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Despre autor

Eugen Cioclea (pe numele de botez Iurie; 4 august 1948, 

s. Druţa, Râşcani – 8 octombrie 2013, Chişinău), poet şi eseist 

român, născut în familia lui Sergiu Cioclea, profesor de limba 

şi literatura română, şi Iulia Cioclea (n. Ghețu), învăţătoare. 

După absolvirea şcolii medii cu eminență (8 clase în satul Te-

rebna, „unde şi-au mutat părinţii reşedinţa” (E.C.), + clasele  

a 9-a şi a 10-a în Zăbriceni), urmează Facultatea de Matematică a 

Universităţii de Stat din Moldova (1966–1967), iar în 1968-1971, 

Facultatea de Matematică a Universităţii „M.V. Lomonosov” din 

Moscova, unde este coleg (inclusiv de cameră) cu Anatoli Kar-

pov, viitorul campion mondial la şah. În 1971, îşi ia un concediu 

academic, după care nu mai revine la facultate. „Ajuns prin gri-

ja lui Pavel Pelin la Cernăuţi” (E.C.), lucrează un an la un ziar 

de limbă română, „Zorile Bucovinei”; revenit la Moscova, este 

ghid-traducător la Comitetul pentru Sport al URSS, interpret în 

diferite instituţii („Inturist”, „Sputnik”, CAER), apoi muncitor 

şi ajustor de maşini-unelte cu programare automată („dădacă de 

roboţi, îi hrănesc cu linguriţa, le bag minţile în cap cu ajutorul 

unor cartele perforate, le dezvolt memoria”, cum va mărturisi 
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poetul într-un interviu) la uzina „Speţstanok”, dar mai cu sea-

mă – un stâlp de nădejde al boemei artistice. În tot acest timp, 

scrie versuri, fără a putea publica, poemele sale circulând în sa-

mizdat. 

Abia odată cu perestroika lui Gorbaciov, poetul iese la rampă, 

iar prima publicaţie – ciclul de poeme apărut în numărul din 20 

noiembrie 1986 al hebdomadarului „Literatura şi arta” – îi aduce 

şi prima punere la punct din partea autorităţilor comuniste din 

RSS Moldovenească, poemul său „Cina irodică” fiind discutat la 

CC al PC al RSSM. Debutul în volum cu Numitorul comun (Edi-

tura Literatura Artistică, 1988), cu o prezentare amplă de Eugen 

Lungu, constituie un adevărat triumf, confirmat la scurt timp de 

cea de-a doua carte, Alte dimensiuni (Editura Hyperion, 1991; 

Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova). 

Revenit la începutul anilor ’90 la Chişinău, este redactor-

şef la „Tineretul Moldovei” (1992–1997). În 2000, beneficiază 

de o bursă de creaţie a Fundaţiei Soros – Moldova. Un ultim 

volum original apare la Editura Cartier, în 2001, cu titlul Daţi 

totul la o parte ca să văd, într-un tiraj de 333 de exemplare, 

costând 111 $ bucata – de departe cea mai scumpă carte de poe-

zie scoasă vreodată în Republica Moldova. Se stinge, în condiţii 

neelucidate până la capăt, pe 8 octombrie 2013, şi e găsit mort în 

casă abia peste câteva zile. Este înmormântat alături de părinţii 

săi, în cimitirul din satul Terebna.
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Despre autorul ediției

Emilian Galaicu-Păun s-a născut la 22 iunie 1964 în s. 

Unchiteşti, c. Cuhureştii de Sus, raionul Floreşti, din Republica 

Moldova, într-o familie de intelectuali. A absolvit Facultatea de 

Litere a Universităţii de Stat din Chişinău (1986) şi doctoratul la 

Institutul de Literatură „M. Gorki” din Moscova (1989). Membru 

al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (1990) şi din Româ-
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nia (1998). Membru al PEN Clubului. Redactor pentru Basarabia 

al revistei Vatra (Târgu-Mureş); redactor-şef al Editurii Cartier; 

autor-prezentator al emisiunii Carte la pachet de la Radio Euro-

pa Liberă. Cavaler al Ordinului de Onoare (Republica Moldova, 

2012), Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer (România, 2014). 

C ă r ţ i  publ ic ate :  a) Poezie: Lumina proprie, Literatura 

Artistică, 1986; Abece-Dor, Literatura Artistică, 1989; Levitaţii 

deasupra hăului, Hyperion, 1991; Cel bătut îl duce pe Cel nebătut, 

Dacia, 1994 (Premiul USM; Premiul special al USR); Yin Time, 

Vinea, 1999 (tradusă în limba germană de Hellmut Seiler, Pop-

Verlag, Ludwigsburg, 2007); Gestuar, antologie, Axa, 2002; Yin 

Time (neantologie), antologie Litera, 2004; Arme grăitoare, Carti-

er, 2009; A-Z.best, antologie Arc, 2012; Arme grăitoare, antologie 

(ediţie ne varietur), Cartier, 2015; b) Proză: Gesturi (Trilogia nimi-

cului), Cartier, 1996 (Premiul USM); Ţesut viu. 10 x 10, Cartier, 

2011, 2014 (premiul USM); c) Eseu: Poezia de după poezie, Cartier, 

1999 (Premiul USM); d) Traduceri: Jean-Michel Gaillard, An-

thony Rowley, Istoria continentului european, Cartier, 2001; Ro-

bert Muchembled, O istorie a diavolului, Cartier, 2002; Mario Tur-

chetti, Tirania şi tiranicidul, Cartier, 2003; Michel Pastoureau, O 

istorie simbolică a Evului Mediu occidental, Cartier, 2004; Michel 

Pastoureau, Albastru. Istoria unei culori, Cartier, 2006; Michel 

Pastoureau, Ursul. Istoria unui rege decăzut, Cartier, 2007; Roland 

Barthes, Jurnal de doliu, Cartier, 2009; Edward Lear, Scrippius Pip, 

Arc, 2011 (Certificate of Honour for Translation, Londra); Michel 

Pastoureau, Negru. Istoria unei culori, Cartier, 2012.

Prezent în numeroase antologii din ţară şi din străinătate.
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Cioclea. Nimeni altcineva!

L-am cunoscut într-o seară geroasă de decembrie, în 1986, la 

Moscova, după ce faima de poeta vates, dar şi de poète maudit îl 

precedase – poemul său Cina irodică, apărut în toamna aceluiaşi 

an în Literatura şi arta, tocmai fusese criticat la Comitetul Central 

al PC din RSSM –, şi nu oriunde, ci la restaurantul Casei Centrale 

a Literaţilor de pe Sadovoe Kolţo (celebra „Casă Griboedov” din 

romanul lui Mihail Bulgakov, Maestrul şi Margarita), întâmpla-

rea adunându-ne, vreo 7-8 inşi, în jurul unei mese la care, cel pu-

ţin într-o primă fază, mai mult se discuta decât se turna. Nu m-a 

plăcut – avea şi toate motivele: la cei 22 de ani, eu deja publicasem 

un volum de versuri (cvasinul, noroc că înţelesesem acest lucru la 

data apariţiei), iar el abia dacă reuşea să strecoare, pe ici, pe colo, 

cu complicitatea unor redactori, nişte texte ce nu puteau aparţi-

ne decât unui poet în toată puterea cuvântului. Unuia profund 

nedreptăţit, şi pe care abia Perestroika îl va (re)pune în drepturi, 

dacă nu de Primus inter pares în cadrul generaţiei sale (N. Dabi-

ja, L. Lari, L. Butnaru, V. Romanciuc ş.a.), cel puţin de „buzdu-

gan” (de fapt, adevărat meteorit tungus!) al generaţiei ’80 (tocmai  

d-aia antologia Portret de grup, 1995, începe cu o selecţie gene-

roasă din Eugen Cioclea, pe atunci autor a două cărţi, Numito-
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rul comun, 1988, şi Alte dimensiuni, 1991). Ne-am despărţit în 

coadă de peşte, nu înainte de a-i fi cerut totuşi telefonul, iar peste 

doar câteva zile (mie unuia mi s-au părut luni!) îl sunam acasă (şi 

astăzi mă mir ce tupeu am putut să am!), anunţându-mă că vin 

să-i citesc – altceva, cu totul altceva decât publicasem până atunci! 

M-a primit (stătea la dracu-n praznic, în nordul Moscovei, într-o  

„comunalcă / coteț”), m-a ascultat, mi-a recitat la rându-i din po-

emele sale inedite (pe atunci, absoluta majoritate!), cu care-şi ta-

petase pereţii, iar asta însemna pentru junele autor care-i trecuse 

pragul (cu inima-n călcâie!) cam ceea ce trăise tânărul Paul Valéry 

în acea seară memorabilă la Stephane Mallarmé acasă, după care a 

devenit cu totul alt om (& poet). Din acea seară de lectură, în care 

am „încrucişat” poeme, şi abia apoi am – să fi?!... – ciocnit pahare, 

l-am considerat pe Eugen Cioclea dacă nu Maestrul meu, cel puţin 

Cavalerul care m-a investit în ale Poeziei – nimeni, niciodată nu 

va mai avea asupra-mi o influenţă pe potrivă. 

Cu ce-aş putea să-i compar poezia? Cu un pahar de 250 ml de 

votcă, băut pe nemâncate, dintr-o răsuflare – ascultându-l la bu-

cătărie (într-o bună tradiţie sovietică, toate discuţiile „за жизнь” 

aveau loc exact acolo, de regulă până târziu), ţin minte cum mi se 

tăiase respiraţia –, şi care, în loc să te ameţească de cap, îţi lim-

pezeşte mintea, încălzindu-te, totodată, la inimă. Ca şi cum, de 

unde dădeai tăria pe gât („Dădeam pahare tari pe gât/ să scap de 

jeg, să fac curat”, vezi Cina irodică), tocmai ţi se făcea o transfu-

zie de sânge (proaspăt!!!) – oricine a vibrat la versurile lui Cio-

clea trebuie să se fi simţit „de-un sânge” cu Poetul (doar Vladimir 

Vâsoţki – suntem încă în URSS, în anii ʼ80! – dădea senzaţia de a 

fi unul „de-al nostru”; nu sunt primul şi nici ultimul care-i pune 
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alături pe aceşti doi mari artişti, iar fatalitatea face ca la 42 de ani 

primul să plece în lumea celor drepţi, iar cel de-al doilea să sufere 

un traumatism cerebral după care nu şi-a mai revenit pe deplin). 

Viguroasă, de-o vitalitate nedezminţită/de neegalat (în primele 

două volume), poezia lui conţine mai multă hemoglobină decât 

toată (leşinata!) poezie sovietică moldovenească luată la un loc, 

dar şi sămânţa unei noi literaturi (postmoderne, ziceţi-i cum vă 

vine pe limbă) pe care a salutat-o cu o generozitate de care doar 

marii creatori sunt în stare. Căci asta este – cu Cioclea fie erai „per 

tu”, fie nicicum! 

Stâlp de nădejde al boemei moscovite de pe vremuri (cu 

descinderi-fulger în Chişinău şi Cernăuţi), „cerşetor de cafea” 

în ultimii săi ani de viaţă, iar uneori muritor de foame („Asta 

da,/ solidaritate/ de breaslă –/ în ultimii ani/ Eugen Cioclea/ 

(1948 – 2013)/ cerea mereu/ de mâncare/ şi i s-a dat/ din când/ 

în când/ de băut.”), poetul ilustrează exemplar – de la Charles 

Baudelaire citire – destinul albatrosului „exilé sur le sol au mi-

lieu des huées” nu doar încurcat în „ses ailes de géant”, dar şi 

călcat în picioare de trecători. „Împăiat” sumar de acad. Mihai 

Cimpoi în mult prea generoasa (cu alţii!) sa Istorie deschisă… 

(„Eruptiv, raţionalist, dur, sentenţios, teribilist, «Goliardic» 

(…), poetul se erijează, spectaculos, în postură de copil teribil cu 

muşchii dezgoliţi, pielea tăbăcită de vânturile şi miresmele rea-

lului spre a sparge, teatral, uşa.”), sau luat în furci de varii critici 

„de direcţie” (partinică, se-nţelege), gen acad. Mihail Dolgan 

(„Astfel, tânărul poet E. Cioclea încearcă să trateze această temă 

(perestroika, n.m. – Em. G.-P.) pe calea unor atitudini şi soluţii 

artistice, care nedumeresc prin caracterul lor neadecvat şi ne-
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convingător. (…) autorul vede în restructurare un fel de… «cină 

irodică»”), & de întâmpinare, gen Alex Ştefănescu („În realitate 

modul lui de a scrie damnează plăcerea noastră de a citi”, nici mai 

mult, nici mai puţin!), poetul pare să fi asistat în ultimul deceniu 

la propria sa postumitate, de unde cenaclul ce-i purta numele (de 

son vivant!) şi legenda ce-l preceda (am auzit o mulţime de istorii, 

care mai de care mai incredibile, despre Cioclea – acest frate gea-

măn al lui Venicika din Москва – Петушки, capodopera unui 

alt mare boem, Venedikt Erofeev, şi ea circulând în samizdat – la 

Moscova, la câteva am luat şi eu parte, cât să alcătuiască o ha-

giografie!) ar fi trebuit să-i consolideze statutul de înainte-mer-

gător; or, tocmai el a rămas ca o bornă kilometrică pe marginea 

drumului, dacă nu cumva Cioclea chiar este kilometrul 88 (anul 

debutului în volum, dar la fel de bine ar fi putut să fie 86, anul 

când apărea Cina irodică) al poeziei române din Basarabia, la fel 

cum Grigore Vieru fusese kilometrul 68, odată cu Numele tău – 

toţi „piloţii de formula unu ai anului ’89” (Nicolae Dabija, Ion 

Hadârcă, Leonida Lari, ca să pomenesc doar de trioul din faţă) 

şi-au luat startul de-acolo de unde, în competiţie cu sine însuşi, 

Eugen Cioclea trecuse, primul, linia de sosire. Iar în timp ce 

congenerii săi erau purtaţi pe braţe de mulţimea entuziastă, unii 

spre Parlament, alţii (şi) spre Academie, Numitorul comun al lui 

Cioclea nu se învrednicea barem de Premiul Uniunii Scriitori-

lor – de unde N. Dabija lua, pentru volumul Pe urmele lui Orfeu, 

publicat în acelaşi an, 1988, Premiul de Stat! –; noroc de Nicolae 

Esinencu, un alt boem notoriu, care ştergea ruşinea breslei, gra-

tulându-l cu... Premiul Familiei Esinencu! (Şi chiar nu conţinea, 

acel volum de debut – la 40 de ani! – niciun „text-locomotivă”?!, 
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mă veţi întreba în paranteză, iar eu voi cita finalul poemului 

Darea de seamă, de la p. 80, şi anume: „Eu nu linguşesc, eu invoc 

comunismul,/ cu partea-mi de vină şi de/ adevăr”, despre care 

Eugen Lungu spune, în prefaţa cărţii: „Foarte esenţiale pentru 

noi acum aceste ultime rânduri”, căci „se cere o coborâre de 

ochi în sine”; a se compara cu poemul Lenin al Leonidei Lari, 

o poetă deja consacrată la acea oră, din volumul Scoica solară, 

1987, din care citez începutul: „De la zâmbetul lui ziua se face 

mai mare”; fără comentarii!)

Nu mi-ar ajunge o viaţă de om să-l mărturisesc pe cel care, 

vestind zorii unei alte poezii de la noi, şi-a pus capul la bătaie 

(literalmente, cum scrie la carte, în poemul de deschidere la 

Alte dimensiuni: „Cu capul sus şi dezgolit, în artă/ să intri ca în 

ştreang./ Ai încăput?/ Noroc.”; în paranteză fie spus, şi lovitura 

în moalele capului, cu o sticlă de şampanie, din iarna lui 1990, 

care era cât pe ce să-l coste viaţa, a pornit şi ea de la o discuţie 

literară) – tot ce am putut face pentru poet a fost să-i fiu ală-

turi în anii moscoviţi, 1987 – 1989, iar în ultimii săi ani de via-

ţă, hélas! mai mult poeziei sale decât autorului acesteia; să scriu 

în câteva rânduri despre creaţia sa; să-i fiu, în 2001, redactor de 

carte la Daţi totul la o parte ca să văd (povestea titlului merită 

spusă, pe două voci, a lui Nichita Danilov, care tocmai venise în 

Chişinău să-şi ia un landou pentru primul său născut, iar noi, 

câţiva prieteni, pusesem mână de la mână ca să i-l facem cadou, 

după care i l-am umplut cu sticle: „Ţin minte şi azi cum, înso-

ţit de Nicolae Popa, Em. Galaicu-Păun şi Cioclea, navigam pe 

bulevard, împingând în faţă un landou, plin de sticle de şam-

panie. Atunci, l-am auzit pe Cioclea exclamând: «Daţi totul la 
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o parte ca să văd!» «Ce?», l-am întrebat cu toţii în cor. «Nimi-

cul!», a zis el. Şi ne-a arătat, desfăcându-şi calota, o parte din 

emisfera sa cerebrală, ce semăna cu o tăbliţă de lut ars acoperită 

cu tot felul de hieroglife”, vezi: Cioclea în Portret fără ramă, Tra-

cus Arte, 2012, p. 263, şi a subsemnatului, care ţine să precizeze  

1) că sticlele erau de xeres, şi 2) că exclamaţia lui Cioclea ne lă-

sase pe toţi patru – pe Cioclea primul! – bouche bée, de parcă un 

înger ne-ar fi lovit în plină figură); iar după dispariţia sa, atât de 

nedreaptă, să-i îngrijesc un volum Antologic, în 2014, punând 

cap la cap poemele după o logică mai degrabă matematică, de nu-

mitor comun, decât cronologică; nu în ultimul rând, să „ghidez” 

echipa de filmare a Violetei Gorgos, de la TVR, prin „Moscova 

noastră”, pe urmele poetului. 

Autor a doar 3 volume de versuri – Numitorul comun, 1988, 

Alte dimensiuni, 1991, şi Daţi totul la o parte ca să văd, 2001 –, 

trilogia-i antumă seamănă, din p.d.v. al versificaţiei silabo-toni-

ce, cu un dactil (picior de vers de trei silabe, cu accentul căzând 

pe prima silabă), silaba, pardon, cartea sa „de bătaie” fiind cea 

de debut. Majoritatea poemelor de forţă sunt de găsit în paginile 

acesteia; cel de-al doilea volum, Alte dimensiuni, nu redimensio-

nează, de fapt, poezia lui Cioclea, bună parte a textelor acestuia 

fiind scrise în aceeaşi perioadă & în acelaşi registru (unele trecând 

dintr-un volum în altul, ca pentru a marca unitatea stilistică), cel 

mult o „clasicizează”. După mine, e vorba de una şi aceeaşi carte, 

„Made in USSR” (ca să cităm versul final din La persoana a tre-

ia), care ar fi trebuit să conţină cele circa 100 de poeme – bună 

parte, antologice! – scrise de-a lungul a două decenii, atât că rigo-

rile procesului editorial din URSS-ul acelor vremuri au făcut ca 
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bibliografia poetului să fie mai bogată cu un titlu. De fapt, „rup-

tura” se produce între poezia sa „made in USSR” (toată drama 

artistului – singurul poet de la noi pe care Perestroika l-a prins 

cu sertarele pline! – e în această marcă, căci poezia sa are nevoie 

de cutia de rezonanţă a Imperiului, nici mai mult, nici mai puţin, 

ca să sune la capacitate maximă; „Poezia lui Eugen CIOCLEA/ 

este o poezie declarativă./ El vă face declaraţii de iubire din mers” 

nu-i atât un manifest, cât un modus vivendi) din anii ’70-’80 şi 

textele scrise în ultimul deceniu al sec. XX (tot el, primul de sta-

talitate a Republicii Moldova), care vor alcătui volumul Daţi totul 

la o parte ca să văd. Aşa că „dactilul” lui Cioclea este, în ultimă 

instanţă, un „troheu” – se schimbă numărul de silabe, de la trei 

la două, nu şi accentul, mereu pe prima. Or, exact lucrul acesta îl 

nemulţumea în ultimii ani, de a fi „etichetat” doar ca poet teribi-

list & „goliardic”, tocmai el, cu studii la Facultatea de Matema-

tică a Universităţii „Lomonosov” din Moscova, care mărturisea 

în ultimul său interviu, cu Alexandru Bantoş: „(…) adolescentul 

din Cioclea a vrut să fie în poezie mai răsărit ca Ion Barbu (…) 

la care am fost ucenic. Ştiam pe dinafară mesajul Joc-ului secund  

şi-am înţeles pe atunci că limbajul lui Barbu se află la graniţa din-

tre limbajul ştiinţific şi limbajul poetic. Releva gândirea greacă, 

ce se exprima nu doar în mituri, ci şi în teoreme” – întocmai ca 

Paul Celan care, sătul să fie circumscris unui singur poem, Todes-

fuge, s-a îndepărtat cât a putut de tare de formula ce-l consacrase 

peste noapte! –, drept care Cioclea şi-a întors (cu mânie!) faţa de 

la poezia sa „made in USSR” spre o poezie mai abstractă, de parcă 

după ce a tot spart, în anii ’70-’80, blocuri de marmură cu barosul, 

în ultimii ani artistul urma să cioplească aşchii, dacă nu cumva 
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idei în stare pură. Concise ca nişte formule matematice, expresii 

sfârtecate ale unei dureri de nespus (ca urmare a loviturii primite 

în 1990, la Moscova, i-a fost afectat centrul vorbirii; ar fi un no-

roc nesperat să se găsească, pe la prieteni, caseta pe care pictorul 

Nicolae Guţu i-a dăruit-o prin anii ’80 ca să-şi imprime poemele, 

în lectură proprie, magistrală la acea vreme – şi acum îmi răsună 

în urechi: „Vin acasă./ Mă întorc în provincie./ Mai sentimental 

decât toată literatura/ sovietică moldovenească,/ de parcă aş fi fost 

toată viaţa pantof,/ care, deşi având limbă,/ abia acum s-a hotă-

rât/ să vorbească”!), adevărate silogisme ale amărăciunii („Pe lân-

gă scârba/ că m-am născut/ eu n-am greşit/ niciodată”, demnă de 

pana unui Cioran), fulguraţii sau mai degrabă scurtcircuitări ale 

neantului („Vidul este conştiinţa însăşi”; „Fericirea mea/ eclip-

sează extazul –/ viaţa e ireală, moartea la fel”, dar şi „Victimă/ 

a propriei/ probabilităţi/ haosul/ se repară/ prin noi”), ultimele 

sale versuri (de fapt, bruioane) sunt tot atâtea abjurări ale fiinţei 

(„Urletul/ m-a-mbălsămat/ de-a dreptu-n/ nimicul/ isteric”, sau 

„Nimicul a emigrat din lucruri în mine/ Pot să zdohnesc fericit”) 

& ale limbajului („Ca să faci/ o carte/ despre ceva/ eşti obligat/ să 

aiurezi”, sau „Din câmpul/ de cărţi/ numai cartea aceasta/ nu va 

pricepe/ vreodată/ ce scrie/ în ea”, sau, mai radical: „Vreau să fac 

o carte/ pe care o adresez nimănui –/ nici mie cu prisosinţă”), în 

credinţa-i absolută că, nici mai mult, nici mai puţin, „Poezia este 

o rugăciune agresivă”.

De fapt, această schimbare de registru – dintr-unul major, 

pe-alocuri emfatic, à la Vâsoţki (îndoit cu Esenin!), într-unul nu 

pur şi simplu minor, ci minimalist – anunţată deja în Daţi totul 
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la o parte ca să văd, cât se poate de tranşant: „Odată cu soar-

ta/ ar trebui să-mi distrug poezia/ dacă mai sunt disident”, este 

una cu Schimbarea la Faţă, doar că… fără Mântuire („nesuferita 

schimbare/ la față”, cutremurătorul final al poemului Declin, mai 

întunecat decât toată poezia lui Ioan Es. Pop, campionul en-titre 

la lupte cu Îngerul). (Condiţia poetului – în special, a tipului artis-

tic reprezentat de Cioclea – nu poate fi decât di-si-den-ţa, faţă de 

orice regim/autoritate!) Astfel că, atunci când se vede pe punctul 

de a deveni el însuşi un autor „canonic” – cap de serie al antolo-

giei optzeciste Portret de grup; cenaclul ce-i poartă numele, de 

son vivant; spectacolul lui Andrei Sochircă de la Teatrul Naţional 

„Mihai Eminescu” etc., etc. –, Cioclea se întoarce împotriva pro-

priei sale opere, denunţându-şi poetica de altădată: „Detergentul îi 

unica artă”. Consecvent până la capăt (citeşte: sfârşit!), face tabula 

rasa – asta vrea să spună, în ultimă instanţă, Daţi totul la o parte 

ca să văd, titlu pe care l-am şi reţinut pentru antologia de faţă. 

Or, ceea ce i se arată dincolo de „totul” nu mai ţine de văz (& apa-

renţe), ci chiar de viziune: „Taina fiinţei/ îmbelşugate/ o ducem/ 

niciunde/ cu noi” (versuri potrivite pentru inscripţia-i funerară; o 

fi având oare una?...). Zarurile au fost aruncate („Plec. Important. 

Nicăieri”); şi chiar dacă mai are nostalgia paradisului („Dar raiul 

răsare/ răsare şi-apune/ lângă picioarele/ mamei”), lucrul acesta 

nu-l împiedică – din contra! – să forţeze ieşirea din scenă, nu 

înainte de a trânti uşa (fiinţei sale?/ lumii întregi?): „Mă răzbun 

pe naşterea mea”. Cerc închis. Cercul Poeţilor Dispăruţi. Poeţi 

care trebuie redescoperiţi, cu fiece ediţie – prezenta fiind şi cea 

mai completă.

– Emilian Galaicu-Păun





Numitorul comun

(1988)
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La persoana a treia

Poezia lui Eugen CIOCLEA
este o poezie declarativă.
El vă face declarații de iubire din mers.
El crede că, dacă orice lucru şi faptă
poartă un nume,
lor trebuie să li se spună pe nume,
or, poezia
nu e o stare de leşin, 
nu e un stres.

El nu are când aştepta inspirația,
fiindcă aceasta 
degrabă cărăbănindu-se
ca să se deie în scrânciob
în grădina din spatele unei clinici
de psihiatrie,
fericită mereu ca un purice,
îi trimite bezele cu sacul
sau doze enorme de 
barbiturice.
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Uşă spartă în realitate,
el, care se mai învârte şi astăzi
prin aburul mămăligii dintr-un cămin
de matematicieni,
a descoperit şirul de cuvinte
al limbii materne
ca pe un imn convergent,
transformarea în liră a semnului integral,
cât şi izbitoarea noastră, a tuturor,
comună asemănare 
cu i-ul acestui √ – 1 frumos
radical.

El vine hotărât să vă spună
ceea ce n-a apucat să audă
de la fiecare din voi,
el vi se uită lacom în gură
ca la o podoabă de măr
şi chiar muşcă din măr
şi îşi marchează poemele:
Made in USSR.
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Conștiința de sine

La urma urmei,
ar trebui să fiu mulțumit.
Soarele îşi consumă şi pentru mine 
cărbunele,
iarba, copacul şi pasărea, de asemenea,
de la o poştă se vede că-mi vor 
numai binele.

Am noroc de părinți înțelegători.
Mi-au fixat din rezerve de dor 
chiar o pensie.
În principiu, pot spune că inima lor
este arcul meu de suspensie.

Toți zidarii de pe 
Bernardazzi
mă salută, în frunte c-un frate,
încă nu am ajuns să-i cerşesc nimănui
indulgență cu plată în rate.
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Dinții din gură-s ai mei,
inclusiv măseaua de minte,
Banca Limbii Naționale îmi mai dă
nelimitat credit de cuvinte.

Luceafărul, seara pe deal,
mi-i acelaşi, din suflet, bujie.
Fericit c-am fost aspru la păr,
nu sunt trist c-o să mor cu chelie.

Toate bune. De la un timp
am şi martori dispuşi să confirme.
Conştiința-i un bec de control –
fără sârme.


