Fluxul dicteului e remar-
cabil tot timpul și transformă 
întregul într-un poem acu-
zator și revelator. Desenele și 
coperta autorului întregesc 
originalitatea volumului.
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Ascultă poemul Plimbarea în lectura autorului:
Click aici!

Ascultă poemul Trăiesc cele mai frumoase zile din viața 
mea în lectura autorului:
Click aici!

Un volum caracteri-
zat prin simplitate, con-
centrare și directețea 
abordării temelor. Prin 
lipsa oricărei emfaze. 
Prin empatia față de 
lucrurile și viețuitoare-
le acestei lumi, în care 
omul este o prezență 
nu întotdeauna de bun 
augur.

Omul: o enigmă în-
văluită în prea multe 
cuvinte. Acest volum își 
propune să descopere 
omul mai curând prin 
tăceri revelatoare.  

🎧

🎧

https://www.youtube.com/results?search_query=Poemul+de+la+ora+21+-+Constantin+Abăluță&sp=CAI%253D
https://www.youtube.com/watch?v=iYUEaGoqcs8
https://www.youtube.com/watch?v=6F-JqMA6HJ8
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Poem pentru cei ce nu-s de față

Poemele sunt scrise pentru nimeni
ori cel mult pentru cei ce nu-s de față 
lunecușul versurilor e întotdeauna anonim 
scăfârlia zăpezii scapără primele litere
într-un vârtej care nu pornește de nicăieri
și nu sfârșește niciodată
e umbra unei case părintești cea care plânge 
în fiecare silabă
e martorul de zi și martorul de 
noapte cel care ascultă
vântul ce ia pe sus orice înțeles
nu filmați vă rog e interzisă și
mișcarea și nemișcarea
acum prăjiturile mamei se usucă
pe raftul din cămară
căci copilul s-a maturizat brusc 
și a trecut la țigări [...]

Am vrut să creez un mit al fami-
liei tradiționale românești. Desigur, 
un mit în stil propriu, metonimic și 
litotic, reinventând cumva misterul 
și magia prozatorilor italieni, de la 
Lampedusa și Bontempelli până la 
Buzzati. Alchimia prin care un nume 
se trage din fibra unui material anu-
me, țesut de femeile familiei dealun-
gul secolelor, la războiul de țesut pe 
care îl lasă întotdeauna moștenire 
fetei celei mari, mi se pare că asigură 
nivelul ontologic al poemului. Respi-
rația prozaică a versurilor se îngemă-
nează cu fosforescența sinesteziilor, 
adesea imponderabilul simțurilor te 
copleșește.
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ZURLIE CONFERINȚĂ
DESPRE CUM SE SCRIE PROZĂ

(și involuntare exemple incorporate)

Proza se scrie, ca și poezia, din inspirație, din impulsuri 
neașteptate, din amintiri. Personajele să fie prezentate 

într-o lumină creată înadins pentru ele. Asta se face și din cuvinte, dar și 
din acțiunile acelor ființe umane vii, iramplasabile. Sunt anume zile când 
creatorul e pregătit pentru asta. Are cuvintele în vârful degetelor, lumina 
intră pe geam și lasă umbre neașteptate pe pereți. Te miri de toate cele pe 
care le vezi sau care-ți vin în minte. Lucrurile își dezvăluie detalii inexistente 
până acum. Ineditul cutărei mobile pe care-o ai de zeci de ani te copleșește. 
Unui vechi prieten din copilărie îi pătrunzi abia acum enigma existenței 
sale. Îl auzi cum țipă că în clipa asta e pregătit să devină pesonaj. Parcă nu-
ți vine să crezi toate schimbările precipitate din juru-ți. Și parcă și tu ești de 
fapt altcineva. Zile, lumini, zgomote vagi care vin de pe stradă ori de undeva 
de departe, toate te îndeamnă la scris. Gânduri direct din creier, trepanații 
cooperante. Ploaia încă n-a pornit, dar în camere s-a și întunecat. Alungi cu 
mâna o muscă și-ți aduci aminte de alte și de alte întâmplări vechi. Timpul 
se multiplică și trăiești brusc în tot alte și alte spații. Florile violet pe de 
pe bufet te sperie cu formele lor. Glastra alburiu-violacee are ceva dintr-o 
prezență imperială. Copacul văzut prin fereastră, trunchi negru cu dâre 
verzui de-atâta ploaie, îți e apropiat ca un prieten din copilărie. După ce am 
văruit bucătăria odăile par goale. Vasele împrăștiate prin toată casa au fost 
duse pe rând la locul lor. Mobilele părăsite afișează o indiferență afabilă. Pe 
vitrină acuarela din Rodos are în fața ei o pereche de ochelari. Ochelarii 
pe care i-am pus când am văruit tavanul, ca să nu-mi sară stropii în ochi. 
Între casa cu ziduri scorojite din acuarelă și lentila dreaptă a ochelarilor se 
creează o legătură anume. Câte-un colț de soare umbrind lentila face zidul 
mai luminos. Apoi soarele intră în nori și cele două obiecte se despart. Nu-
și mai datorează nimic unul altuia. Sunt eu și privesc în gol. Poate toate 
astea doar mi se par, nu există în realitate. Calm în ziua de ciment. În ziua 
de telefoane îngropate. Vechiul risc al uitării cuvintelor pe care tocmai le-ai 
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spus. Cuvintele vin și pleacă precum primele picături pe acoperișe, precum 
ultimii stropi care se usucă. Zăngănitul mărunt al burlanelor. Acel fir de 
apă care face un zgomot de câteva ori mai mare. Va fi atât de departe orice 
încercare de a opri acest text, încât cerșetorilor de prin cimitire li se va 
face deodată frig și-și vor strânge zdrențele pe lângă trup înfundându-se 
într-un cavou cu câte-o sticlă de spirt alături. Cel mai strâmt loc din lume. 
Duhoarea de ceară a lumânărilor putrezite. Avem multe feluri de a muri. 
Transpirație, jeg ud multă vreme.

O temă rodnică pentru proză e aceea a prieteniilor și 
dușmăniilor. A modului miraculos în care aceste 

sentimente evoluează în timp pe curbe ciudat oximoronice. Misterul prin 
care dușmani de-odinioară devin în cele din urmă prieteni, ori invers. Cât 
de conjunctural e acest lucru, ori cât a contribuit vârsta la instituirea noilor 
relații considerate abia acum adevărate. Atâtea străzi ne despart de prieteni 
și de dușmani. Habar nu mai ai pe unde stă fiecare dintre ei. Întotdeauna 
există o durere care trece prin noi și prin noi. N-o observăm totdeauna 
la timp. Erorile sunt incalculabile. Adunăm mici petice de hârtie. Scrisori 
sau depeșe, bonuri, gajuri, testamente zilnice, cupuri din ziare, anunțuri, 
ocazii, chilipiruri. Ne lăsăm strânși între aceleași ziduri. Văruim aceleași 
tavane, umbrim aceleași firide. Necunoscuți sună la sonerie. Cărți de vizită 
sunt aruncate peste gard. Telegrame sosesc din toate continentele. Fiecare 
are prin sertare creioane boante rămase din copilărie. Într-o noapte visezi, 
desenat cu un astfel de creion, un opt imens care se lăfăie pe toată panta 
acoperișului. E irelevant. Chiar în vis pricepi asta. Nu face nimic. Atâția bani 
plătiți pe telefon, fraze stereotip. Mai bine-așa decât adevărul. Sărmanul 
Pessoa, avea dreptate. „Spuneți-mi orice, orice, numai adevărul nu!” Viața 
nu din adevăruri e făcută. Casc de plictiseală. Minutele și orele în curs. De 
aici pornesc toate veștile spațiului. Pante și asigurări și ocoluri. Nu poți fi în 
absența fluxurilor. Un biet crâmpei de răsuflare luându-se la trântă cu gulf-
streamul. S-au văzut cazuri. Să nu am prea multă încredere. Hârtii xeroxate 
și pe-o parte și pe alta. Tot ce ai nevoie ți se va da. Imaginea primară și 
copia ei. Să iei dintr-o parte și să pui într-alta. O tranzacție, o fulguială. 
Urci trepte către nimicul din tine. Aprinzi și stingi veioza fără motiv. Dacă 
becul s-ar sparge singur ar fi mai bine. Nu începi, nu sfârșești. Nu ai rol de 
ploaie sau zăpadă. Bună ziua celui ce intră în casă. Bună ziua celui ce sparge 
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tavanul. Pe cât mi-aduc aminte scaunul și picioarele mele. Masa și mâinile 
mele. Sunt lucruri care mă-nsoțesc în viață. Ziua și noaptea, pe soare ori 
pe ploaie. Nu pot să zic nici un cuvânt, orice om este un surplus de iubire. 
Sunt interzis lângă o poartă necunoscută. Am mii de prieteni într-un nor 
cu formă ciudată. Și poate că greșind numărul de telefon, luând un tren în 
altă direcție decât cea dorită, se va ivi ceva nou în șirul zilelor tale. Gând 
imprimat pe-o foaie de hârtie. Strângere de mână care duce departe. Veniți 
voi ce nu veți pleca niciodată niciunde. Voi sunteți ca luna străvezie care 
halucinează undeva într-un colț de cer. Luna care pâlpâie în zi noroasă. 
Luminându-l pe omul șchiop. Predilecția lui de-a aștepta prin stații de 
tramvai. Șchiopul așteaptă cu orele. Nu pleacă nicăieri. Dacă nu pui pas 
după pas, nimeni nu știe că ești șchiop. Așa că nu ia nici un tramvai, nici 
nu traversază pe trotuar. Are-n mână o găleată goală. Dacă începe să plouă, 
găleata se umple cu apă. În timp ce tramvaiul staționează în stație, vrea să 
i-o dăruiască unui vatman. Acesta refuză. Omul șchiop se burzuluiește, 
ce apa lui nu-i bună? Ca și când eu aș fi toate acestea. Ca și când toate 
acestea mi s-au întâmplat mie. Lectorule, simți și tu că ești omul șchiop 
cu găteata cu apă? Dacă nu simți asta, totul e degeaba. Misterul creației 
nu funcționează. Ori e mimat mai mult sau mai puțin abil. Cuvintele sunt 
rostogolite zadarnic. Nu valorează mai mult decât tăcerile dintre ele.

O altă temă interesantă este aceea a omului care păstrează 
întâmplările altora. E tema colecționarului, a celui ce 

strânge mărturiile timpului. În subsidiar este și tema  creației involuntare. 
Căci tot ce strângi de la alții devine al tău și-ți modelează viața, ți-o 
recreează. Așadar poți imagina că aștepți simplonul într-o gară. În lipsa lui 
iei prima drezină până la Caracal. Unde odată ajuns întemeiezi o colecție 
de praguri vechi. Toți oamenii cu case demolate vin aici și-și aduc cu ei 
pragurile. Ai o grădină mare, le așezi în toate felurile și peste tot. Ții și 
un registru: de unde, cum, când. Oamenii vin să le viziteze. Se simt bine, 
ești tânăr și ai făcut asta. Din când în când tot mai visezi simplonul. Dar 
dimineața te scoli și călătorești cu pas măsurat printre nenumăratele 
praguri de uși. Pe unele te așezi și stai acolo o vreme. Ai ajuns să-i știi 
pe dinafară pe proprietari. Stai pe prag și vorbești în gând cu Marin 
Nicolcioiu. Ceva mai încolo încaleci pragul lui Petre Asfodel. Ăsta a fost 
frizer și când vine te bărbierește a-ntâia. Dar pragul lui Farza, ce mândrețe! 
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Lucrat din ulm țeapăn de-acum o sută de ani. Timpul dintre praguri e o 
materie ciudată, alunecătoare. Ploaie cu soare, ori ceață cu grindină. Iarbă 
udă și glasuri de-altădată. Oameni ce vin în amurg printre tălăngi de vite. 
Îndepărtări și ecouri. Ți-e frică să calci într-o zi pe toate pragurile. Prea 
multe lucruri se strâng în tine. N-ai rezista. Tot ce a fost și tot ce o să fie 
e scris acolo, în grinzile tocite, crăpate și decolorate. Toamna scrâșnesc 
și țiuie când se pregătește o furtună. Unii dintre proprietari ar vrea să le 
vopsească iarăși ca odinioară. Tu te opui. Ar fi o pângărire. Pentru ei e mai 
ușor, căci locuiesc în altă parte. Dar pentru tine ar fi de nesuportat. Nu 
de-aia le-ai strâns aici, ca să le schimbi, ca să le înfrumusețezi. Trebuie să 
rămână așa cum au fost. Trebuie să... Te dor oasele de-atâta stat. Pragurile 
altora au devenit pragurile oaselor tale. Drumul circulă de la un prag la 
altul, de la un os la altul, de la o vertebră la alta. Vecinii tăi Nicolcioiu și 
Asfodel și Farza și Colmaciuc și Vințea și Odereșteanu și Manimanga și 
Parpalache și Umblea și Verzișoară și Zgăvârdici și Ilanu și Calmurgea și 
Dilbortache și Afanichioaiei și Limbe și Zanichină și Vimbu și toți câți or 
mai fi la catastif îți mișună printre degete și printre oase și oscioare și doar 
ei le mai țin laolaltă, închegate, vii.

Aduc totul la același numitor. Acela al unui fapt divers. Privit 
din mai multe unghiuri. Adevărul la purtătorul fiecărui 

martor ocular. Fiecărui creier care analizază în felul lui. Tensiunea care se 
naște nu atât din cele spuse, ci mai ales din cele bănuite. Creion și gumă 
în sertarul de sus. Cel ce sună la ușă are același drept cu cel ce pescuiește 
în lacul plin de lintiță și sticle de plastic. Ai dubii, spui, ai mărturii opuse. 
Nu, nu, e mai bine așa. Sforăitul mașinii ambalate ori semnalele electronice 
ale alarmei atunci când o pisică sare pe parbriz. Câinii înșirați pe sub 
arcade, la umbră, întinși pe jos, parcă morți. Oamenii care se-mbulzesc 
la ziare și edituri. Câte-o țărancă ce vinde mănuși de lână, ciuperci ori 
pepeni. Ghid pentru a intra în nemurirea Gutembergului. Același elicopter 
survolând turnurile cu antene. E în zori, e amiază? Nu poți opri gardul 
viu și hașurile albe ale trecerii de pietoni. Accelerează zăpușeala. Cuvintele 
de pe inscripții te-ndeamnă încolo, încoace. Piața rotundă ca o cochilie 
de melc. Giratoriu, tangent, secant, gestul următor e un miracol șters, 
umanist irelevant. Cauți timbre, găsești confetti. O doamnă contabilă 
îl înjură-n gura mare pe țângăul de patron. Care trăiește cu secretara. 
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Care e căsătorit. Nu-și mai vede de copil. Știi ce-a pățit puștiul? Puștiul 
se-mpiedică-n șiretul desfăcut și nimerește cu capul în bara autobuzului. 
Noroc de cauciuc. Șoferul îl urechează. Puștiului i se-nvârte capul. Piața 
cochilia se rotește și țipătul copilului alarmează călătorii care coboară 
și lasă autobuzul gol. Boicotul șoferului. Așa ceva nu s-a mai văzut. Toți 
roiesc în jurul copilului. O babă în cârje a rămas în autobuz. Țipă că de ce  
nu pornește. Șoferul își face stânjenit de lucru la motor. Simulează o pană. 
Polițistul se amestecă. Vine portarul de la Sofitel. Vine responsabilul 
cantinei. Ăla cu intoxicarea ospătarilor. E un mușuroi bine clădit. În jurul 
copilului, în jurul copilului. Ecouri din Prévert. Dar bine dragă, e clar că 
puștiului i se-nvârte capul. Toată lumea vede, toată lumea crede, soarele 
s-a ascuns după panoul Marlboro. De ce țipă toți deodată? Ce amestec are 
ministrul culturii? Circulați, circulați. Un cap spart nu justifică oprirea. 
Jegoșii dracului. Al cui ești, mamă?

Foșnetul imperceptibil al hârtiei înainte să-nceapă să 
vină cuvintele. Dimineața cu flori în fereastră 

ca o imagine falsă a minții acesteia deschisă până la neputință. Nimicul 
curgând în spatele fiecărei secunde. Pe străzi, prin aer e multă amânare. 
Voi spune tot. Voi fi alături de oamenii grăbiți să termine odată. Vecinul 
piroman stă lângă ușa roșie și își admiră câinele. Liniștea unei nații se 
insinuează prin crăpăturile tabloului. Atât de cald e cuvântul. Eu însumi 
aștept orice. E ora opt. Nu avem de ales. Importanța pasului următor ține 
de flexibilitatea tălpii. Pietrele și pietricelele mării te vindecă de platfus. 
Barca cu vele din depărtare îți leagănă ochiul. E visul funcționarilor din 
ministere. E negul țanțoș ca butonul liftului. Între etaje e un loc pe care-l 
știe numai liftiera. Din acel loc poți auzi glasurile ce vin din toate încăperile. 
Ajunge să oprești liftul și să-ți lipești urechea de beton. Poate c-ar trebui să 
spună securistului. Dar nu cumva și-ar bate cuie-n talpă? N-o s-o cheme 
s-o întrebe toată ziua ce spun ăia? A început să-i fie frică de acel loc. Nu 
mai oprește acolo decât dimineața devreme ori după sfârșitul programului. 
Dar atunci ori n-a venit nimeni, ori au plecat cu toți. N-ai ce asculta. 
Cu toate că atunci se-aud mai bine și mai clar acele câteva voci răzlețe. 
Mărăcăceanu, ăla de vine din viul nopții și vorbește de zor la telefon. Ori 
Bogâlțea, piticul ăla cu negul pe obraz care glumește cu ea. Îi arată negul 
și-i spune șugubăț: „Apasă pe butonul ăsta și-ajungi în paradis.” Ar vrea el. 
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Liftiera e fată tânără și ține la preț. Cu piticania nu s-ar culca decât de milă. 
Că-l tot aude cum oftează când se crede singur în birou și dă telefoane 
la cucoane care-l refuză. După astfel de două-trei telefoane oftaturile lui 
aproape că-i sparg timpanul liftierei. Ce dracu beton e ăsta, se-ntreabă Lia, 
c-așa o cheamă. Ce-or fi pus în el de conduce zgomotele. Lia are zece clase 
dar a picat la examenul de stat. A fost bună la fizică dar asta nu i-a servit la 
nimic. Și uite că acum ar vrea să rezolve probleme. Poate l-au făcut poros 
gândește. Ori poate... A sunat așa că trebuie să pornească liftul. Amână 
cugetarea pe altădata. Ar putea să-l întrebe pe Danalache, Lache cum îi 
zice ea, iubitul ei oficial. Dar nu vrea să-l pună la curent. Ăsta nu știe să-și 
țină gura și-n cine știe ce bucluc o bagă. Are ceva biștari să facă speculă cu 
tot ce vrei. La pat e mulțumitor. Câteodată, când îi iese o afacere, e chiar 
bun de tot. De la afaceri îi vine cheful, gândește Lia. Asta o întristează un 
pic. Dar nu stă mult pe gânduri căci nu urmărește să se mărite așa că... 
Iar soneria... Autorii ăsta nervoși mai sunt. Ar vrea ca lumea-ntreagă să le 
stea la picioare. Mai ales prozatorii. Ăia de scriu toată ziua. Și nu vorbesc 
deloc. Că vorbele se pierd și n-aduc bani. Numai cuvintele scrise rămân 
și sunt plătite. Și p’ormă, de vorbești nu-ți mai vine să scrii. Că să scrii e 
mult mai greu, da’ să vorbești, canci! Să n-o mai lungim: Liei i-ar conveni 
un soț prozator. Să scrie toată ziulica și s-o lase în pace. Să facă bani și 
ea să-i stea încovrigată la picioare și să citească din cărțile lui groase. Și 
când se plictisește să se ducă în cealaltă cameră și să asculte muzică sau 
să dea drumul la televizor. Păi da, n-ar mai fi liftieră! Și-ar da numaidecât 
demisia. Și dacă romancierul ar câștiga îndeajuns, nu s-ar supăra dacă i-ar 
plăti câteva lecții de fizică. Că la fizică era cea mai bună din clasă. Iar sună, 
off! ...o fi vreun prozator nervos. Ar ști ea cum să-l îmbuneze. Doamne-
ajută, e încă tânără...

https://www.youtube.com/watch?v=BsoWMPb-zQw
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5 dec. 2018
INCONGRUENȚE SALVATOARE

lui un cristian

Niște tineri făcură
Un film despre mine și opera mea
Ei și?
Soarele tace noaptea
Norii nu se văd
De alte semnalmente nu-i nevoie
Și nici nu-mi pasă 
Ce dacă-am trecut din regnul cuvântului
În cel al imaginii?
Siluetele din apă
Sunt mai leneșe decât vocalele?
Mă miram eu să nu se lege nimeni
De pantofii mei care așteaptă
La intrarea unor temple fără credincioși...
Că dacă nu aduc eu umilință
Pe centimetru pătrat
Cine să mai aducă?
Condamnat-necondamnat mă vor pune în ramă
Surzii și orbii
Pe ei i-am slăvit toată viața
Pentru neputințele lor salvatoare
Care modelează o lume mai bună
Cioc-cioc ești acasă bade?
Sunt surd și orb bă beșleagă
Și-mi ajunge...
Sunt proprietarul eternității
Nu chiriaș ca voi!
Nu mă credeți?
Ia înmuiați-vă voi degetele în apă!
Ia crâmpoțiți voi roșia în șapte!
Așa-i că am dreptate?
Pantofii mei vă așteaptă atâta cât trebuie
Dar n-aveți voi atâtea unghii călăuze
Să vă scoată la liman –
Chiar voi ăștia de făcurăți filmul zis cu mine
Lăsați-mi tălpile vii în pace
Servus copii!

https://www.youtube.com/watch?v=BsoWMPb-zQw
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4 dec. 2018
FOTOGRAFII

lui Nicu Rotaru

Ăsta am fost eu?
copil încruntat
în mână cu un cornet de semințe
adolescent timid și zurliu
în atelierul fotografului
privind prin golul unei menghini de lemn
tânăr melancolic în sacou cadrilat
bărbos brunet cu ochi exoftamici
bătrân slab în barcă la rame
moș cu barbă albă și cămașă roșie 
pe canapea citind dintr-un ziar
nu-mi vine să cred că s-au păstrat fotografiile
nu-mi vine să cred că-s eu
mă tot întreb ca un prost
și privesc afară pe șosea
clădirea imensă și goală
chiar peste drum de apartamentul nostru
cu fotografiile mele în mână
m-aș duce să mă plimb prin această clădire
pe coridoarele ei goale
țâcneli de bătrân poet octogenar
silit să constate că-n altă viață a privit
prin golul unei menghini de tâmplărie
și a mâncat seminte dintr-un cornet
în cișmigiu strângând mâna tatălui
de ce au pus această clădire imensă și goală
exact peste drum
în fața ferestrei camerei mele?

https://audiomack.com/album/casadepariuriliterare/audio-trailer?key=tignal1
https://www.youtube.com/watch?v=2xgXWwhEw-s


17

Constantin abăluțăCDPl.ro

Booktrailer - apa care curge la baie | Drumul furnicilor

                              Click aici!🎦

https://www.youtube.com/watch?v=2xgXWwhEw-s
https://www.youtube.com/watch?v=2xgXWwhEw-s
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un chestionar
I. Fişa individuală

Nume: Abăluță
Prenume: Constantin

Data şi locul naşterii:
08.10.1938 – București

Opera originală
POEZIE:
Lumina pămîntului (1964), Piatra (1968), Psalmi (1969), Unu (1970), 
Piatra şi alte poezii (antologie, 1972), Ewww / Erre (ediţie hors commerce, 
1972, Ed. Litera), Există (1974), Iubiri (1976), Călătorii, (1977), Obiecte de 
tăcere (1978, Ed. Albatros), Obiecte de tăcere (antologie, colecţia Hyperion, 
1979), Violenţa memoriei pure (1980), Aerul mod de folosinţă (1982), Planor 
(1983), 11 erezii (1985), Singurătatea ciclopului (1988), Aceleaşi nisipuri 
(1995), Marină într-un creier (1995), Singurătatea ciclopului (antologie, 
colecţia Scriitori români contemporani, 1995), Drumul furnicilor (1997), 
A lens on the table (volum bilingv, 1996), La route des fourmis, (1997), 
Poeme primitive / Poèmes primitifs (volum bilingv, 2003), Cîrtiţa lui Pessoa 
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(1999), Odăile (2001), Despre viaţa şi dispariţia broaştelor mele ţestoase 
(2004, Antologie din toată opera, col. Ediţii Definitive, ed. Vinea, Cuvânt 
înainte de Nicolae Manolescu, Postfaţă de Sorin Alexandrescu), Intrusul 
(2005), Statuia care vomită (2005), Oraşul marea (2006), Cineva care 
nu mă cunoaşte umblă pe străzi (2008), Iov în funicular / Iov în ascensor 
(2009, Editura Limes, Cluj, copertele și ilustraţiile de N. Makovei, cu  
Postfaţa autorului și comentarii critice încorporate de: Vasile Baghiu, Nina 
Cassian, Barbu Cioculescu, Gheorghe Grigurcu, Ion Pop, Andrei Zanca), 
Totul despre nimic (2010, Editura Limes, Cluj, coperta și ilustraţiile de N. 
Makovei), Drumul furnicilor (ediţia a doua, 2011, Casa de pariuri Literare), 
Nu eu dar nici altcineva (2011), Totul despre nimic (Antologie, col. Ediţii 
definitive, Ed. Vinea, 2011), Bazooka Girl (2012), Bazinul cu 9000 de 
peştişori invizibili / Le bassin aux 9000 petits poissons invisibles, 2012, Ed. 
Limes), Tot atât de liber (2013), Marea după ce nu voi mai fi (2013), Chiar 
aşa (2015), Trecerea în alt ocean (2018, Casa de pariuri literare, coperta 
și ilustrațiile autorului), Poem pentru cei ce nu-s de față (2018, Casa de 
pariuri literare, coperta și ilustrațiile autorului), Orgi şi altare demontate 
(2019, Editura Cartier, Chișinău, Antologie 1968–2018, antologator 
Claudiu Komartin, ediție bogat ilustrată cu compoziții fotografice de 
Andrei Păcuraru), HAÏKU MAÏTEC (2020, Editura Muzeului de Artă 
al României, ediție bilingvă, album color,  cuprinzând reproduceri după 
lucrările din expoziția „MAITEC lemn aur lumină” de la Muzeul Național 
de Artă al României - Nov. 2019–martie 2020 – însoțite de comentariile 
poetice ale lui Constantin Abăluță), Oceanul cubic (2020, Casa de pariuri 
literare, coperta și ilustrațiile autorului) Coboară ziua lungă cât o viață 
(2021, Casa de pariuri literare).
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Proză:
Ultimele ştiri din Planeta simetrică (1981), A sta în picioare (1986), 
Camera cu maşini de scris (1997), Mic manual de tăcere (1998), 
Groapa roşie (2004), Grafferul din lift (2006), Întâmplări imaginare pe  
străzile Bucureştiului (2010, 2013 ediţia a II-a), Viața în 3 litere (istorii 
cu maşini bucureştene), (2012, Editura Paralela 45), Femei răspântii 
imprevizibile (2015, Editura Polirom), Nu sunt Einstein (mic larousse 
apocrif), (2016, Editura Muzeul Literaturii Române) Elicea lui Urmuz 
(roman-graffiti – întâmplări imaginare pe străzile din Bucureşti) (2017, 
eLITERATURA, ediție definitivă); Groapa roşie (2018, Editura Charmides, 
ediția a II-a, definitivă), Insula secretă a lui Prometeu (2019, Casa de  
pariuri literare, roman, coperta și ilustrațiile autorului), Garsoniera solară 
a mătuşii mele Heralda (2020, Casa de pariuri literare, povestiri coperta și 
ilustrațiile autorului).

Teatru:
Terasa, (2002, cuprinzînd piesele: Pâine pentru fratele meu, Terasa, Liniştea, 
Scaunul din mijlocul drumului, Gandi & Co.), Calmania, patria mea (2004). 
La emisiunea TEATRU RADIOFONIC i s-au montat piesele Terasa și Groapa 
cu orbi, precum și două adaptări: după Samuel Beckett (Călătoria – Mercier 
şi Camier) și după Bulgakov (Inimă de câine).

CRITICĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ, 
ANTOLOgii:
POEZIA ROMÂNĂ DUPĂ PROLETCULTISM 
/ generaţia anilor ’60–’70 / antologie 
comentată (2 vol., 1300 pagini),
REGAL POETIC (2009 cronici literare),
MI-AR TREBUI UN ŞIR DE ANI / IT 
MIGHT TAKE ME YEARS, (antologie de 
poezie din opera membrilor Pen Club 
din România, 2009).
În colaborare cu Ștefan Stoenescu: Serge 
Fauchereau: INTRODUCERE ÎN POEZIA 
AMERICANĂ MODERNĂ (1974, reeditare 
2016), DOUZE POETES ROUMAINS, 
antologie, traducere în franceza de 
Constantin Abăluţă și Gérard Augustin, 
Prefaţă de Sorin Alexandrescu (2007, 
L’Harmattan și Ex Ponto).
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TRADUCERI:
Poezie: Charles Cros, Rilke (poemele franceze), Henri Michaux, César 
Vallejo,  Carl Norac, Werner Lambersy, Vahé Godel, Sebastian Reichmann, 
Béatrice Libert, Yves Broussard, Jacques Lovichi, Gérard Augustin, 
Franc Ducros, Laurence Vielle, Wallace Stevens, Theodore Roethke, 
W.S. Merwin, Frank O’Hara, Dylan Thomas, Edward Lear, José Eduardo 
Mendes Camargo, Rade Drainac, Lidija Dimkovska.
Proză: Samuel Beckett, Charles Baudelaire, Vahé Godel, Jacques Jouet, 
Petr Král.

CĂRȚI APĂRUTE ÎN STRĂINĂTATE:
Celui qui sonne à ma porte, coffret gravures-poèmes, (1998, Alain Regnier, 
Ecaussinnes, Belgique); Les chambres les parois, (2002, Editions l’Harmattan, 
Paris); De indringer / Intrusul (2008, volum bilingv româno-olandez, 
traducere de Jan Mysjkin, Uitgeverij P, Leuven, Belgique), Péripéties  
quasi-imaginaires dans les rues de Paris (2012, Editions du Cygne), 
Întâmplări imaginare pe străzile din Bucureşti (2013, ediție macedoneană), 
Groapa roşie (2014, ediție bulgară). 

Premii obţinute:
1970, Premiul „Napoli Ospite”, Italia, pentru volumul Piatra, 1968.
1973, Prix des poetes francophones (pentru varianta franceză a volumului 
de poeme Există).
1981, Premiul Aociaţiei scriitorilor din București pentru volumul de 
poeme Violenţa memoriei pure, Ed. Eminescu, 1980.
1996, Premiul Uniunii Scriitorilor pentru volumul de poeme Aceleaşi 
nisipuri, Ed. Cartea Românească, 1995.
1999, „Frontiera Poesis” (cartea de poezie a anului), Satu Mare, pentru 
volumul Cârtiţa lui Pessoa, Ed. Ex Ponto, Constanţa 1999. 
1999, Premiul Uniunii Scriitorilor pentru volumul Cârtiţa lui Pessoa, Ed. 
Ex Ponto, 1999.
2000, Ordinul Naţional „Pentru Merit” în gradul de Cavaler, conferit de 
Președintele României.
2001, pentru antologia comentată POEZIA ROMÂNĂ DUPĂ PROLETCULTISM, 
Ed. Ex Ponto, 2000.
2005, Premiul de excelenţă și Premiul pentru Traduceri, acordate de 
Editura Ex Ponto, Constanţa.
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Colaborări:
La majoritatea revistelor literare 
din 1964 încoace.

Cenacluri frecventate:
Multe și uitate.

Lecturi în cenacluri, cluburi, la 
lansări de cărți şi în multe alte 
părți:
Ce să zic? Au fost destule și s-au 
dus ca nimic...

Debut revuistic:
În anul de grație 1958, la revista 
Luceafărul, cu două poeme ca-
raghios de slabe (cuvintele lor 
mergeau în patru labe).

Debut în cenaclu:
Cine-și mai aduce aminte? Cine 
nu răspunde minte!

Debut sonor:
Înregistrări Radio cu lectură din 
volumul 9 000 de peştişori invizibili, 
regia lui Leonard Popovici și vocile 
câtorva actori și actrițe reunite 
într-un spectacol de mare clasă. 
Când s-a petrecut oare? Cândva în 
acest timp fără hotare.

Debut în volum:
În 1964, cu un volum slab. În clipa 
când apărea aveam gata un volum 
suprarealist mult mai bun care 
nu mi-a fost tipărit. Neșansa de 

atunci a fost șansa pentru tot restul 
vieții. Căci așa nu m-am cantonat 
în experiment, ci am fost liber 
să descopăr mii de alte lucruri 
minunate, printre care, la loc de 
cinste, HAIKU-ul. (Și aflându-ne 
aici, îmi permit să introduc un nou 
punct în chestionarul lui Cristi)

Primul dvs. Haiku:
Să ne despărțim iubito
Mirosul teiului
E încă proaspăt

II. Topuri (1-10)

Edituri:
(acces de grandomanie sau de 
mare modestie) Sunt multe edituri 
care nu m-au tipărit, și-o să regrete 
infinit.

Reviste literare:
Care pe care...

Cartea de poezie:
Trăiește ziua și noaptea învie.

Cartea de proză:
Despre ea ce să zic? Când e bună 
spune totul despre nimic.

https://cdpl.ro/categorie-produs/carti/editii-sonore/
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III. O...

întrebare pentru 
scriitorul preferat:

O să-l întreb pe Ciprian Vălcan 
ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi stat 
în Columbia un an. L-ar fi adulat 
50% din populația țării pe Cioran? 

idee pentru o „viaţă” 
literară „mai bună”:

Să emigrăm cu toții pe lună.

problemă cu care te-ai 
confruntat/pe care ai observat-o 
de când ai „intrat” în literatură:

E aceea că miezul unei cărți 
nu se poate transmite de la gură 
la gură. Ci numai de la minte la 
minte. Uneori. Oricum îți trebuie 
o mie de ani zburători.

IV. Întrebări cu 
răspuns opţional:

Ce ţi se pare „în regulă” în 
literatura română actuală?

Sunt lucruri atât de multe și de 
mărunte că dacă le-aș enumera 
nimeni n-ar sta să mă asculte.

Ce ţi se pare „în neregulă”? (ce 
te intrigă/nemulţumeşte „atacă”)

Vezi răspunsul anterior. O aripă 
și-un picior. (Parcă era o carte de 
Sorescu, nu?)

Ce ţi se pare „în neregulă”? 
(ce te intrigă/nemulţumeşte/

„atacă”)
Vezi răspunsul anterior. O aripă 

și-un picior. (Parcă era o carte de 
Sorescu, nu?)

Cum „cuantifici” performanţa 
în literatură? (premii, nr. de 

cititori, statut literar...) 
Eu nu cuantific nimic. Las asta 

în grija unui critic peltic.

Ai un model de performanţă? 
Iorgu de la manutanță!

Ce ar trebui să includă un 
management literar performant? 

Puțin Wittgenstein. Puțin Kant.

V. (Auto)portret

Un autoportret (în cuvinte)
Înalt. Slab. Bărbos. Ochi negri. 

Versuri albe. Nas semit. Miros in-
finit. Baston. Șapcă maron. Tele-
fon mobil. Vers subtil. Degete de 
pianist. Plămân trist. Cam atât. Ba 
nu: stau multora în gât.

Un portret al generaţiei 
(unde şi cu cine te-ai încadra)

Sunt alături de cei care tac. Cei 
care se regăsesc în infinitul mic. 
Sunt alături de cei care tac fără-n-
cetare. Cei care se contopesc cu 
universul mare. Tăceri contrare. 
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Vorbe concentraționare. Punct de 
trecere. Mare fără hotare.

VI. Ce-mi/ce-ți 
doresc eu ție?

Ce-mi doresc/propun 
eu ca scriitor?

Îmi doresc să am inspiraţie, timp 
de scris, liniște interioară. Propun 
din ce în ce mai mult o poezie, 
dar mai ale o proză fragmentară 
care să se închege lăuntric, așa 
cum e și zbuciumata viaţă a 
noastră, chipurile “modernă”. 
Reîntoarcerea la primordialitate: 
lucrurile naturii și ale omenescului 
nesofisticat, ba chiar umil, anodin. 
Tendinţe aparent contrare, dar 
care sunt unificate ad-hoc de 
scriitură. Inspiraţia momentului 
face totul adevărat. De când 
scriu la computer (dar și înainte, 
la mașina de scris) rapiditatea 
fluxului  devine element creativ 
prin stimularea stărilor fiinţei să 
se deșerte dintr-odată. Eliminarea 
cât mai mult a “gândirii despre” 
și înlocuirea ei cu acel spontan 
creativ stârnit de cuvinte și de 
nebănuitele acumulări lăuntrice.

Ce-ţi doresc eu ţie, cititorule? 
Ce nu ţi-aş dori (vreodată)?

Îi doresc cititorului cărţi ieftine, 
timp și acea bunăvoinţă de a 
încerca, de a frunzări, pe principiul 
că nu se știe de unde sare iepurele. 
E bine că au apărut librării 
unde poţi sta într-un fotoliu să 
frunzărești cărţile, dar e rău că 
acele librării fug de cartea de poezie 
ca dracul de tămâie. A prospecta 
piaţa de poezie, cu nebănuitul ei 
potenţial de vandabilitate, li se 
pare probabil un nonsens. Or, nu 
e așa. Eu, de exemplu, am câteva 
cărţi de poeme, care s-ar vinde 
și într-un tiraj de 1000–1500 de 
exemplare. Una dintre ele, Poeme 
primitive (ediţie româno-franceză, 
excepțional ilustrată de pictorul 
Ciprian Paleologu) ar putea depăși 
chiar cu mult cifrele de mai sus. 
Numai că Editura Vinea care mi-a 
publicat-o nu deţine o librărie 
centrală, nu are bani pentru 
reclamă, și cartea moare într-un 
colţ. Așa că... asta-i problema: 
difuzarea în modalităţi moderne, 
adecvate!

https://audiomack.com/album/casadepariuriliterare/audio-trailer?key=tignal1
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VII. Ce-aş cere/pretinde:

Unui editor căruia îi predau 
manuscrisul

Decurge logic din tot ce am 
spus mai sus că editorul trebuie 
să ştie şi să poată să vândă cartea. 
Or, noi nu prea avem așa ceva, 
editorul limitându-se a fi un bun 
tipograf și atât.

Unui jurnalist care mă 
intervievează

Să cunoască măcar în mare ce 
scriu, direct adică, nu din dicţio-
nare. Asta presupune un grad anu-
me de cultură și o chemare clară. 
A face interviu cu un scriitor doar 
pentru că ţi-a comandat șeful este, 
vai, un act de lèse majesté, căci  
într-adevăr, fiecare scriitor este în 
domeniul lui un Rege.

Unui juriu la un concurs 
naţional de debut

Doar atât: să citească cărţile și 
să știe cam ce scriu și alţi tineri – 
ca să se poată raporta

Unui agent literar
Să cunoască multă literatură – 

ca să poată alege în cunoștinţă de 
cauză. Nu să se limiteze la autorii 
de best seller-uri. Adică să vrea să 
impună cărţi bune, nu să le vândă 
doar pe cele cu cârlig la public (de 
multe ori slabe ca realizare). Asta 

dacă vrea să fie considerat Agent 
LITERAR și nu Responsabilul cu 
MARKETINGUL.

Unui organizator de festival 
literar

Capacitatea de a se orienta în 
multitudinea de genuri, stiluri, 
personalităţi, evenimente. Și 
probitatea de a nu ocoli pe cei 
consideraţi marginali de către 
o critică literară  abia în fază de 
lentă cristalizare, ca să nu zic 
de bâjbâială. Multe din cele mai 
bune cărţi de azi sunt scrise de 
„marginali”.

VIII. Cum ar arăta:

Standul meu la 
un târg de carte

Aparte. Cu multe coperte de 
cărți executate de mine. Poate 
și expunând câteva acuarele. Cu 
lectura actriței Silvia Codreanu. 
Cu prezentări ale lui Mircea 
Martin, Ion Pop, Eugen Negrici, 
Ion Bogdan Lefter...

Coperta cărţii mele de 
debut – dacă ar fi după mine

Ce bine mă simt că sunt invitat 
să mai debutez încă o dată. Mă 
simt ca o fată... nemăritată. 
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IX.

Cel mai...
Bun poem al meu este...
Poeme primitive, de care 

pomeneam mai înainte, e un volum 
la care țin în mod deosebit pentru 
că inventează un spațiu aparte, 
pe care fiecare din noi îl deține 
în străfund așa cum osul femural 
mai păstrează reminiscența cozii 
de altădată. De aceea, cred, că 
din acest volum cineva ar putea 
alege, după gustul său, poemul 
cel mai bun... Sintagmă care este 
una utopică. Din cele vreo 40 de 
volume ale mele n-ai cum să alegi 
un singur poem și să-l intitulezi a 
fi deasura tuturor celorlalte.

Important aspect pentru mine 
ca autor este...

Scriu și gândesc în continuare 
– indiferent de cel mai bun ori de 
alte etichetări posibile.

Cea mai...
Mare gafă făcută de când 

„activez” în literatură a fost...
Să cred că urmașii cimpanzeilor 

vor deveni lebede.

Mare emoţie am avut-o...
Atunci când domnul Constantin 

Noica mi-a citit o carte de poeme 
în dactilogramă și când ne-am 
întâlnit, ca de multe ori când 

venea în București, la cafeneaua 
Nestor, la etaj și mi-a dat o coală 
de hârtie pe care grafiase câteva 
din imaginile și sintagmele care-i 
plăcuseră. Am fost uimit că le 
alesese pe cele care păreau cele 
mai încifrate. Îmi aduc și acum 
aminte că pe hârtia pe care am 
pierdut-o și am regăsit-o de atunci 
de câteva ori la rînd, se aflau și 
versurile oricum cutia de scrisori 
/ nu îți naşte urmaşii. Din acel 
moment, pentru mine unul, s-a 
spulberat mitul negativ după care 
filosoful păltinișan n-ar fi priceput 
poezia modernă. E adevărat,  
sunt convins că n-o frecventa, dar, 
în cazul că tot făcuse o excepție 
pentru mine (îl cunoscusem prin 
familia colegului meu de clasă, 
fiul verișoarei sale Marie Mathilde 
Noica), pe care mă trata cu aceeași 
afabilitate acordată nepotului 
său, hârtia pe care-o aveam în 
mână era dovada că atunci când 
se apleca peste poeme adevărate, 
cu fior existențial, vibrația 
sensibilității sale era instantanee. 
Trebuie spus că volumul era 
11 Erezii, apărut în 1985 la  
Cartea Românească, titlul fiind 
clar o aluzie la volumul lui 
Nichita Stănescu, 11 Elegii. Spre 
deosebire de fabulațiile abstracte 
(unele foarte reușite) ale lui N.S., 
volum meu propunea un larg 
suflu existențial, textul  intitulat 
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Poem refuzat constituind până azi 
una din culmile poeziei mele de 
sorginte whitmaniană.

Cele mai...
Mari speranţe mi le-am făcut 

cu...
Atunci când am fost alături de 

câțiva actori (printre ei Constantin 
Codrescu) la câteva repetiții 
pentru o viitoare piesă a mea (în 
care aveam și eu un rolișor)... 
După aceste câteva repetiții, 
directorul teatrului (cu care 
negociasem chiar și onorariul) 
n-a mai fost de găsit. Și n-am mai 
avut nici spațiu de repetiție. Nici 
mie, nici regizorului nu i s-a dat 
niciun telefon. Nu ni s-a dat nici 
explicații ale acestei comportări, 
nici scuze. București, București, 
cât de drag îmi ești...

Grele momente au fost atunci 
când...

A murit. Tata. Și am rămas. 
Complet. Singur.

Cei mai...
Mulţi bani i-am cîştigat pe 

volumul...
Atunci când am câștigat un 

concurs european de traduceri și, 
împreună cu soția mea, am tradus 
cinci cărți de poezie modernă.

Fericiţi oamenii pe care i-am 
făcut cu o carte de-a mea...

S-a întâmplat la Berna și 
Neuchâtel în 2004. La întâlnirile 
pe care le-am avut eu și Vahé 
Godel, pe tema prieteniei și 
corespondenței pe care amândoi 
le-am avut cu Ion Caraion și 
Gellu Naum. Tot atunci am lansat 
traducerea mea și a Gabrielei din 
opera lui Vahé și volumul meu de 
versuri în franceză Les chambres 
les parois. Auditoriul era format 
din profesorii de la catedra de 
limba și literatura română de la 
universitățile din cele două orașe. 
Erau de obicei cupluri mixte, 
un român și o elvețiancă, ori un 
elvețian și o româncă. Vorbeau 
atât de bine românește, fără pic 
de accent, încât nu-i cunoșteai 
pe elvețieni decât datorită 
perfecțiunii gramaticale: toți 
respectau cu sfințenie, la verbe, 
de exemplu, terminația persoanei 
a doua singular: tu fuseseși. 
Românii erau mai neglijenți, ca 
în vorbirea curentă, și spuneau tu 
fusesei. Se amorezaseră de cartea 
mea de poeme. Vreau să mi-o 
cumpere. Se mirau că n-am cu 
mine exemplare.

https://cdpl.ro/autor/constantin-abaluta/
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X. Dacă...

Ar fi să schimb ceva din 
traiectoria mea literară, aş 
schimba...

Ce să schimb? Am schimbat 
deja de multe ori? Am scris și 
teatru. Și cuplete. Și limerick-uri. 
Și haiku-uri. Am fost invitat de 
un antologator să scriu poezie 
porno. Mersi, nu! Poate voi scrie 
un roman polițist. O tot rog pe 
soția mea să scriem împreună un 
roman polițist. Cred că ne-am 
completa reciproc și ar ieși ceva 
a-ntâia...

N-aş mai scrie...
Ca atunci când umbli pe străzi 

fără să știi unde te duci, hoinărești 
de dragul de a-ți mișca picioarele. 
Dacă nu mai fac dicteuri, dacă nu 
mai vorbesc în dodii, măcar să 
umblu hăbăuc, alandala pe străzi...

N-aş mai putea scrie, ar fi...
Ca și când m-aș uita la spatele 

oglinzii zicându-mi că Dumnezeu 
e mare.

-mi pare rău de ceva, e că...
Nu sunt ubicuu și atemporal. 

Poate și bidemensional. Să mă 
plimb pe geamurile tuturor 
prietenilor fără să mă vadă.

E să pun o întrebare suplimen-
tară în acest chestionar şi să şi 
răspund, aceasta ar fi...

Ce prostie mai aveți de spus, 
domnule? (Asta a fost întrebarea) 
Ce prostie mai aveți de spus, 
domnule! (Ăsta a fost răspunsul)

XI. Publicul

Să ne gândim puțin la ideea 
de public. Care e publicul de 
care ai nevoie? Există o cifră 
minimă dincolo de care publicul 
te motivează sau rămâne doar o 
noțiune abstractă?

Întrebați cărțile mele ce cred 
despre public. Și dacă publicul ar 
reuni mai puține persoane decât 
numărul cărților mele – ce ar fi cu 
asta? Și dacă o singură carte de-a 
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mea ar avea doar doi cititori – ce 
ar fi cu asta? Știi ce spune Sfântul 
Augustin despre timp, nu? Ei 
bine, tot așa e și cu publicul. Dacă  
mă-ntrebați ce-i ăla public, nu 
știu. Dacă nu mă întrebați, îmi dați 
șansa să aflu.

Ce mesaj ai pentru publicul 
tău actual? Dar pentru cel viitor, 
care va citi acest mesaj peste 
câțiva ani?

Măi-măi, stai o clipă... Să-l 
întreb pe Augustin!

Ce aşteptări ai de la public?
Idem.

Cauți publicul sau îl laşi pe el 
să te caute?

Ibidem.

X

Să presupunem că eşti 
proprietarul unei librării. Ce faci 
în prima lună?

Difuzez Operele Complete ale 
Sfântului Augustin.

Să ne imaginăm că lansezi un 
concurs literar. Cum s-ar numi?

Sfântul Augustin și Contempo-
raneitatea Europeană.

Să ne gândim că lucrezi la o 
strategie națională de promovare 
a scriitorilor români. Cu ce te 
gândeşti să începi campania?

Cu Sfântul Augustin. După ce, 
în prealabil, am tocmit un istoric 
protocronist să dovedească că 
Sfântul Augustin a fost armân.
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ANTOLOGIE PERSONALĂ
(fragment inițial)

Argument: M-am gândit să fac o antologie alegând din cele peste 40 
de volume de poezie ale mele câte un singur poem. Voi adăuga și 

scurte comentarii și – de la caz la caz – citate din criticii literari ai vremii.

LUMINA PĂMÂNTULUI
debut, 1964, Editura pentru literatură, colecția „Luceafărul”

Mi-am repudiat acest volum, așa cum am spus în repetate rânduri, 
considerând că este rodul unei estetici rudimentare, semi-

proletcultiste. Poemele lui sunt scrise și publicate prin revistele vremii 
cu câțiva ani înainte. În momentul când apărea, eu aveam deja scris 
o parte din volumul Alertă, violent modernist și suprarealist, volum pe 
care l-am predat editurii Cartea Românească în 1966, și care mi-a fost  
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respins. De-abia apoi am scris placheta Piatra, care mi-a și apărut la editura 
Cartea Românească în 1968 și este considerat de mine ca adevăratul meu 
debut.

Așa că potrivit acestei optici este explicabil de ce în niciuna din antologiile 
mele de autor nu am introdus nici un poem din Lumina pământului. Și 
faptul că acum introduc dintr-odată două piese (nerespectând proiectul 
și contrazicând aparent pecetea de rudimentar aplicată acestui volum de 
debut) este doar pentru a sublinia găsirea spontană, încă de pe atunci, 
a multor elemente din viitoarea mea operă. Este vorba îndeosebi de 
tendința intimist-minimalistă, de singurătatea visătorului, de trăirile 
unui marginal. Evident că în melopeea acestor versuri este vizibilă  
influența lui A.E. Baconsky, cel care, împreună cu Bacovia, au constituit 
primele repere românești care m-au făcut să simt umanismul umil al 
intrusului în marile orașe.

CARTIERE OBSCURE

Cartiere obscure, mărginașe,
unde orașul se pierde, se dizolvă,
și miroase-a iarbă crudă și praful se ridică
în urma pașilor noștri învăluindu-ne
în aura lui pământeană.
Case-aplecate, garduri de lemn și undeva
o cișmea și-o cană cu smalțul albastru
legată cu lanț – și apa curgând
șopotind peste pietre-nverzite de mușchi.
O, apa, cișmeaua la care se-adună
noaptea târziu câțiva muncitori
neștiuți, întorcându-se acasă din schimb –
și-și vorbesc cunoscându-se parcă
și beau zgomotos și-n mâinile lor
lumea e limpede, limpede.

PE STRADĂ MERG

Pe stradă merg, în marile orașe,
în burguri coborând prin praful serii
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pe-nguste uliți când amurgul cântă
în turnurile vechilor cetăți,
sau pe poteci de munte, pe drumeaguri
cu troscot dulce îmbătat de ploaie –
și-n față totdeauna merge-un om
și după mine altul de asemeni
cu gesturile și statura lui
scrise ușor în peisaj. Chiar
de nu-i zăresc ființa, urma lui
ca un ecou mai stăruie în drum
și undeva un abur agățat
de-o ramură îmi spune c-a trecut
și-a respirat lumina înainte-mi.

Omul din fața mea, omul pe care
câteodată nici nu-l văd, cum merg
cu gândul tras adânc pe frunte, omul
acesta căruia îi iau pe rând
locul în spațiu și în timp așa
cum versurile-și trec din mână-n mână
tot mai întregi, mai limpezite sensuri –
omului acesta
îi scriu acest poem care nu este
decât înmănuncherea-ntr-un șuvoi
a versurilor simple care umblă
prin sufletele oamenilor toți.

Sunt plin de oameni. Larg respir. Îmi place
să trec neluat în seamă prin mulțime
așa cum trece orișicare altul
și inima-n văzduhuri ridicându-mi
s-arunc în ochii nefiresc de gravi
tot soarele – așa cum fac copiii
cu mici oglinzi ascunse-n podul palmei.

O poezie netriumfalistă, o poezie a trecerii firești prin ciclurile 
vieții, într-un decor simplu, de fiecare zi. Cu stângăciile inerente ale 
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începătorului, cu schematismele epocii: exacerbarea gândirii, a sensurilor 
explicite (gândul tras adânc pe frunte, tot mai întregi, mai limpezite sensuri) 
în dauna sensibilului și inefabilului. Totuși imaginea finală a celui de al 
doilea poem (micile oglindiri cu care copiii știu să înțepe ochii nefiresc de 
gravi) prevestește, cred, scânteierea ironiei din poetica mult mai complexă 
a volumelor viitoare.

Piatra
1968, Editura pentru Literatură

CUM STAU

Cum stau eu prin birturi și mă gândesc la tine
cum șterge o fată mesele curăță pâinea rămasă
cum lumea intră și iese și nimeni nimic nu îmi cere
bătrâna aceea a vândut ziare și-acum mănâncă
nu îmi aruncă nici o privire
soarele afară e pe toate zidurile și nu-mi rămâne
decât să nu-l stânjenesc – degeaba
se bucură cei ce nu mă iubesc
eu sunt mai tare-n încercarea asta
ca iarba neagră ce înnăbușă văgăunile
eu trebuie să nu las nici un loc gol ca și soarele
pe partea cealaltă a lui.

Un pumn de apă răsună pe ciment, cineva
mă lasă să plec fără să rostesc cuvinte
un pas mă-nduplecă altul rămâne
prin preajmă pregătindu-se să devină
amintire.

Un poem straniu și misterios în simplitatea lui. Un birt periferic 
în care se consumă o sugerată angoasă sentimentală capătă 

dimensiuni cosmice. Bărbatul deziluzionat își exprimă credința că va fi 
mai tare decât toate încercările prin care trece în momentul de față, că va 
fi ca iarba neagră ce înnăbuşă toate văgăunile ori ca soarele care nu lasă 
nici un loc gol. Labilitate tinerească: durerea covârșitoare trece în iluzie a 
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puterii depline asupra celor din jur. Dar, mai iute decât credea, un pumn de 
apă care răsună pe ciment și visătorul nostru se trezește și, fără să rostească 
niciun cuvânt, pleacă, se îndepărtează. Desprinderea, ezitarea acestui 
moment este subtil transmisă prin imaginea celor doi pași simbolici: unul 
care îl convinge/înduplecă că ăsta este drumul de urmat, iar altul, cel ce 
rămâne prin preajmă pregătindu-se să devină amintire. Poate cele două 
gânduri ezitante din arhicunoscuta poezie a lui Arghezi să fi fost cele ce 
m-au inspirat (Ai ascultat de gândul cel dintâi / Căci vream să pleci dar 
vream să şi rămâi)?

Față de cele două poeme din Lumina pământului, marea cucerire a celui 
de față (ca și a întregului volum Piatra) este ieșirea din zona generalului, a 
schematicului, a tatonărilor subiectului și uneltelor, lucruri cumva normale 
la un începător, și personalizarea, implicarea directă în însuși miezul 
ardent al lirismului: acela al vocii creatorului, al unicității și al credibilității 
ei totale. De altfel, critica literară a observat acest lucru și, de pildă, în 
articolul Schimbarea la față, colegul meu mai mare, Ilie Constantin, scria: 
„Cine urmărește creația lirică a lui C.A. (...) încearcă senzația că între prima 
și cea de a doua carte a avut loc o substituire de persoană – a autorului. Pur 
și simplu e vorba de o altă poezie!”
(Ilie Constantin, Despre poeți, Ed. Cartea Românească, 1971)

PSALMI
1969, Editura tineretului

Psalmul 2

1. scaunul e șchiop de două săptămâni
el are viața oglinzilor zgâriate
prin care se vede-năuntru
(l-am găsit așa
fără să știu am stat pe el
e mult de tot și nu am observat)

2. zăpezile lărgeau odăile
pomii i-am vrut roșii
mă-ndrăgostisem ca oricare de o fată



36

țignal Constantin abăluță

3. apoi mi-am decupat prietenii
la un același nume
tot altul răspundea
și morții nu se mai cunoșteau

4. un balcon de lemn pe o stradă
de când eram mic
un frizer a murit și au dat
încă un strat de vopsea
pe deasupra

5. eu oricum trec pe lângă el
balconul mereu și mă uit într-acolo
liber încredințând
această posibilă moarte

6. culoarea
a căzut în urma mea

7. mi-am simțit trupul și am plâns
sau am despicat lemne
sau am reparat un scaun învechit

Așchii din peripețiile ascunse ale oamenilor oarecare și ale lucrurilor 
umile caligrafiază autorul în fiecare verset. Disparatul devine o 

regulă după care înaintează acest poem despre nesiguranță și bunătate, 
despre cât de greu e să însoțești o viață întreagă oamenii și lucrurile lor. 
Pentru că numai disparatul și aluzivul poate să păstreze întreagă drama 
tăcută, care derulată și explicată își pierde forța evocatoare, oraculară, 
cathartică. E greu după atâtea decenii de când am scris aceste poeme să-mi 
dau seama ce m-a determinat să aleg această modalitate de a mă exprima. 
Știu doar că am pornit de la Psalmii lui Bertott Brecht, de la ciudata lor 
fluență și modernitate, de la netraumatica adaptare a sacrului la profanul 
zilelor noastre. Mi-am zis că este un pariu care poate fi încercat.

După apariția volumului, primul nume care mi-a dat dreptate, devoalând 
în același timp lecturile care mi-au favorizat abordarea unei astfel de 
subtil-ermetice scriituri, a fost Maria Banuș, traducătoarea lui Rilke și 
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buna prietenă care îmi devenise între timp: „Poezia pe care o practică C. 
A. în ultimul său volum Psalmi, mergând pe urmele unui T.S. Eliot, Henri 
Michaux, René Char, Konstantin Cavafis, e a unui cotidian, e a unor notații, 
a unor obiecte numite, numai în măsura în care în acest fel se pot dezvălui 
niște profund obscure și general umane stări existențiale. Numai în măsura 
în care, prin și dincolo de recuzită, de scenografie, revelează altceva. Sunt 
puncte vibrante de inserție a eului în Univers, expresie a uimirii și suferinței 
primordiale de a fi. Dacă se poate vorbi de un cotidian metafizic, acesta 
e. Printre scări vechi de lemn, scaune șchioape, oglinzi zgâriate, balcoane 
cu grilajuri de fier, nuci scorburoși și alte umile și eteroclite elemente ale 
cadrului de toate zilele, se consumă drame ascunse, subterane, din care ni 
se dezvăluie doar câte un ungher clarobscur, trec impalpabile stări, îngeri 
fără casă, care se împiedică, zgâriați de colțurile ascuțite ale lucrurilor.”
(Maria Banuș, Himera, Ed. Cartea Românească, 1980, p. 324)

UNU
1970, Editura Cartea Românească

PROBABILITATE

omul s-a dat jos din tramvai 
lumina e o pură întâmplare
deci a văzut ce se petrece-n juru-i
a văzut rude
poduri
orologii
cămile
el a mâncat cu lingura
a dormit pe divan
și a avut un copil mincinos
nu se știe precis când s-a dat jos din tramvai
unii spun că înfloreau salcâmii
alții că tocmai își sorbeau cafeaua
alții că nu l-au văzut vreodată
lumina e o pură întâmplare
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Încă din momentul nașterii, absurdului probabilistic îi încredințăm 
viața noastră fără să avem habar. Greu și dureros învățăm că hazardul 

pur ne domină existența. Prezenta pandemie care ne zguduie spune ceva 
despre acest adevăr. Așa că acest text apărut acum o jumătate de secol poate 
face azi figură de poem vizionar. Lirismul lui este acela interstițiar. Văzute 
à rebours, momentele noastre de fericire nu se datorează calităților și 
râvnei noastre, ci mai degrabă conjuncturii planetei, și micilor oportunități 
care ni s-au dat de la sine în micul spațiu existențial: țară, oraș, cartier, 
stradă. Numai prin noi înșine poate că n-am fi ajuns nicăieri. Lumina e 
o pură întâmplare este, în acest sens, un lamento pentru îngrozitor de 
slabelor resurse ale „mărețului biped cuvântător și gânditor” care este omul 
superlativizat de istorici, filozofi, antropologi etc.

Nina Cassian comentează, de asemeni, aspectul general, derutant 
prin diversitate și versatilitate, al compozițiilor verbale degajate, ironice, 
adevărate dueluri cu un invizibil adversar, care este cel mai adeseori acel 
demon cârtitor al ființei noastre nedispuse să permită înregimentarea. (În 
acest sens, au știut „tovarășii” ce fac în iunie 1971 când au inclus această 
carte pe lungile liste de cărți interzise care au și fost scoase imediat din 
toate librăriile și bibliotecile din țară.)
„Ce liniștite catastrofe se petrec în versurile lui Abăluță! Cu o complicaţie 
firească, pe măsura complicatei naturi, au loc evenimente și sentimente și 
propoziţiile se înșiră, nude și pure, spunând că apa are formă de mănușă 
sau că un pește cuprins de panică naște pui vii, și poetul te sperie cu grafia 
lui senină în care sclipesc cuțite și te calmează apoi cu un singur cuvânt, 
cu blândul cuvînt «salcâm», cu exactul cuvânt «orologiu», îți pomenește de 
poduri, de cămile, de cartofi, și poezia nu se încheie decât mult mai târziu.
Anti-ornamentală, dar pe rafinamente de nervură, această poezie 
contradictorie ca orice organism viu, trebuie cercetată în spectacolul 
ei interior, delectările suprafeţei fiind distribuite cu avariţie de un artist 
care se refuză înregistrării facile, la care chiar șocurile de expresie sunt 
amortizate de meditaţie și umorul incidental e voalat de vinovăţie.

Atât de transparent și de indescifrabil uneori ca însuși aerul străbătut 
de invizibile trasee de păsări, cu un vocabular, alteori, de o derutantă 
concretețe, Abăluță are neșansa și fericirea de a nu putea fi calificat definitiv 
nici de la primul, nici de la al doilea volum al lui, el oferindu-ne, grav și 
dezarmat, tocmai drumul pe care îl parcurge de la o poezie la alta, de la 
risc la risc, de la o stare de grație la alta de inte-rogație, aventura lui străină 
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de frivolitate slobozind, cum spune el, „feluritele lucruri ce te rănesc prea 
tare.”
(Nina Cassian în Plastică şi poezie, caiet-program al Expoziției de pictură 
și desen, Casa Scriitorilor, București, mai 1969)

PIATRA ŞI ALTE POEZII
1972, Editura Cartea Românească

ELEGIE CU O PISICĂ DE CÂRPĂ

mi-am tăiat barba într-o zi ploioasă
simplu ca și când aș fi spus
că nu se poate ieși din casă
am înmuiat o batistă într-o licoare vagă
mi-am uns pielea
și-am hotărât să las uitarea să treacă

mi-am făcut un ceai și-am ascultat
tusea apei prin ţevi
mi-amintesc că am strigat după aceea
liftul urca și cobora dar asta n-are nici o importanţă
iar mie mi-a surâs femeia
de la tutungerie femeia

piciorul
talpa pantofului pe caldarâm
jumătatea lunii septembrie prin barurile colorate
prietenul meu e la mare
talpa pantofului
își așterne încă o dată făina
pe străzile ce-mi sunt date

în cameră iarăși
rotunde iarăși scaunele ca o grevă generală
sună telefonul nu ridic
sună telefonul nu ridic
sună telefonul 

■&* '■**<
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ca o lacrimă mecanică
egală
fără greșeală

dar mie îmi lipsește barba sau nu-mi lipsește
afară ploaia ca un preot budist își dă din nou foc
tu trebuie să cânţi în corul bisericii
tristă să cânţi
firele de păr ce n-au să-mi mai crească niciodată la loc

tu trebuie să-ţi oprești mâinile
la jumătatea lunii septembrie
să le sprijini pe-o piatră mai sigură
pe-un jurământ
pe ceva
eu nu voi spune nimic și fetiţa din curte 
cu o pisică de cârpă
va veni lângă tine și te va-nvăţa să cânţi așa...

O elegie despre singurătate, prietenul plecat la mare, rasul bărbii ca 
un insolent gest de protest, ploaia care își dă foc ca un preot bu-

dist, o atmosferă de încordare psihotică și degradare existențială plutește 
peste tot, sordida pisică de cârpă a fetiței dintr-o curte a acestui cartier 
periferic te face să-ți închipui cântecul ei lălăit, absurdul caraghios după 
care iubita (oarecum fantomatică precum în Bacovia) tristă cântă în corul 
bisericii nici mai mult nici mai puțin decât „firele de păr care n-au să-mi 
mai crească niciodată la loc”. Duioșia lălâie a lui Eugen Ionescu din Elegii 
pentru ființe mici poate că nu este străină de aceste compoziții care mi-au 
venit în serie, bătute la mașină, la un rând, ca să încapă în întregime pe o 
singură foaie de hârtie. Cred că în acea vreme frecventam ahtiat Constant 
Tonegaru și ceva din energetica versurilor lungi și disparate rimând din 
când în când fără nici o regulă mi s-a transmis cumva. De altfel, impresia 
de visătorie a discursului, anacronismele parcă programate indică aceeași 
sursă: Plantația de cuie a condotierului Tonegaru.

„Acum Constantin Abăluţă (...) a tipărit un volum selectiv Piatra şi alte 
poezii.
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Surprinzătoare carte, chiar pentru cei ce i-au urmărit demersul poetic, 
evoluţia.

Bine făcută, selecţia autorului ne revelează un corp de operă, constituit, 
cu suple articulaţii, cu suflu propriu. O operă care nu strigă. Șoptește: 
«Sunt. Exist.»

Ea își ocupă, de facto, locul ce îi revine în rândul congenerilor poeţi – cei 
la vreo 30 de ani – în avanscena poeziei române actuale. (...)

Deocamdată, el, Abăluţă, nu e tabu. Așa că ne putem desfășura spiritul 
critic în voie. Putem observa deasupra umbrei poetului umbra aripii de 
condor a lui Michaux sau a lui Voronca. Ne poate supăra, în voie, abuzul 
imagistic, baroc (afară ploaia ca un preot budist îşi dă din nou foc) sau 
absurdul, care câteodată e doar incoerenţă, învălmășeală.

Degeaba, oricît ne-am ascuţi, până la incisivitate, vigilenţa critică, 
insinuanta, fantomatica siluetă se strecoară, își impune savant-ingenua 
melancolie bacoviană, bucureșteană, contemporană (în cameră iarăşi / 
rotunde iarăşi scaunele ca o grevă generală / sună telefonul nu ridic / sună 
telefonul nu ridic / sună telefonul / ca o lacrimă mecanică / egală / fără 
greşală...).”
(Maria Banuș, Himera, Ed. Cartea Românească, 1980, p. 326)

Ewww/Erre
1972, Ed. Litera (bilingv româno-francez, ediție hors commerce)

ELEGIA NUMELUI

refuzul de a fi altfel într-o cameră pustie
cereți-mi tot sau nu-mi cereți nimic
circulația umbrelor e reglementată cu fanioane cu măști
aplicate etanș
dar din ce credeam din ce credeam derapam tot mai mult
mi se-nmuiau încheieturile mușcam momeala
etern aruncată de pasărea goală de sânge

ziceam da sau mai am sau chiar nu
un nu melancolic fragil ca o lacrimă ca o scuză
și-ncercam să ajung în fața oglinzii târându-mi
numele dezarticulat pe care degeaba tot vream să-l deschid

constantin
abă lu ţă

e w w w
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avea spițele rupte și-nvălmășite și cine
o cine mai repară azi umbrèle din vremea bunicii

numele numele
lasă ajunge preabine destul
paharul acesta e mai plin de primejdii
frecvența cu care morții beau din el
e singura listă serioasă
pe pereții acestor cisterne instituții cămine
desigur cerberii pneumatici împing lichidul la loc
bucuria comunicantă se așterne pe toate fețele
o cine nu ridică degetele cine nu rânește cu zel
prin ridurile-atât de lăudate
somnolența cu care te-nrămezi e comandată la un rămar celebru
claviatura restrânsă a viselor te face să visezi
te privește domnule
visezi pe numele altora
al tău de-abia te mai apără de ploaie
și cum spuneam o cine cine
mai repară azi umbrèle din vremea bunicii

Suprarealismul, mai mult sau mai puțin formal, în acțiune. Ca și în 
volumul următor, Există, onirismul și apropierea de viziunile insolite 

propuse de Magritte, îmi va marca această fază experimentală nu lipsită 
de interes, dar insuficient de personalizată. Fronda, datul cu tifla, ironia, 
cinismul, mobilitatea discursului (poeme protestatare, bune de recitat de 
la tribună) reușesc cumva să acopere pe moment lipsa de substanță lirică 
deplină. Poemele sunt ca niște petarde care explodează zgomotos, dar 
în urma lor nu rămâi cu sentiment profund și durabil care să-ți zguduie 
ființa. Sunt exerciții de tehnică executate la rece, ca după manual. Sigur că 
există versuri, imagini, care te pun pe gânduri, care merg direct la fiorul 
existențial (o cine nu ridică degetele cine nu râneşte cu zel / prin ridurile-
atât de lăudate), dar sunt înecate în prolixitatea repetitivului, în baletul 
calofiliei, al sintagmelor epatante, obscure, gen: cerberii pneumatici.

În opoziție cu acest poem lung, există în această mică plachetă (de doar 
șapte poeme) un singur poem foarte scurt intitulat marea elegie a cuvinte-
lor sau povestea vorbii care, doar în opt versuri, reușește să convingă și să 
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se constituie într-o adevărată diatribă la adresa unei societăți bazată numai 
pe falsitatea discursurilor. Incisivul cinic viziunii a făcut ca tocmai acest 
poem să fie ales pentru o antologie a liricii românești tradusă în americană 
de Stavros Deligiorgis:

câinele e fotoliul cel mai confortabil
trebuie gonit spre masa tratativelor
ca să nu înghită capetele senatorilor
i se adaugă o-nghițitoare standardizată
cuvintele se dau pe cartelă celor nevoiași
dicursurile costă cât un transatlantic
cine nu vorbește timp de trei minute
se-mbolnăvește de lepră
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