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

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

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

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

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

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

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

VALENTIN MARICA 



 
 

9 

FINAL 
 
Vine în fiecare dimineaţă la tâmple – 
ca o zăpadă; 
te sărută şi te condamnă 
cu un cuvânt fierbinte. 
 
Vine şi se aşază –  
şi-a ales locul, şi-a ales veşnicia 
şi nimic nu-i mai stă împotrivă. 
 
Vine ca un trandafir înflorit la tâmple:  
petale moi, bănuţi zornăitori. 
 
Iată un final fericit, îţi zici; 
tocmai acum îţi şuieră prin sânge. 
 
Dar nu acesta, nu acesta  
e poemul. 
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POEM DE ZĂPADĂ 
 
Zăpada ca un inorog mi-atinge glezna, 
cuvinte-nsângerate întinzând pe-asfalt; 
e-atât de albă-n ochii mei şi bezna 
şi-acest dcembrie rămas în şpalt. 
 
E-atât de singur ochiul meu postum, 
singură mâna care să-l atingă 
precum pe-un trup cu gâtul lui de fum 
în care vin cuvintele să ningă. 
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VARĂ CIVILĂ 
 
Uitat era strigătul ei şi atât 
de vinovată şi ea precum un strigăt 
prelins pe buze că oricât 
l-aş refuza, el rămâne tot strigăt. 
 
Vinovată mai e şi vara aceasta civilă 
ca un măr putred brusc oprit în gât; 
e într-un timp ascuns memoria ei umilă 
şi semnul crucii. Atât. 
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STRADA 
 
Strada-şi veghează epoleţii-n taină 
când simte sub bocanci măsura; 
i-aş duce-asfaltul tot pe braţe, 
i-aş învăţa mereu arsura. 
 
Strada e-n mine o oglindă – 
i-am învăţat şi cu genunchii zgura 
când mi-a urcat prin vene ca prin ore 
şi mi-a muşcat silabele cu gura. 
 
Azi strada mea doar singur o pot duce – 
o port pe umeri ca pe-o cruce. 
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CEASUL 
 
Un singur ceas ne-a mai rămas – 
nu bate ore, nici minute, 
secundele îi sunt tăcute, 
dar ceasul nostru nu e ceas. 
 
Nu limbile i s-au oprit 
şi nici rugină nu şi-a pus brăţară; 
ceasul pe mâna noastră ară 
ca printr-un sânge nenuntit. 
 
Purtăm la gât un ceas de iască 
şi ceasu-ncepe să vorbească. 
 
De-atâta timp limbile-l dor 
şi ceasul spune: „Nevermore!” 
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NINSOARE ÎNTRERUPTĂ 
 
Îl urmărea secunda vieţii neîntreruptă – 
eu o vedeam, ar fi trebuit să ţip, 
dar l-ar fi ajuns neînţelese 
cuvintele mele de nisip. 
 
Până la el privirea s-ar fi stins 
ca nişte arginţi vămuiţi; 
peste sângele lui vecuia cu un nins 
peste care şi-acuma zidiţi. 
 
Eu o vedeam, ar fi trebuit să ţip – 
vreodată  l-ar fi ajuns, neînţelese, 
cuvintele mele de nisip. 
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EA 
 
Ea nu era decât un trup; 
în jurul lui, pieziş, 
doar ochiul meu, cât îl uram, 
era un luminiş. 
 
Ea nu era decât ce m-am urât, 
oglindă fără chip, 
îndepărtatul meu cuvânt, 
pe care cum să-l ţip? 
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LEGI DE FLUTURI 
 
Fluturii se-ndreaptă prin pieptul meu spre moarte 
ca spre ferestre larg deschise; 
o, cu-ale fluturilor legi precise 
ei nu ştiu moartea să şi-o poarte. 
 
Ce fluturi şi ce legi precise: 
de moartea lor se moare-n vise. 
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ÎN FIECARE POEM 
 

„…Cuvintele nu se mai luptă s-atingă frumuseţea; 
 ea caută să le atingă”. 

      WALT WHITMAN 
 

În fiecare poem e un alt început, 
o moarte, o naştere, un rut; 
în limpezimi e-o altă adâncime – 
moarte ce naşte, moarte ce vine 
 
în fiece literă ca-ntr-un alt anotimp 
pentru cel care sunt, care tocmai nu sunt 
frumos şi tânăr, la sfârşit şi-nceput; 
în fiece moarte e-un alt început. 
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COPACUL 
 
Copacul acela înalt 
lasă o umbră pitică; 
gâzele-n iarbă-i măresc 
încet conturul, 
fără să simtă, fără să vadă 
până unde s-a-ntins împrejurul. 
 
Copacul acela înalt 
lasă o umbră pitică… 
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FĂRĂ SĂ SPUNĂ 
 
Simţeam cum pleznesc de atâta căldură 
cuvintele viu colorate, 
sub degete lungi de clorură, 
sub ceasul ce nu poate bate 
nici ora, secunda, 
picătura de sare, 
anotimpurile-acelea îndepărtate. 
 
Priveşte spre cele ce-asemenea se-adună 
fără să vadă, fără să spună. 
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PREGĂTEŞTE-TE 
 
Pregăteşte-te, trupule, noaptea e scurtă, 
în zori, gândul tău va muri, 
culcându-şi sub el umbra arsă 
care nu se mai poate bolti, 
 
nu se mai poate-nstela să cuprindă 
talgerul strâns ca pe-un ban regăsit 
după înc-o plecare ce n-o să-l atingă 
pe cel care-n zorii de noapte-a murit. 
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NOAPTE BUNĂ 
 
Înhămat la frig trag iarna după mine 
pe sub pământ, ca la o nuntă – 
miresele-au miros de iarbă 
şi cu zăpadă se-nveşmântă. 
 
Sub cerul lor cuvintele se-adună – 
zăpada-nchide ochii. Noapte bună. 
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PRIVIND O RANĂ 
 
Am privit rana şi rana cânta, 
nu-i era teamă de mine, 
de mâna mea, 
de frigul meu, 
de ceea ce nu mă-nveşmânta, 
de a nu fi şi de-a nu avea 
pe-a vindeca. 
 
Deasupra-i cer pe limba mea 
dumnezeiesc se întrista 
şi mă privea şi tot privea: 
deasupra rănii, mâna mea cânta. 
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GĂSEŞTE-MĂ, PIERDE-MĂ 
 
Mai lasă-mă, uită-mă, 
vindecă-mi iarna – 
decembrie-n mine îşi stinge lucarna; 
mai lasă-mă, uită-mă! 
 
Mai trece-mă, arde-mă, 
pământul din mine 
e-o Rosa Canina stinsă-n retine; 
mai trece-mă, arde-mă! 
 
Găseşte-mă, pierde-mă, 
spre niciodată 
lin luminată, 
găseşte-mă, pierde-mă! 
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ALTĂ FACERE A LUMII 
 
Învăţ din nou zilele săptămânii – 
lunimarţimiercurijoivinerisâmbătăduminică – 
nimic nu lipseşte din acest poem 
fără reguli, 
ispititor. 
 
(În oglindă chipul tău, 
facerea lumii în şapte zile). 
 
Învăţ din nou  
cuvântul preaîncăpător, 
moartea preaîndurătoare. 
 
Vine o corabie,  
ia cuvântul şi pleacă. 
Şi valurile uită să se-ntoarcă. 
 
Furtuna. 
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ISTORIE LITERARĂ 
 
Noi ştim toată istorie 
dar nu-l găsim pe menestrel, 
noi ştim ce-a fost uitat 
sau chiar n-a fost 
în legea locului 
să fie. 
 
Puţine date ne-au rămas: 
un măr în floare, 
măceşul sfâşiat, 
toamna promisă 
şi iarna 
din care şi-a făcut muzeu. 
 
Noi ştim toată istoria; 
dar nu-l găsim pe menestrel. 
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FEREASTRĂ PE MĂSURĂ 
 
Cuvântului sticlos  nu i-au găsit 
fereastră pe măsură; 
dar care clinchet, care os 
în trupul său fereastră e deschisă? 
 
(Noi ştim că spaima nu-şi are contur, 
că amintirea prinsă-n ramă 
nu-i nici un fel de adăpost) 
 
şi nu e timp, nu-i loc 
despre acest sfârşit 
să mai suflăm o vorbă. 
 
Poemul este – nu a fost! 
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SEARĂ DE SEARĂ 
 
Seară de seară  
un fâlfâit 
izbeşte-n paginile albe 
ca-ntr-o fereastră. 
 
Nu, nu e corbul! 
Nu vrea să îşi găsească-aici sfârşitul, 
nu vrea nici sângele zăpezii – 
vrea doar o carte liniştită 
 
în care cuvintele se-aud 
zburând. 
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IEPURELE ŞCHIOP 
 
Înc-o dată mă încearcă 
fuga fără nici un rost;  
vreau să merg spre niciodată, 
umbrei caut adăpost. 
 
Iepurele şchiop mă duce, 
blana lui îmi creşte mie, 
îi simt fuga în spinare, 
învăţ frica argintie. 
 
Şi suflarea lui fierbinte 
- mi pune ghearele în gât 
când eu vreau să ţip cuvântul 
care-odată ne-a urât. 
 
Sângele fără măsură 
trece-n carnea iepurească –  
tot mai mic mă fac deodată-n 
şchiopătarea mea firească. 
 
Şi simt iepurele blând  
cum încalecă pe mine 
şi cum merg spre niciodată 
şi cum şi el însuşi vine 
 
şi cum fuga fără rost 
nu e-a iepurelui care 
nu mai ştie ce a fost 
şi nu-şi are-asemănare. 
 
Mă devoră el pe mine 



 
 

29 

şi-l devor şi eu cu zel –  
noi suntem chiar drumul însuşi, 
noi suntem de-un fel cu el. 
 
Aerul ne e un pântec 
care nu ne mai încape –  
iepurele şchiop şi omul:  
un cuvânt tot mai aproape. 
 
Eu alerg cu el în spate 
dar povara lui sunt eu –  
e călare dar nu poate 
iar scăpa de trupul meu. 
 
I-am crescut şi eu în carne, 
umbra nu ni se desparte – 
om şi iepure, deodată, 
călărim aceeaşi moarte. 
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GEOGRAFIE 
 
Acesta este nisipul mişcător,  
cealaltă e marea moartă – 
vezi cum se-apropie, temător, 
până când totul devine o poartă, 
 
până când intră 
prin valuri în tine, 
până când apa 
e fără retine. 
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SUD 

 
În geam o aud cum bate stingheră 
şi geamul îngheţat îl aud 
ca pe-o lungă pedeapsă în care 
trupul pleacă din mine spre-un sud. 
 
În pliscul tocit îi simt mângâierea 
mai caldă prin sticla ce-ntre noi a crescut 
ca o vamă-ntre lumi 
ce nu şi-au găsit început. 
 
Poate intră cu totul în mine: 
acum – nicăieri – niciodată; 
pasărea albă, cu sângele-ncins 
e-n lumina ferestrei demult împăiată. 
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AERUL 
 
Între noi se aşază mereu  
câte-o vară, 
dulce-amară 
sau fără de nume. 
 
Între noi se aşază mereu  
câte o scară – 
nu urcă 
dar nici nu coboară 
şi nici nu-i balanţă 
fără povară. 
 
Între noi se aşază mereu  
câte-o vară – 
nisipul ne-nvăluie, 
fără de maluri, 
ca pe-o altă comoară: 
scoică de purpură 
fără de seară. 
 
Aerul e între noi  
mai fierbinte – 
încă un cântec 
 
ne iartă, ne minte. 
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PASĂREA DIN COLIVIE 
 
Iar îmi promiţi un papagal;  
un cântec repetat pân’ la uitare, 
o suferinţă fără nume 
în amintirea unei nopţi tăcute  
şi înfloritoare. 
 
Iar îmi anunţi un oaspete –  
bătrânul profesor de limbi engleze 
ne-nvaţă graiul în care să-l primim, 
morfologia şi sintaxa; 
 
ah, bătrânul profesor 
corigent la limbi engleze 
intră cu colivia în mâini 
 
şi-ncepe să vorbească. 
 
Şi pasărea-l ascultă;  
alte voci fără-ncăperi 
şi insula. 
 
Din colivie. 
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INSULA PAROS 
 
Dă-ne şi nouă o insulă Paros,  
o blană de urs deasupra mării, 
un vis cu smocuri de iarbă 
şi stânci de zăpadă – 
dar să nu scrieţi despre aceasta – 
să nu credeţi în apa limpede, 
în Egeea, 
în scoicile care se pierd în nisip 
când privirea vrea să le-nghită. 
 
Ei, da, o insulă Paros  
sau măcar o blană de urs 
în care să intrăm în nopţile fără spaime – 
sau o pădure de fagi 
în care să ne sângereze tălpile 
pe urmele fiului rătăcitor. 
 
Dă-ne şi nouă un cal de lemn  
sau măcar o bătălie pierdută, 
dă-ne o insulă de pâine 
din care să muşcăm cu toţii, 
cei buni şi cei răi, 
cei veseli şi cei trişti, 
 
o pâine rotundă, rumenită 
ca pântecul pregătind întâia naştere. 
 
Şi nu ne mai duce pe noi în ispită. 
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CÂNDVA 
 
Cândva şi eu voi adormi în păsări  
sau poate-n solzi de peşte 
zăpezilor le voi fi frâu. 
 
Dar unde oare, viaţă,  
îţi scrii tu umbra ta, 
păpuşa mea de câlţi 
fără de ochi şi gură? 
 
Cândva voi adormi şi eu în păsări. 
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CE FACI? 
 
Ce faci tu, poezie, când nu mă găseşti acasă? 
Pe cine mai întrebi de viaţa mea? 
Cui i-o mai dai în grijă? 
În cine-ţi risipeşti tăcerea? 
Iar aşteptării cine-i pune coarne? 
 
Ce faci când gările sunt goale,  
când trenuri lungi trag frigul după ele? 
 
Când nu-ţi ajunge ora, nici secunda,  
viaţa, veacul? 
 
Când clorofila ţi-e oglindă strâmbă?! 
Când ochelarii şi bastonul  
nu pot să traverseze strada singuri 
ca-n visul unui orb? 
 
Ce faci tu, poezie, când nu primeşti  
nici un răspuns? 
 
Octombrie 1989 
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ÎN GRĂDINĂ 
 
„Sapi, sapi, domnule poet”, 
(„Da, da” – zic) 
„dumneata nu citeşti ironico-ludicii”, 
(Aerul blând, râmele târându-se prin pământul 
reavăn.) 
„Ei, ei, zice, epoca (post)modernistă: 
ludici, ironici, lundişti, sem’nătorişti”. 
 
Poetul sapă grădina;  
la iarnă greierele & furnica. 
„Dumneata, zice, nu cunoşti  
fabula – 
nu-i nimic, morala, nu-i nimic, 
zice, 
azi e duminică!” 
 
Singur, poetul sapă grădina. 
 
29 noiembrie 1987 
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DOAMNA DIN DESEN 
 
Tu, care ştii cine eşti,  
care nu speri dar nici nu disperi, 
tu, a tuturor şi a nimănui, 
pe care-o cred pe cuvânt 
(nu de onoare), 
pe care-o desenez cu linii subţiri, 
tremurânde, 
o linie, încă o linie,  
până  la răsuflarea fierbinte, 
pe care-o decupez 
iubind-o mai mult decât viaţa. 
 
Şi-apoi plecând  
pe alt drum  
fără sfârşit. 
 
Cândva ne vom întâlni,  
cândva vom locui împreună 
cuvântul pitic şi stingher 
care-aruncă cu bulgări mari 
cu chipuri 
în cer. 
 
21 - 22 martie 1989 
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CEAS DE IARBĂ 
 
Zăpada-aşteaptă să o vând  
într-un decembrie deplin 
pe care-l tot ascund în irişi 
şi-ncerc în sânge să-l declin. 
 
Zăpada-aşteaptă înc-o iarnă  
care-a mai fost în noi odată; 
pe somnul meu o vindecare, 
pe somnul tău doar o prelată. 
 
Zăpadă, tu, singurătate,  
în tine-un ceas de iarbă bate. 
 
1987 
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VIZUINĂ 
 
Eu mă retrag în lup;  
eu sunt iar fiara  
pe care-o hăituiţi mereu; 
în ochii mei 
cresc lacrimi mari de rouă 
în care frica-atârnă tot mai greu; 
 
eu mă retrag în vultur, 
sunt chiar zborul 
ce-şi poartă fără trup aripa 
spre prada cea de mult vânată, 
spre cea care a fost risipa, 
fuga şi zborul 
cât zăpada 
ce ierbii încă-i e arcada 
în care sângele mi-l rup: 
 
sunt mielul care 
se preschimbă-n lup. 
 
26 noiembrie 1988 
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PEDEAPSĂ 
 
De-ajuns nu ne este o moarte –  
vrem de mai multe ori să murim; 
trupul nu ni-l desparte 
de viaţă doar albul de crin. 
 
Nu puţin cu puţin, căci departe  
mai este un trup care moare deplin – 
doar noi vrem doar călăul să poarte 
în loc de secure un crin. 
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PEŞTE ÎN ZĂPADĂ 
 
Să vezi un peşte în zăpadă  
şi cum înoată liniştit, 
cum lasă solzii-n urma sa, 
cum timpul e în ei oprit 
 
şi cum pescarul fulgerat, 
neştiind ce ar putea să facă, 
şi-ndeamnă sângele din tălpi, 
cu tot tumultul lui, să tacă 
 
şi se întinde în zăpadă 
şi-urmează peştele-notând 
şi solzii i se prind de pleoape, 
vederea lui e-un stol migrând. 
 
Şi-ncet devine şi el peşte  
şi-n urma lui înoată lin 
chiar peştele ce-odată-n faţă 
vâslea mereu cu solzi de crin; 
 
dar nu se lasă niciodată prins 
şi urma-i e acoperită 
din tălpi de parcă i-ar fi nins. 
 
1989 
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ZĂPADĂ INTERZISĂ 
 
Ninge nesfârşit, ninge fără leac  
şi zăpada-i înc-o vânătoare, 
când gonacii se ascund şi tac 
şi pe patul puştii ca pe-un crin se moare. 
 
Ninge liniştit  
ca-ntr-o renunţare 
şi zăpada e un timp oprit 
care-şi scrie singur ultima scrisoare, 
 
10 decembrie 1984 
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SÂNGE PE RANĂ 
 
Până unde, până unde,  
sângele e chiar un zbor, 
sângele curgând din rană 
ca pierdutul meteor? 
 
Până unde-aripa frântă  
o să intre în pământ, 
până unde din sămânţă 
o să crească alt cuvânt? 
 
Până unde, până când  
o să bată ca o ploaie 
în fereastra din adânc 
oarbe ale lui şiroaie? 
 
Până unde, până unde,  
sângele se tot ascunde? 
 
2 octombrie 1988 
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FĂRĂ DE SFÂRŞIT 
 
Plâng cu viaţa mea,  
râd cu moartea, 
plâng cu ochii mei închişi, 
râd cu întreaga fiinţă 
ascunsă o clipă-n irişi. 
Plâng cu întreaga zăpadă  
ce cade din ochi pe pământ, 
râd cu ploaia deodată, 
cu cel din urmă cuvânt. 
Şi toate rănile ierbii  
le simt cum foşnesc iar în sânge, 
val după val, 
în zăpada ce nu se mai stinge. 
 
1 noiembrie 1988 
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INTERMUNDII 
 
Cel care sunt, cel care sunt,  
cel care scrie despre sine 
cu mâna lui sângerând, 
cu ochii fără retine, 
 
cu gura lui doar tăcere, 
sub care cuvinte se rup 
ca şi cum fără iarnă 
zăpada ar intra într-un lup. 
 
Să te-alungi, să te prinzi  
vânător ca şi pradă – 
fiinţa ta, luminând, 
e-un cuvânt de zăpadă. 
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LA ALT MAL 
 
E somnul meu alt somn în care   
e ţărmul jos cum orizontul e 
când marea se retrage-n mare 
şi cum lumina se retrage-n fulgere. 
 
E viaţa mea un fel de moarte,  
cum noaptea e un fel de zi, 
ceva ce nu se mai desparte, 
nici nu se poate mărgini. 
 
Cuvântul meu e-un fel de iarbă  
ce-acoperă un alt pământ 
în care-odată-o să se piardă 
sămânţa cea fără veşmânt. 
 
Cracovia, 15 iulie 1989 
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ŞI DACĂ TAC… 
 
Şi dacă tac şi dacă taci,  
tăcerea-n urma noastră creşte 
cum creşte-adânc în lupul 
ce frica-n noi îşi risipeşte; 
 
eu sunt risipa, tu eşti frica 
şi umbra-i singurul gonaci 
care-ntre noi se risipeşte. 
Eu tac. Şi tu-n cuvinte taci. 
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NUMELE POETULUI 
 
Nu, nu sunt Sfântul Nicolae, 
sunt păcătosul eliberat; 
mi s-a dat un pustiu 
peste care voi fi împărat. 
 
Mi s-a dat o respirare, 
un cuvânt îngheţat, 
care  nu se va topi niciodată, 
din care apele-au plecat. 
 
Pustiul intră în mine – 
un pustiu într-un alt pustiu. 
 
Nu, nu sunt Sfântul Nicolae. 
Sunt căderea lui. 
Şi-n cădere doar tăcere 
descriu. 
 
17 iulie 1991 
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ARHEOLOGIE 
 
Ultimii arheologi au mai găsit 
două căni de lut, 
prinse toartă în toartă – 
erau înclinate faţă-n faţă, 
ca şi cum una pe alta 
se iartă. 
 
Gurile lor erau arse 
de buzele ce le-au atins. 
Din ele au curs 
lapte şi miere, 
din ele cândva a nins 
cu şoapte. 
 
Cele două căni  
au fost îngropate de vii – 
mai au şi acum răni 
şi cioburi lângă ele,  
ca nişte copii. 
 
Ultimii arheologi continuă să sape – 
dar cănile din nou vor să le-ngroape 
pân’ la sfîrşitul lumii, 
aproape – departe. 
 
Târgu-Mureş, 17 iunie 2004 
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SEMN DE CARTE 
 
Tu rămâi un semn de carte,  
între noapte şi zi, 
între pagini nescrise, 
între viaţă şi moarte,  
între iu şi bi, 
între floare şi fruct, 
între ţărm şi mare; 
 
între mine şi umbră 
rămâi o sală de aşteptare; 
 
tu rămâi un semn de carte 
între argint şi oglindă, 
între iarnă şi cuvinte, 
între secundă şi minut, 
între fluture şi lampă, 
între sfârşit şi început. 
 
Tu, semnul meu de carte 
care nimic nu desparte. 
 
9 noiembrie 2004 
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      *  
*        * 
 
 
Am început să uit – 
am început să îmi aduc aminte – 
dacă aş şti să n-am trecut, 
dac-aş putea să n-am trecut, 
dac-aş putea să n-am cuvinte, 
să te ating 
doar cu tăcerea mea, 
cu ochii doar să te aştept, 
să strig, 
când undeva se-ascund 
în alte anotimpuri anii mei. 
 
Am început să văd  
cu mâna ta 
până departe – 
şi-mi vorbeşti. 
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ÎNGERUL DIN CUVÂNT 
 
În orice clipă eşti, 
în orice parte – 
ţi-e sângele o urmă 
ce cândva se desparte 
în lacrimă 
şi în privire 
şi în mirească 
şi în mire, 
până când trupul tău 
devine cruce, 
până ce iarba-şi răstigneşte 
noaptea 
ce-ngroapă iar 
secunda dintre septembrie 
şi toamnă 
şi dintre sâmbătă 
şi-altar, 
dintre tăceri 
şi minutar. 
 
În orice clipă eşti, 
până-n cuvânt te îngereşti.  
 
Târnovo, Mănăstirea Sf. Nicolae, 
16 septembrie 2005 
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AMURG 
 
Întoarce luna pe dos 
şi stinge lumânarea 
cu degetele, 
până flacăra îţi ajunge la os; 
vino în perne, 
să-ţi simt respirarea 
şi-n păr bulbucind 
vinul spumos. 
 
Lasă mătasea 
să foşnească încet, 
ca toamna ce-aşteaptă amuţită 
la geam; 
pe scări de fluturi 
tu urcă discret 
până la fructul oprit 
de pe ram. 
 
Lasă seara 
să plece mioapă, 
lasă noaptea  
să intre în rană, 
lasă vinul 
să se preschimbe în apă, 
şi-adormi, diafană. 
 
18 decembrie 2005 
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SINGURÂND 
 
Până unde ţine iarna 
care-nchide-n noi  
lucarna, 
până unde în genunchi 
umbra ta 
mai are trunchi, 
până unde gura ta 
pe cuvinte pune şa, 
până când în cerul tău 
are lacrimi Dumnezeu, 
până când rămâne-n ramă 
vama care nu ia vamă? 
 
Până unde, până când, 
rămân singur, singurând? 
 
Sărmaşu, 23 ianuarie 2006 
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SPOVEDANIE 
 
Doar ţie îţi vorbesc, 
cu gura mea din piept 
şi te privesc  
cu ochiul meu din ceafă, 
cu degetele te ating 
ca nişte buze 
din copilărie, 
dar nu m-asculţi 
şi nu mă vezi, 
nu simţi  
cum anotimpul trece 
din braţul stâng 
în braţul drept 
cu care jur 
mai strâmb decât 
la judecata de apoi, 
că nu mai sunt, 
că trupul meu 
e fiinţa unui miel sacrificat. 
 
Iertare-ţi cer, 
pentru iubire 
şi păcat. 
 
18 aprilie 2006 
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PLAJĂ 
 
Şi dacă n-o să mai pot iubi, 
la ce bun acest anotimp 
fără lumi, 
la ce bun o noapte de veghe 
fără tine, 
această zi ascunsă între manuscrise, 
la ce bun trecutul tău 
imaculat, 
viaţa aceasta de înger 
în piele de lup, 
la ce bun Scufiţa roşie, 
Albă ca zăpada, 
la ce bun piticii 
tropotind 
pe podele de cârpe, 
la ce bun amintirile obligatorii, 
la ce bun  
copilăria mea 
din care iese o mână 
pe care cineva o sărută, 
 
la ce bun acest pumn de nisip 
ca o clepsidră 
între ochii mei? 
 
Ierusalim, 12 mai 2006, 
în ajunul dimineţii 
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MAREA MOARTĂ 
 
Ziua îmi intră pe sub piele 
ca dup-o noapte nedormită – 
pun aripi pietrei de mătase 
şi-n foşnet trec ca printr-o sită. 
 
În oase de nisip se sparge valul, 
în sare-mi trece gustul ca prin miere, 
la nunta ierbii împing ţărmul 
şi în fereastra apei peştii-s înviere. 
 
Până la tine, Mare Moartă, 
ceasul de aer îmi e poartă. 
 
Târgu-Mureş, 20 mai 2006 
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ROSALINDA 
 
Am intrat în oglindă 
ca printr-o uşă deschisă – 
erai acolo, 
de neatins, 
uşă de iarbă 
peste care a nins; 
argintul zornăia printre dinţi. 
Te simţeam strălucind, 
în ramă 
echidistantă între mine 
şi partea ta de mamă. 
 
Am intrat în oglindă 
ca într-un film interzis, 
purtai ochelari de zăpadă, 
dintr-un cerc polar, 
purtai rochia ta transparentă, 
cu cifre de zar, 
mă purtai pe mine în pântec, 
absentă. 
 
Am intrat în oglindă, 
aşteptam să mă naşti, 
Rosalindă. 
 
8 iulie 2006 
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HOMER DIN CER 
 
E târziu, la tine, Doamne,  
încă-i iarnă, 
zăpezile-au ajuns la cer, 
cu stele-a început 
să cearnă, 
dintr-un alt prier. 
 
E iarnă, încă, Doamne,  
eu sunt un om de zăpadă, 
iar ochiul tău, 
Doamne, 
peste ceruri închis, 
nu poate să mă vadă. 
 
6 martie 2014  
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 „Pretexte şi contexte”, publicistică, Editura Nico, 2015 
 Despărţirea de înger, Nicolae Băciuţ, în interpretări 
critice, antologie a Concursului „Ion Creangă” 6-10 aprilie, 
2015, editura Nico, 2015 
 „Despărţirea de înger” / „Melekten ayirilmaq”, 
antologie lirică româno-tătară, versione în tătară de Güner 
Akmolla. 
 Peisaj interior. Dialoguri cu Melania Cuc, Editura 
Vatra veche 2016  
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ÎNGRIJITOR EDIŢII 
 
 Cenuşa poemului, Nicolae Băciuţ în interpretări critice, 
Editura Nico, 2012 (lucrări prezentate la Concursul 
Naţional de Creaţie “Ion Creangă”, 2012), îngrijitori ediţie 
Nicolae Băciuţ, Angela Olaru  
 „Îngeri de cuvinte”.Ana Blandiana în interpretări critice. 
Antologie a Festivalul Național de Creație și Interpretare 
„Ana Blandiana”, Brăila, 2012, Ediţie îngrijită de Gabriela 
Vasiliu şi Nicolae Băciuţ, Editura Nico, 2012 
 La umbra poemelor în floare, Antologie de versuri a 
Festivalului Național de Creație și Interpretare „Ana 
Blandiana”, Brăila, 2012, Ediţie îngrijită de Gabriela 
Vasiliu şi Nicolae Băciuţ 
 Între alb şi negru, Antologie de versuri a Festivalului 
Național de Creație și Interpretare „Ana Blandiana”, 
Brăila, 2012, Ediţie îngrijită de Gabriela Vasiliu şi Nicolae 
Băciuţ 
 N. Steinhardt, Cu timp şi fără de timp, lecturi critice, 
Evocări, Ediţie de Nicolae Băciuţ, Editura Nico, 2012  
 Poduri de cuvinte, Ana Blandiana în interpretări critice, 
antologie a Simpozionului Festivalului Național de Creație 
și Interpretare „Ana Blandiana”, Brăila, 2012, Editura 
Nico, 2012, Ediţie îngrijită de Gabriela Vasiliu şi Nicolae 
Băciuţ  
 N. Steinhardt, Cu timp şi fără de timp, lecturi critice, 
Evocări, Ediţie de Nicolae Băciuţ, Editura Nico, 2012  
 Poemul din colivie, Nicolae Băciuţ în interpretări critice, 
Editura Nico, 2013 (lucrări prezentate la Concursul 
Naţional de Creaţie “Ion Creangă”, 2013), îngrijitori ediţie 
Nicolae Băciuţ, Angela Olaru; 
 Pe unde umbli, poezie? Antologie a Festivalul Național de 
Creație și Interpretare „Ana Blandiana”, Brăila, 2013, 
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Ediţie îngrijită de Gabriela Vasiliu şi Nicolae Băciuţ, 
Editura Nico, 2013 
 Rugăciunea poeziei. Critică. Antologie a Festivalul 
Național de Creație și Interpretare „Ana Blandiana”, 
Brăila, 2013, Ediţie îngrijită de Gabriela Vasiliu şi Nicolae 
Băciuţ, Editura Nico, 2013 
 “Oraşe de silabe” – silabisirea Poeziei. Eseu, Antologie a 
Festivalul Național de Creație și Interpretare „Ana 
Blandiana”, Brăila, 2013, Ediţie îngrijită de Gabriela 
Vasiliu şi Nicolae Băciuţ, Editura Nico, 2013  
 Poeme verzi pe pereţi, Nicolae Băciuţ în interpretări 
critice, Editura Nico, 2014 (lucrări prezentate la Concursul 
Naţional de Creaţie “Ion Creangă”, 2014), îngrijitori ediţie 
Nicolae Băciuţ, Angela Olaru; (volumul I); Nicolae Băciuţ, 
Angela Olaru, Corneliu Goldu (volumul II) 
 
PREZENŢE ÎN ANTOLOGII 
 
 A fost inclus în Antologia Spaţii posibile, Bistriţa, 1979 
 în antologia Biblioteca Opinia, Iaşi, 1981 
  Caietul debutanţilor, 1980-1981, Editura Albatros, 1983 
  Alpha ‘84, Editura Dacia, 1984 
  antologia Cântecul patriei, Editura Albatros, 1996 
 antologia Un sfert de veac de poezie la Sighetu 
Marmaţiei, Fundaţia Luceafărul, 1998 
 antologia Eminescu pururi tânăr, Editura Litera, 1998 
 antologia Patruzeci de poeţi bistriţeni, Editura Aletheia, 
Bistriţa, 2001 
 antologia de poezie târgu-mureşeană Ceasul de flori, 
Editura Tipomur, Târgu-Mureş, 2001 
 antologia Cenaclul literar George Coşbuc – 30, Editura 
Aletheia, Bistriţa, 2001  
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 Caietele de la Rohia (III): N. Steinhardt în interviuri şi 
în corespondenţă, Ediţie îngrijită şi note de Florian Roatiş, 
Editura Helvetica, Baia-Mare, 2001 
 antologia de poezie mureşeană Îmblânzitorul de timp, 
Editura Tipomur, Târgu-Mureş, 2003 Antologia „Moment 
poetic”, 25, Editura Cartier, Chişinău, 2003 (Mihai 
Cimpoi (prefaţă), poezii de Ioan Baba, Nicolae Băciuţ, Leo 
Butnaru, Iurie Colesciuc, Ion Hadârcă, Lazăr Lădariu, 
Vasile Romanciuc, Călina Trifan.  
 Antologia poeţilor ardeleni contemporani, de Eugeniu 
Nistor şi Iulian Boldea, Editura Ardealul, 2003,  
 Poeţii revistei Echinox, Antologie (1968-2003), vol. I, de 
Ion Pop, Editura Dacia 2004. 
  Antologia poeţilor tineri. 1978-1982, realizată de 
regretatul Laurentiu Ulici, apărută postum, în 2005,  la 
Editura Muzeul Literaturii Române). 
 I-a fost editat CD-ul “Muntele Athos din Muntele 
Athos”, realizat de Margareta Puşcaş, la Radio Târgu-
Mureş, 2005. 
 I-a fost editat volumul Pleoapa lui Homer, 50 de poeme 
în lectura autorului, în colecţia “Cartea radio de poezie”, 
Societatea Română de Radiodifuziune şi Studioul Regional 
de Radio Târgu-Mureş, redactor Valentin Marica, 2006 
  Inclus în volumul Artur Silvestri, „Mărturisirea de 
credinţă literară”, 2006 
 Un copac de sunete, antologie bilingvă română – 
maghiară, Editurile Charmides şi Eikon, 2006 
 Antologia „Moment poetic”, 36, Editura Cartier, 
Chişinău, 2007 (Mihai Cimpoi (prefaţa), poezii de Mihai 
Cimpoi, Victor Adam, Nicolae Băciuţ, Andrei Burac, 
Marius Chelaru, Anatol Ciocanu, George Coanda, Nicolae 
Dabija, Alexandrina Dinu.) 
 Un copac de sunete, antologie bilingvă română – 
maghiară, Editurile Charmides şi Eikon, volum şi CD, 2007 
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 Voices of contemporary Romanian poets”, Antologie de 
poezie românească, ediţie bilingvă română – engleză, de Dan 
Brudaşcu, Editura Sedan, 2007,  
 Antologia Scriitori bistriţeni – Bistriţa Writers, Antologie 
bilingvă română-engleză, a Grupului Conexiuni. Versiunea 
engleză de Ani Luana, Editura George Coşbuc, 2008  
 Un copac de sunete – Ein baum voller klänge, antologie 
de poezie română – germană, Editura Eikon, 2008, 
  Antologia „Scriitori bistriţeni – Scrittori di Bistrita”,  
romană – italiană, Editura George Coşbuc, 2008, versiunea 
italiană de Delia Ioana Frenţiu 
 Antologia „Scriitori bistriţeni – ΣΥΓΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ, romană – greacă, Editura George 
Coşbuc, 2008,  
 Antologia „Scriitori bistriţeni – Escritores de Bistrita”,  
romană – spaniolă, Editura George Coşbuc, 2008, 
versiunea spaniolă de Cristina Sasu 
 Paradoxul creştin şi cartea tinereţii, Editura 
Reîntregirea, 2008, volum coordonat de pr. Ilie Trif. 
 A fost editată lucrarea Codruţa Băciuţ, Ludoteca, Teste 
de aplicaţie de limba şi literatura română pe texte din 
opera scriitorului Nicolae Băciuţ, Editura Nico, 2007 
 Inclus în „Mamă sub pleoapă de cer”,  Antologie de 
prof. Codruţa Băciuţ, Editura Nico, 2008 
 Inclus în Mireasa cuvântului, antologie în albaneză de 
Baki Ymeri, Bucureşti 2009 
 Antologii Conexiuni, în engleză. Italiană, spaniolă, 
germană, engleză 
 Inclus în Al nouălea cer, antologie a grupării de scriitori 
„Litera Nordului”, realizată de Dumitru Munteanu, 
Editura George Coşbuc 2009,  
 Inclus în Dimitrie Poptămaş, Reflecţii despre carte, 
bibliotecă, lectură, Editura Nico, 2009  
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 Inclus în Şoaptele sufletului. Şoaptele sufletului. 
Pëshpëritjet e shpirtit - Antologie poetică bilingvă– Antologji 
poetike,  include poeţi români şi albanezi, în selecţia şi 
traducerea lui Baki Ymeri., Ed. UCAR, Bucureşti, 2010 
 Inclus în Festivalul Internaţional de Poezie  Caietele 
Lucian Blaga, 2010 
 Inclus în Boemia, Antologie lirică a Clubului 
Internaţional de Cultură ”Boema”, Editura Nico, 2010 
 Inclus în volumul Alb de duminică, (despre Grigore 
Vieru), Editura Nico, 2010  
 Inclus în A Dictionary of Contemporary International 
Poets (dicţionar apărut în China, sub direcţia lui Teresinka 
Pereira, redactor-şef de onoare, şi Choi Lai Sheung Zhang Zhi, 
redactor-şef, ca proiect al Centrului Internaţional de Traduceri 
şi Cercetare Poetică. Volumul cuprinde 480 de poeţi din 121 
ţări, între care şi poetul de origine bistriţeană Nicolae Băciuţ. 
Autorii au fost selectaţi de critici, editori, traducători, 
cercetători, ambasade, fiind consideraţi reprezentativi pentru 
anul 2010. Pe lângă informaţiile de dicţionar, fiecare autor are 
şi un grupaj de versuri traduse în engleză). 
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CUPRINS 
 
Valentin Marica, Cu ochii lui Homer/5 
01. Final/9 
02. Poem de zăpadă/10 
03. Vară civilă/11 
04. Strada/12 
05. Ceasul /13 
06. Ninsoare întreruptă/14 
07. Ea/15 
08. Legi de fluturi/16 
09. În fiecare poem/17 
10. Copacul/18 
11. Fără să spună/19 
12. Pregăteşte-te/20 
13. Noapte bună/21 
14. Privind o rană/22 
15. Găseşte-mă, pierde-mă/23 
16. Altă facere a lumii/24 
17. Istorie literară/25 
18. Fereastră pe măsură/26 
19. Seară de seară/27 
20. Iepurele şchiop/28 
21. Geografie/30 
22. Sud/31 
23. Aerul/32 
24. Pasărea din colivie/33 
25. Insula Paros/34 
26. Cândva/35 
27. Ce faci/36 
28. În grădină/37 
29. Doamna din desen/38 
30. Ceas de iarbă/39 
31. Vizuina/40 
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32. Pedeapsa/41 
33. Peşte în zîpadă/42 
34. Zăpadă interzisă/43 
35. Sânge pe rană/44 
36. Fără de sfârşit/45 
37. Intermundii/46 
38. La alt mal/47 
39. Şi dacă tac/48 
40. Numele poetului/49 
41. Arheologie 
42. Semn de carte 
43. Fără titlu 
44. Îngerul din cuvânt 
45. Amurg 
46. Singurând 
47. Spovedanie 
48. Plaja 
49. Marea Moartă 
50. Rosalinda 

      Portret după autoportret. Breviar bio-bibliografic/61 
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POEME SCRISE ŞI ROSTITE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
EEDDIITTUURRAA  NNIICCOO  
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Nicolae Băciuţ este unul dintre acei poeţi rari, care încă din 

tinereţe iubeşte şi exprimă esenţe, contemplă stări limită şi o face 
cu calm şi sinceritate emoţionantă. 

CONSTANŢA BUZEA 
Nicolae Băciuţ este unul dintre rarii poeţi care (pe urmele lui 

Nichita Stănescu) dematerializează, dezîncarnează cuvântul 
dintr-o tentaţie absolutorie: poezia sa pare scrisă într-o 
purificată stare de rasă, transmiţând continuu o jubilaţie a 
gândului autarhic... 

CEZAR IVĂNESCU 
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Pentru CD 
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NNiiccoollaaee  BBăăcciiuuţţ  eessttee  uunnuull  ddiinnttrree  aacceeii  ppooeeţţii  rraarrii,,  ccaarree  îînnccăă  ddiinn  ttiinneerreeţţee  
iiuubbeeşşttee  şşii  eexxpprriimmăă  eesseennţţee,,  ccoonntteemmppllăă  ssttăărrii  lliimmiittăă  şşii  oo  ffaaccee  ccuu  ccaallmm  şşii  
ssiinncceerriittaattee  eemmooţţiioonnaannttăă..  

CCOONNSSTTAANNŢŢAA  BBUUZZEEAA  
  

PPrroovveenniitt  ddiinn  ggrruuppuull  ddee  llaa  „„EEcchhiinnooxx””,,  NNiiccoollaaee  BBăăcciiuuţţ  eessttee  îînn  „„MMuuzzeeuull  ddee  
iiaarrnnăă””  uunn  ppooeett  iinntteerreessaanntt,,  îînnddeeoosseebbii  pprriinn  ffiinneeţţeeaa  ssccrriiiittuurriiii,,  eelleeggaannttăă,,  
ccoonncciissăă  şşii  ccuullttiivvaattăă..  RReemmaarrccaabbiillăă  ee  iinnggeenniioozziittaatteeaa  mmeettaaffoorriiccăă  ((......))  
AAccuurraatteeţţeeaa  ssttiilliissttiiccăă  eessttee  nneeîînnddooiieellnniiccăă,,  NNiiccoollaaee  BBăăcciiuuţţ  ffiiiinndd,,  îînn  mmoodd  
ddeeffiinniittiivv,,  uunn  ccaallooffiill,,  ccuu  eemmooţţiiii  ddiissccrreettee,,  oo  nnaattuurrăă  aaşşaa--zziiccâânndd  ddeelliiccaattăă..  

NNIICCOOLLAAEE  MMAANNOOLLEESSCCUU  
  

NNiiccoollaaee  BBăăcciiuuţţ  eessttee  uunnuull  ddiinnttrree  rraarriiii  ppooeeţţii  ccaarree  ((ppee  uurrmmeellee  lluuii  NNiicchhiittaa  
SSttăănneessccuu))  ddeemmaatteerriiaalliizzeeaazzăă,,  ddeezzîînnccaarrnneeaazzăă  ccuuvvâânnttuull  ddiinnttrr--oo  tteennttaaţţiiee  
aabbssoolluuttoorriiee::  ppooeezziiaa  ssaa  ppaarree  ssccrriissăă  îînnttrr--oo  ppuurriiffiiccaattăă  ssttaarree  ddee  rraassăă,,  
ttrraannssmmiiţţâânndd  ccoonnttiinnuuuu  oo  jjuubbiillaaţţiiee  aa  ggâânndduulluuii  aauuttaarrhhiicc......  

CCEEZZAARR  IIVVĂĂNNEESSCCUU  
  

NNiiccoollaaee  BBăăcciiuuţţ  ee  uunn  ppooeett  aall  iimmaaggiinniiii  şşii  îînncchhiippuuiirriiii  şşii  nnuu  aall  „„tteexxttuuaalliizzăărriiii””,,  
cceeeeaa  ccee  ffaaccee  ssăă  ccrreeddeemm  ccăă  îînnttrree  mmaaii  mmuullttee  mmooddeellee  eexxpprreessiivvee  ccee  ppaarr  aa--ll  ffii  
tteennttaatt,,  cceell  eecchhiinnooxxiisstt  rrăămmâânnee  pprreeddoommiinnaanntt..  

MMAARRIIAANN  PPAAPPAAHHAAGGII  
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EEddiittuurraa  NNIICCOO  
 
Poemele au fost înregistrate de 
Societatea Română de 
Radiodifuziune, Studioul Regional 
de Radio Târgu-Mureş,  
în cadrul proiectului  
“Cartea radio de poezie”.  
“50 de poeme în lectura 
autorului” 
 
Redactor VALENTIN MARICA 
 
Ilustraţiile sunt reproduceri după 
lucrări de PANAITE CHIFU 

  
  

  
 


