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Despre autor

Radu vancu (n. 13 iulie 1978, Sibiu) a absolvit Facultatea 
de Litere a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. Este 
conferențiar la aceeași facultate și redactor la revistele Tran
silvania și Poesis internațional. Coordonează secțiunea 
literară a revistei Timpul. 

 Volume publicate: a) poez ie :  Epistole pentru Camelia, 
Imago, 2002; Biographia litteraria, vinea, 2006; Monstrul fe
ricit, Cartier, 2009; Sebastian în vis, Tracus Arte, 2010; Amin
tiri pentru tatăl meu, vinea, 2010; Frânghia înflorită, Casa de 
Editură Max Blecher, 2012; 4 A.M. Cantosuri domestice, Casa 
de Editură Max Blecher, 2015;  b) p roz ă :  Shilluk. Scrisoare 
despre Franz Binder, Corona, 2013; c) E seu r i :  Mircea Ivă
nescu. Poezia discreţiei absolute, vinea, 2007; Eminescu. Trei 
eseuri, InfoArt Media – Argonaut, 2011; Mistica poeziei. Lec
turi în literatura contemporană, Muzeul Literaturii Române, 
2013; Poezie și individuație, Editura Tracus Arte, 2014; Mircea 
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Ivănescu. Poezia discreției absolute, ediție revăzută și adăugită, 
Art, 2015; România vertebrată, Adenium, 2016; Elegie pentru 
uman, Humanitas, 2016; d) E d iţ i i  î ng r ij i te :  Alexandru 
Macedonski, Poezii. Ediţie îngrijită și comentată de Radu Van
cu, Aula, 2007; e) A ntolog i i  coordonate :  Provocări. O an
tologie de texte, în colab. cu Mircea Ivănescu, Nemira, 2000; 
Punţi. O antologie de texte,  în colab. cu Mircea Ivănescu, Ne-
mira, 2001; Mâine. O antologie de texte, Nemira, 2002; Moște
niri. O antologie de texte, Nemira, 2003; Zona nouă. Antologie, 
InfoArt Media, 2011; Cele mai frumoase poeme din 2010,  în 
colab. cu Claudiu Komartin, Tracus Arte, 2011; Cele mai fru
moase poeme din 2011,  în colab. cu Claudiu Komartin, Tracus 
Arte, 2012; Cele mai frumoase poeme din 2012,  în colab. cu 
Claudiu Komartin, Tracus Arte, 2013; Poetry is Smart, anto-
logia Festivalului Internațional de poezie de la Sibiu, Arma-
nis, 2013; 111 cele mai frumoase poezii de dragoste din literatura 
română,  în colab. cu Marius Chivu, Nemira, 2016; f) Tra-
ducer i :  John Berryman, Cântecevis, Casa de Editură Max 
Blecher, 2013; Ezra pound, Opera poetică I. Poezie 19081920, 
aparat critic de Horia-Roman patapievici, Humanitas, 2015; 
 g)  C ă r ț i  î n  l i mbi  s t r ă i ne :  Radu vancu, Çiçek Açan Ur
gan (Frânghia înflorită), Yitik Ülke Yayınları, Istanbul, 2015; 
Radu vancu, Hajnali négy. Házias cantók (Cantosuri domesti
ce), trad. de Mihok Tamás, Syllabux, Budapesta, 2016.
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poeziile şi eseurile lui au apărut în antologii şi reviste din 
SUA, Germania, Franţa, Spania, Italia, Belgia, Olanda, Bul-
garia, Ungaria, Turcia, Grecia, Serbia, Rusia.
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Epistole pentru Camelia

(2002)
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poem cu hubba-buba (poemul mâinii stângi)

tu conţii seri ca asta în același mod misterios în care banalul 
 iribal conţine mii de baloane:
e de ajuns ca vântul, venind puternic pe mihai viteazu înspre 
 calea dumbrăvii,
să sufle în tăcerea ta, pentru ca pelicula ei fină să se curbeze
şi mii de baloane să îşi ia zborul dintre noi şi să coloreze seara,
încât am impresia că un sticlar suflă seara fierbinte într-un glob
şi că în interiorul lui misterios de neîntrerupt şi inversat 
 ninge (iar obsesia asta?).
nu e nimeni în staţie la 17, cât e, și trei minute, și la cât vine, 
 la și cinci.
așteptăm, tăcerea crește între noi într-un mod plăcut,
vântul înnebunește și se repede cu urgie și o curbează 
 într-un uriaș balon
de hubba-buba, de care ne prindem cu mâinile și începem să 
 ne ridicăm,
se vede staţia pustie, firele troleibuzelor curgând paralele,
firmele luminoase de la berghezan și capa, suntem 
 deasupra blocurilor cu zece etaje
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și se vede deja continentalul, pe balonul uriaș s-a aprins o 
 firmă strălucitoare pe care scrie hubba-buba
și clipește demenţial, părul îţi flutură albastru, eu îmi întind mâna   
 asupra pământului,
el se contrage din ce în ce mai mult și iute, până ce devine, împreună 
 cu sfera ce-l înconjoară,
mic ca un mărgăritar albastru stropit cu stropi de aur 
 și cu un miez negru
și ţi-l montez la inelul argintiu, știi tu care, și râzi, pari fericită,
într-o ierarhie a privirilor, privirea ta e stea.
neonul hubba-buba îţi luminează intermitent faţa, poate supărător,
căci îţi ridici mâna cu inelul în dreptul feţei, apărându-te
ah, mâna ta prelungă și străvezie! noaptea se evaporă în jurul ei,
în jurul tristeţilor inlacrimabile pe care pielea ei oranj le închide.
te prind de ea și întind pumnul înainte, tu ţii balonul cu mâna 
 dreaptă, zburăm
şi suntem superman şi lois; geaca mi se umflă şi flutură.
privirea ta, spumoasă ca vinul spumos dacia, mă îmbată,
gânduri coruscente ţâșnesc efervescent din mine și radiază 
 nebun, un nou pulsar se naște
în jurul mâinii tale stângi,
de la el se aprinde tot universul – tu rotești universul ca pe o artifică – 
scântei ar putea sări pe balonul hubba-buba.
în jurul mâinii tale stângi se roteşte un uruit ca de autobuz.
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ficţiuni (poem al unei absenţe de-ale tale)

da, sunt și nopţi pe care le petreci dintr-un algocalmin 
 într-altul,
durerea plutind în jur ca un nor multicolor și izbucnind 
 uneori în afară,
întinzându-se sub forma unui curcubeu dinspre rusciorului 
 înspre mihai viteazu
și proptindu-se de fereastra ta. la două ore algocalminul, 
 cum ar zice berryman,
poor radu, he is at odds wif de world. se spune că stările de spirit 
 au formele lor proprii,
forma sufletului meu ar trebui să fie acum una de sabie, 
 de excalibur,
și în clipele astea îmi vine să izbesc cu ea năprasnic în 
 trupul distanţei dintre noi,
la naiba cu nopţile astea când ești orbitor de absentă,
măcar dacă eu aș fi hugo și tu juliette drouet, să-mi trimiţi 
 șaptișpe mii de scrisori
și să construiesc din cuvintele tale, ca dintr-un joc lego, fiinţa 
 ta cărnoasă ca miezul trandafirilor,
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să mă pot sui când îmi vin nebuniile în bmw-ul căprui 
 al privirii tale
şi să gonim cu două sute la oră pe orice autostradă,
să ne doară în cot de lume și de fiecare dată când îţi înfigi 
 genele în privirea mea
să intre ca fond sonor un jingle, niciodată același, cu versuri 
 din eminescu, dimov, ivănescu
sau, dacă suntem în afara ţării, din agnes nemes nagy, ori 
 dacă suntem deja în cehia din holub,
și să gonim fără înce… mama ei de durere, mă măcelărește 
 cu cruzimea unui corp de  spahii,
degeaba mă lupt cu ea – acum sunt lagardère –, dacă aș avea 
 morfină aș face gesturi melodramatice,
sau măcar mogadon. să gonim fără încetare, părul să îţi fluture – 
 bmw-ul bineînţeles că trebuie să fie decapotabil –,
să mergem atât de repede încât lumea să pară că îţi ţâșnește din 
 păr ca o dispersie întunecată,
precum într-o pânză cunoscută din van durck, și apoi, 
într-o combinaţie de arizona dream şi sărmanul dionis, 
 să urcăm cu bmw-ul în lună
și să. se apropie dimineaţa, se aude un mărfar șuierând. 
 mă ridic și mă duc,
cu o nu surprinzătoare plăcere, să îmi iau algocalminul. 
 oare nu e și asta o ficţiune?
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ninsoare (poemul cuvintelor)

vrei?, îmi întinzi pachetul cu gumă de mestecat orbit
şi îmi dai o pastilă. începem să mestecăm, vapori de eucalipt 
 și mentol ne invadează gura
şi seara se îmbibă de o aromă răcoroasă – mi-e absolut 
imposibil să mai disting între seară și pielea ta umbroasă,
vântul se ridică pe umerii tăi și mă învăluie cu lumina rafalelor lui
şi apoi începi să ningi mărunt şi liniştit, zăpada albă a cuvintelor 
 tale îmbracă totul
şi paşii noştri lasă urme adânci în structura ei nisipoasă, sub care, 
abia ghicită, se ascunde
 fina și periculoasa crustă de gheaţă.
ninge și pe clădirea telefoanelor. trecem pe lângă ea; fulgii s-au mărit,
în zarea depărtată ningi gri, griul vine probabil de la pulover,
da, în mod sigur, căci, privind atent, se poate vedea deasupra orizontului 
 linia desuet de albă a gâtului tău.
ninge nesfârșit, o luăm în jos pe calea dumbrăvii și probabil că doar 
 ceasornicul urmează lunga timpului cărare,
căci în jurul nostru se înfiripă o lumină de lună, secretă 
ca un pact între noi și seară,
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şi aproape contracarează lumina rafalelor lansate de pe umerii tăi,
râsul tău aprinde seara,
arde cu vâlvătăi în interiorul ninsorii și râzi și mai copilăros,
și deodată aluneci pe vicleana crustă de gheaţă și cazi, răsucindu-ţi glezna,
într-adevăr ţi se umflă, și în ochii tăi arde acum cu vâlvătăi durerea.
la naiba, nici nu se putea altfel – aprilie e luna cea mai crudă.
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