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Șerban FOARŢĂ s-a născut la 8 iulie 1942, la Turnu Severin. Licenţiat 

al Facultăţii de Filologie a Universităţii Timișoara, între 1960-1965, secţia 

română-germană. Doctoratul la Universitatea Timișoara, 1978, cu o teză 

asupra poeziei lui Ion Barbu. Liber profesionist (cu excepţia câtorva luni: 

martie-noiembrie 1969, când este referent literar la T.N.T. și corector la revista 

Orizont) până în 1990; în 1990-1991 este director al Teatrului Naţional din 

Timișoara, iar din 1992, profesor la Universitatea de Vest din Timișoara, 

Facultatea de Litere, secţia Jurnalism.

Cărţi publicate: (poezie) Texte pentru Phoenix (în colaborare cu Andrei 

Ujică), Litera, 1976; Simpleroze, Facla, 1978; Șalul, eșarpele Isadorei/Șalul 

e șarpele Isadorei, Litera, 1978; Copyright, Litera, 1979; Areal, Cartea 

Românească, 1983; Holorime, Litera, 1986; Caragialeta, Brumar, 1998; 

Un castel în Spania pentru Annia, Brumar, 1999; Erau ziare, evenimente, 

Brumar, 2000; Opera somnia (antologie), Polirom, 2000; Spectacol cu Di-

mov, Vinea, 2002; Caragialeta bis, Brumar, 2002; Poezie („carte-borcan”), 

Humanitas, 2003; Fractalia, Brumar, 2004; Ethernul pheminin, Cartier, 

2004; Rebis, Humanitas, 2005; Rimelări, Cartea Românească, 2005; Jeu de 

paume (în colaborare cu Alex. Leo Șerban), LiterNet, 2006; Cliquet, LiterNet, 

2006; Istoriile unui matroz întors de pe Planeta Roz, Brumar, 2007; Cartea 

psalmilor, Brumar, 2007; Un mire fără căpătîi (în colaborare cu Ion Barbu), 

Polirom, 2007; Mr. Clippit & comp., Curtea Veche, 2007; Isprăvile lui Degeţel 

și ale altora ca el, Paralela 45, 2007; Mărţișoare necomerţișoare, LiterNet, 

2007; Cântarea cântărilor/Eclesiastul, Art, 2008; Capodopere incomplete 

(antologie), Știinţa, 2008; Îndreptar practic de chiciologie, Vinea, 2008; 

Portrete-robot cu texte cu tot, LiterNet, 2009; (proză) Prozarium, Vinea, 

2006; Micul Prinț, Art, 2008; Roșul ușor e rozul iluzor, („palindroman”), 

Humanitas, 2008; (eseu) Eseu asupra poeziei lui Ion Barbu, Facla, 1980; 

Afinităţi selective, Cartea Românească, 1980; Afinităţi efective, Cartea 

Românească, 1990; Dublul regim (diurn/nocturn) al presei, Amarcord, 1997; 

Clepsidra cu zăpadă, Polirom, 2003; Honorificabilitudinitatibus, Brumar, 

2004; Cozerii în lila, – dialoguri cu Iolanda Malamen, Art, 2008.

Pe 15 ianuarie 2005 este distins cu Premiul Naţional pentru poezie 

„Mihai Eminescu”.
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Jouet de cet œil d’eau morne, je n’y puis prendre,

ô canot imobile! oh! bras trop courts! ni l’une

ni l’autre fleur: ni la jaune qui m’importune,

là; ni la bleue, amie à l’eau couleur de cendre.

(Arthur Rimbaud, Mémoire)
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În orice ascendenţă găsești un nod aorgic

din care rămurișuri confuze se desfac. –

Nu știu dacă aleasa frumosului praporgic

pe nume Macedonski (încins în roșu „frac

cu epoleţi de aur”), Maria Urdăreanu,

e neam cu Sevastiţa, stră-străbunica mea,

mai jună cu un lustru decât Pașoptul, – anul

întreg e-nscris în steiul alb-sur, sub care ea

își doarme somnu-n cripta ticsită ca o rodie,

în cimitirul „nostru” din Turnu-Severin, –

și ea o Urdăreancă… Prin care-aș fi cimotie

cu cel ce-a scris rondeluri, cu negru pe velin

ca o împletitură de viţă pe-un perete,

cu ochiuri apriate și cam emfatic duct,

pe vremea când a scrie era să pui pecete

pe foi, ca dedesubtul vreunui salvconduct.
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Păstrată între pagini de carte, ca un edel-

weiß, cadra străbunicii, cu tente crème sau beurre,

e opera, semnată pe verso, a lui Medl, –

acesta fi’nd artistul héliominiateur

ce-a imortalizat-o, pe la o mie-opt sute

optzeci, în crep cu nasturi ca zarul de la creps,

pe un carton pe-al cărui revers pot fi văzute

profilurile,-n roșu, ale lui Talbot, Niepce,

Daguerre, adică marii zei ai Photographiei,

cărora Ariadna, sub flori de hiacint,

le poartă filigrana sau tatuajul… Fie-i

ţărâna mai ușoară ca sarea de argint!
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În anul una mie opt sute nouăzeci

și opt, în mai (cum scrie, cu violet, pe verso,

în timp ce vremea ziua precisă va fi șters-o),

în studioul foto (la NO 50

pe Strada Mare, alias Trajan) al unui ins

cu numele exotic de Kicomban, – aceste

trei fete-ale Ariadnei (din care una este

bunica mea, Paulina, în stânga*, cu păr prins

în fundă, ca și-a treia, Marie-Nadèje, ce-o au

pe-Alexandrina, sora mai vârstnică și,-n poză,

umbrită de-o tristeţe ce-aduce a cloroză,

în mijloc), fără zâmbet, nici vreo plăcere, stau,

la adăpost de febra oricărei primăveri,

privind spre obiectivul ascuns sub cârpă neagră,

cu aer, cea din mijloc, de tânără Tanagră,

mezina – cu stupoare, Buni – cu ochi severi.

* Heraldic vorbind, în dreapta.
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La masa cu picioare de bambus, Jugendstil,

tăblie de lac negru,-n care se șterg cocorii,

cu sora străbunicii Ariadna, Tanti Lory;

ea face pasienţe, iar eu mănânc pistil.

Tăblie de lac negru,-n care se șterg cocorii,

în ramă de pai galben, în anotimp ostil;

ea face pasienţe, iar eu mănânc pistil,

eu am căluș în gură, ea deapănă istorii.

În ramă de pai galben, în anotimp ostil,

sub un azur în care se-adună,-n pâlcuri, norii;

eu am căluș în gură, ea deapănă istorii,

ci iarna fi-va lungă, iar anul, bisextil.

Sub un azur pe care se-adună,-n pâlcuri, norii,

ca pe tăblia neagră, cu papuri în vernil;

ci iarna fi-va lungă, iar anul, bisextil,

în jurul mesei negre cu păsări iluzorii.
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Triplul prenume-al mamei, Yvonne-Ariadna-Anny,

care,-ncepând cu Y, sfârșea la fel, – era

o sursă, pentru mine, de-ncurcături, în anii

de școală, în armată, la Sfat etc.,

oriunde ţi se cere, la rubrica Părinţii,

pe lângă an, și locul de naștere al lor,

iar mama se născuse, când Kaiserul și prinţii

pierduseră Germania, – la Mannheim, din onor.

Paulina Miculescu și Wilhelm-Friedrich Burger

(în buletinul mamei: Vifcelm-Fredericel!), –

și altele dintr-astea, ce le dădeau de furcă

valahilor din dosul ghișeelor, în cel

mai comic mod (pe lângă că te priveau de-a doua),

din primu-i nume Ioana făcând, ba chiar Ivan,

uimiţi, ei toţi, de parcă ar fi văzut un boa

că iese de sub scaun și suie pe tavan…

E pentru ce am dreptul să fiu puţin exotic,

puţin din altă parte, puţin mai musafir;

să scriu în alfabetul dintâi al mamei, gotic,

făr-a pretinde casa de pe Dammstraße 4.
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În patul cu grilaje de lemn, vopsit cu Duco,

pe-ntreaga-i suprafaţă, în alb imaculat,

în care pot să mișun cât vreau, în lung și-n lat,

ţinându-mă de margini sau de perete, – duc o

vieaţă umbratilă și vagă, de cocon

de vierme de mătase, – în timp ce-mi fac un idol

din cercul de alamă ce, lustruit cu Sidol,

lucește,-n întuneric, la lampa din balcon,

care-mi aduce-aminte, când închid ochii, pomul

cu păr de înger, globuri și ţurţuri, de Crăciun…

E-o vară lipicioasă, acum, ca un magiun;

ai casei sunt, cu toţii, la cinema, la Omul

în gri, – la care mama că „Am intrat pe sus”

zice, la-ntors, și nu știu ce-anume-a vrut să zică;

iar umbra-i se prelinge pe zid, ca o pisică,

și șerpuie de-a latul grilajului nespus

de alb, într-ale cărui fruntarii stricte duc o

vieaţă printre perini suite ca un deal,

în lumea ce miroase-a „săpunul ideal”

zis Bob, a proaspăt Sidol și, mai subtil, a Duco.
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Spanacu-l scuip din gură, de fulgii de ovăz

mi-e scârbă, și sunt contra soteului de morcovi,

dulceag asemeni florii oranj a unei sorcovi,

pe care n-am s-o molfăi, căci o cunosc prin văz,

ce-mi spune că ficatul fiert are gust de gumă

’nainte să duc guma la nas sau să o mușc;

intrat la școală însă, pentru a face mușchi,

îl voi mânca sub formă de lebăr, ca pe-o sumă

de alte alimente din care fac pâté:

Pierd vremea storcoșindu-mi cartofii,-n farfurie, –

ce, fierţi sau copţi, n-au gustul și crusta aurie

a celor care, ca-ntr-un vechi autodafé,

se zbuciumă-n uleiul încins, că ţi-e și milă;

de-aceea e mai bine,-n tigăi, să nu te uiţi,

iar când, la masă,-i ronţăi, crocanţi și blonzi, să uiţi

bucătăria crudă și mult prea necrofilă.


