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Dan Herciu îºi joacã perfect ritmurile ºi cadenþa, relaþia sa cu textul e liberã ºi netensionatã, dar 
ºi inducãtoare de neliniºti. Ca în jam-session-urile lui Jack Kerouac, de pildã, versurile sunt 
monotone ºi surprinzãtoare în chiar aceeaºi clipã, naive cu tâlc, precum refrenele de jazz, 
improvizate cu schepsis. Libertatea lor are o undã de disperare în fundal, cãci angoasa stã la 
pândã. Manifestul liric subsidiar deconspirã semnificaþia majorã, în ordine existenþialã, a 
derizoriului, a minorului, mizând pe comunicarea i-mediatã, de o sinceritate jupuitã, a 
secvenþelor traversãrii în forþã a zilelor ºi nopþilor. Materia verbalã ºi cea existenþialã îºi 
rãspund într-un pas legãnat, mãrunt, de swing, rupt dupã plac ºi hãrþuit cu un râs galben, de 
bunã calitate. O gureºenie de om dedat tãcerilor prelungi, despicãri blând-acide ale mãºtilor 
fiinþei, deplasãri metaforale avare, un rest de grimasã bacovianã trecutã prin rictusul ironic 
sorescian condimenteazã dorinþa de a (se) comunica ºi de a atinge expresia coerentã, cu sens, a 
„gândurilor lui herciu”, destinate, pânã la acest volum, anonimatului. Un început pentru care 
meritã sã stãm în aºteptarea urmãrilor.

Irina Petras

Instantaneele, scurtmetrajele ºi improvizaþiile lui Dan Herciu, dincolo de o aparentã duritate a 
expresiei, mustesc de candoarea unei vârste de aur a sentimentelor, prezentã ca potenþialitate 
(sau ideal iluzoriu) în sâmburele fiecãrui poem despre dragoste. Pentru cã Herciu nu scrie 
poeme de dragoste, ci întotdeauna despre dragoste ºi, cu toate acestea, prozaismul ori 
depoetizarea nu sunt niciodatã scopuri în sine, ele fiind doar mijloacele prin care-ºi motiveazã 
sentinþele (uneori exprimate voalat, alteori, direct) asupra acestui sentiment care tulburã, 
aprinde, înfurie, scârbeºte, rutineazã, plictiseºte. Obiectele care rãmân în urma unei despãrþiri, 
alãturi de amintiri (ca ºi cum amintirile s-ar materializa sau obiectele s-ar transfigura, 
volatilizându-se în camerele organice ale memoriei), lasã impresia cã acumuleazã între ele o 
tensiune colosalã, iar nucleele lor, încãrcate cu energia amintirilor, sunt pe punctul de-a 
fuziona la rece. E aici o tristeþe a obiectelor lãsate în urmã de cineva (cum sunt scaunele goale 
din tablourile lui Van Gogh sau eºarfa, vaza ºi bomboniera din poemele lui Iustin Panþa), peste 
care curge, incandescentã, lava unei euforii a primului sentiment erotic. În urmã rãmâne 
liniºtea, dupã ce amintirile se incinereazã – liniºtea cu simplitatea ei complicatã. Tonul nu e 
unul sentenþios, ci e presãrat cu ironie ºi autoironie, într-o înþelegere a seriozitãþii jocului – un 
joc între moral ºi amoral. Dacã în amoralitatea acþiunilor constã viciul, atunci taxa plãtitã poate 
fi pierderea acelei moralitãþi a sentimentelor dupã care personajul din aceste poeme tânjeºte.

Mihai Curtean
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Dan Herciu s-a născut la Agnita, în judeţul Sibiu, la 27 iulie 
1973 şi a absolvit Facultatea de Ştiinţe Economice a 
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. Este membru al site-
ului agonia.ro, din 2007, frecventează Serile Artgotice din 
Sibiu, din 2008, şi este membru al Clubului ASTRA, cenaclul 
literar al Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România, din 
2009. A publicat poezie în diverse reviste din România şi din 
Spania şi este prezent în antologiile „Club ASTRA. Antologie 
de poezie şi proză. 2008-2009”, Editura Imago, Sibiu, 2009, 
„Virtualia VIII”, Editura Pim, Iaşi, 2009, şi „Am să te sufoc, 
dragă oraş. Poeţi tineri din Sibiu”, Editura InfoArt Media, 
Sibiu, 2010. A publicat volumul de poezii „Taxa pe viciu”, 
Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2009, în urma 
câştigării Concursului de debut al Filialei Cluj a Uniunii 
Scriitorilor din România. Cartea a obţinut Premiul Niram Art 
pentru poezie, Trofeul RefleXos, Madrid, 2010. Poeziile lui 
Dan Herciu au fost traduse în limbile spaniolă şi portugheză. 
 
 
 
 

Autorul le mulţumeşte prietenilor Vlad şi Oana Taloş, 
cu privire la sprijinul acordat pentru apariţia acestei cărţi. 
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Fiului meu, David Daniel 
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second love 
 

am învățat că nu poți face pe cineva să te iubească... 

Octavian Paler 
 
îmi e dor de o despărţire fără explicaţii inutile 
un fel de: „ne mai vedem prin viaţa asta, poate de sărbători, 
cine ştie... ” 
punct. 
 
apoi, să mă îmbăt prin crama lui don’ Titi / să cinstesc 
necunoscuţi / dimineaţa să mă asculte fascinaţi cum le 
povestesc despre tine / apoi să-l pocnesc pe ăla de a zis:  
„...dă-o dracu’ de proastă!” 
 
îmi e dor să te mint privindu-te în ochi  
cu cel mai inocent zâmbet posibil  
să-ţi spun: „eşti singura femeie din viaţa asta, poate ne 
căsătorim, cine ştie... ” 
 
apoi, să te înşel cu cea mai bună prietenă a ta / chiar de ziua ei 
/ dimineaţa să mă asculte fascinată cum îi povestesc despre 
tine / apoi să-i şoptesc la ureche: 
„...eşti o curvă!” 
 
îmi e dor să mă cert cu toată lumea  
care îmi cere explicaţii inutile 
să le spun la toţi: „habar n-aveţi cum se omoară o iubire... ” 
 
apoi, să-mi iau cortul şi să plec la Sâmbăta de Sus / să mă 
spovedesc / dimineaţa să mă asculte fascinaţi toţi popii cum 
povestesc despre tine / apoi să le spun: 
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„...cam aşa ceva este Dumnezeu!” 
 
bagă-te în gândurile mele dacă ai curaj 
 
eu mi-am târât dragostea 
până la sfârşit 
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studiu de caz  
 
îmi pare tare rău 
dar nu cred  
în prietenie afterdespărţire 
sistemul meu de valori 
de altfel destul de rezonabil 
refuză constant 
încercările tale de compromis. 
e ca şi cum 
după operaţia de apendicită 
te duci la doctor 
şi îl rogi 
să îţi mai trimită prin poştă 
câte o bucată,  
aşa de dragul amintirii unei anumite utilităţi 
 
nu pot să mă întâlnesc cu tine 
pur şi simplu 
să bem un cappuccino 
povestind despre stresul cotidian 
sau despre efectele globalizării 
într-un spaţiu multicultural 
fiindcă mă gândesc invariabil 
că e posibil 
ca dimineaţă să te ţin în braţe 
bucuros de minune 
 
percepţia imorală 
a universului nostru comun 
este faptul că paradoxal 
eu sunt principalul suspect 
 
iar tu 
un fel de victimă 
din insectarul meu de prejudecăţi 
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3  
 
astăzi  
m-am îndrăgostit  
de trei ori 
 
totul a început 
de dimineaţă  
cu tine, somnoroasă, 
goală şi indecent de odihnită 
 
accident. 
multe lumini 
chipuri preocupate 
atârnând spre mine 
ţi-am recunoscut lacrimile 
cu toată prostia aia 
ce o purtai pe cap 
 
după două ore 
în care am revăzut 
scurte flash-uri din copilărie 
am deschis ochii 
şi te-am văzut cum dormeai  
pe scaunul de lângă pat 
cu inima mea în mână 
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genau  
 
dacă aş găsi un motiv 
aş plânge 
apoi mi-ar fi ruşine şi aş plânge din nou.  
 
sau poate nu. poate am să fumez.  
aşa, sprijinit de marginea numărului ăluia de telefon.  
 
îmi e ciudă că dragostea este  
acelaşi lucru. again&again. 
mă doare rău spatele. consistent şi identic 
repetitiv 
exact repetitivitatea aia în dragoste. dragostea devine rutină 
şi ştii că devine şi nu faci nimic.  
 
şi nu e bine şi cauţi un motiv. altul decât ăla care ştii că e  
evident 
 
din urmă ceva îmi cară pumni în spate. ca nebunul. sau ca o 
femeie înşelată. cum vreţi.  
sunt plictisit. 
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something's gotta give  
 
m-am bărbierit am aruncat sticlele goale la container m-am 
aşezat în fotoliu după câteva ezitări ai venit ţi-am propus să 
uităm mi-ai zis să mă duc dracului 
 
te urmăresc cum împachetezi cu gesturi egale calculate 
camera se dezbracă de amintiri într-un strip-tease absurd îmi 
vine să vomit mă duc să-mi iau o bere în treacăt îţi trag cu 
ochiul 
 
arunci cu inelul după mine apoi cu scrumiera mă feresc 
stomacul meu cedează dar nu mai are importanţă sunt cel mai 
fericit bărbat din lume trebuie să fie ceva în toată furia asta  
 
te cer din nou în căsătorie mă priveşti ca pe un necunoscut 
care îţi place te fixez între pat şi dulap 
mă prinzi de păr mâna sub tricou sânul tău încape perfect în 
palma mea mă loveşti cu piciorul doare rău îţi găsesc buzele 
mă muşti sărutul are gust de sânge simt unghiile tale în spate 
nişte ancore uit să respir ne prăbuşim bucuria de a te vedea 
din nou goală îmi accelerează pulsul inima face bungee 
jumping nu te mai uiţi la mine doar repeţi printre respiraţii 
sacadate prostule tu habar n-ai… dar poate de-aia… o să te 
părăsesc odată şi-odată… las’ că vezi tu 
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în jurul meu  
 
nişte fotografii / o ceaşcă de cafea cu farfurioara plină de 
mucuri / 
cântă janis joplin / după ce se loveşte de zid 
melodia se duce şi ea liniştită într-un colţ / unde-şi pansează 
rana 
îmi e frică / câteodată sunt eu / în jurul meu 
 
apatic  
te privesc cum plângi / mă doare că nu pot să-ţi explic 
de unde a crescut atâta loc între noi / doar într-o primăvară şi 
ceva 
 
multe lucruri 
se întâmplă fără sens 
de fapt ele nu se întâmplă 
ele îşi fac loc / cu pasiune dau din mâinile alea mici de lucruri 
până îşi ocupă spaţiul necesar 
apoi se sinucid / iar tu rămâi cu cadavrele lor inutile / 
panicat 
nu ştii ce să faci cu ele / începi să minţi / apoi îţi pare rău că ai 
minţit / de fapt chiar părerea asta de rău e o minciună / 
 
simt cum o iau razna 
abia atunci realizez că 
motivul e simplu 
într-o zi/ ieri sau alaltăieri 
m-am trezit / şi nu m-am gândit deloc 
la tine / 
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38 de bețe STAS  
(plus minus 2) 
 
(partea 1) 
 
pachetul meu de chibrituri 
are catran doar pe o parte 
pe cealaltă parte 
eşti aproape tu 
probabil că într-o viaţă anterioară ai fost creangă 
sau altceva, inflamabil 
fiindcă îmi este frică să te sting 
din cauză că 
toţi spun despre tine  
că eşti 
nemaiaprinsă 
 
regină a5 ia nebun la a8 
 
(partea 2) 
 
principiile mele nu mai sunt „trendy” 
au catran doar pe o parte 
religia mea 
eşti aproape tu 
probabil că într-o viaţă anterioară ai fost un dumnezeu 
sau altceva, inflamabil 
fiindcă îmi este frică să te cred 
din cauză că 
toţi spun despre tine  
că eşti 
nemaiadorată 
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regină a8 ia pion h1 
 
(partea3) 
 
plămânii mei care respiră sex 
au catran doar pe o parte 
în rest  
eşti aproape tu 
probabil că într-o viaţă anterioară ai fost curvă 
sau altceva, inflamabil 
fiindcă îmi este frică să te am 
din cauză că 
toţi spun despre tine  
că eşti 
nemaicomparabilă 
 
regină a8 sah la rege b1 
 
(partea4) 
 
pachetul meu de chibrituri 
nu mai are catran 
pe nici o parte 
sunt aproape eu 
probabil că într-o viaţă anterioară am fost o ţigară 
sau altceva, inflamabil 
fiindcă îmi este frică  
să mă mai joc cu tine 
în locuri în care  
fumatul e interzis  
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m‐am îmbătat…  
 
ştiu că m-am îmbătat 
fiindcă  
ultimul Ursus 
a fraternizat 
cu sudamericanca tequila 
în faţa mea 
transformat(ă) într-un tangou-învârtită 
totul într-o 
râşmă… sorry crâşmă 
aproape de podul 
aşa-zis al „minciunilor” 
dintr-un Sibiu 
obosit de turişti 
 
„don’ Titi” 
amfitrionul localului  
unde Doro de la Warlock 
are ţâţe naturale 
unde Maiden nu a fost dezvirginată de guţă 
unde guns este nightwish 
unde metallica este dream theater 
 
– ştii ceva „don’ Titi”? 
respect! 
chiar dacă nu ai Zaraza 
iar pe Kafka am descompus nopţi 
împreună cu Cioran, 
tatuat în 
cărămizile ruginite, 
blagoslovite 
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de toţi studenţii de la teologie 
 
m-am îmbătat  
şi sunt mândru 
în sfârşit… 
beau 
fără nici un scop!!! 
în sfârşit… 
 
– scuze, iubi! 
în afară de tine 
………………….. 
acum eşti multumita 
adică 
mulţumită? 
………………….. 
declaraţie supremă: Eşti unica diacritică din viaţa mea………...... 



dan herciu 

 
 20 

gmt plus 2  
 
sunt la Agnita 
şi mănânc pită cu vinete 
reţetă codată a mamei 
aprind un kent 
cu un chibrit dintr-o poezie anterioară 
şi mă gândesc  
să te sun la 1 şi opt minute 
gmt+2 
ascuns după un mobil 
pătat de jidvei şi ursus 
pentru a nu-ţi spune 
că nu a fost fair play 
copila care a băut câte o tequila 
din 15 în cinşpe minute 
şi care la un moment dat 
mi-a spus 
„nuş c ai, dar ai in oki un trekut fain 
asl pls?”... 
chiar nu are nici o vină...  
 
acum, 
nici măcar nu mă simt vinovat 
 
trebuia să scriu asta 
ca un fel de adeverinţă 
pentru că dimineaţă 
când o să am procesele de conştiinţă aferente  
o să mă gândesc 
la ea 
din punct de vedere statistic 
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destăinuire  
 
acasă 
erau doar câteva lucruri schimbate 
Lăbuş a îmbătrânit, 
tu nu erai cu mine, 
iar ţiganii din vecini  
trecuseră de la guţă la merii crismăs 
înjurând sistemul 
pe italiană 
 
în disco am ajuns târziu 
cam după patru sticle de premiat 
„fata culcată în iarbă” 
made in jidvei 
şi paradoxal 
începuse să îmi fie dor 
să-mi spui că am băut destul 
 
acum la final 
am încercat să folosesc nişte metafore 
dar cineva învârte patul 
în sens invers 
aşa că o să închei  
cu următorul vers: 
„e 22 decembrie 2007, e 3h 32 
ninge ironic 
îmi vine să te strig 
dar mă opresc 
 
iau fătuca de păr 
îmi desface fermoarul 
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şi de ruşine 
îmi aprind  
o ţigară” 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. poeme pentru kidul meu 
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marriage proposal  
 
azi-noapte 
am făcut schimb de trupuri 
 
sufletul l-am găsit uşor 
era transparent  
cu faţă de copil 
ascuns undeva în spatele inimii  
am povestit sprijiniţi de şira spinării 
despre sentimente & alte lucruri 
ne-am uitat prin ochii tăi la tv 
iar în semn de respect 
m-am prefăcut că plâng la telenovelă 
după aia 
am fost la prins fluturi  
am rujat aorta 
iar plămânii 
i-am demachiat de nicotină 
 
nerăbdător te-am aşteptat 
să ieşi din mine 
întrebându-mă panicat 
dacă ai găsit  
undeva în gât 
cererea în căsătorie 
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starea vremii  
 
ninge peste Nucet în cameră miroase a lemn şi a femeie îmi 
vine să inventez ceva un fel de circumstanţă atenuantă pentru 
unul dintre dumnezeii care a fost împotrivă şi de data asta nici 
măcar nu îmi e teamă tu dormi cu pumnii strânşi şi faţa-ntr-o 
parte ca un copil ce se roagă să-i aducă Moşul o sanie şi o 
sabie de lemn ca un hoţ plec în jur e atâta linişte de se aud 
îngerii vorbind despre Crăciun şi despre oameni şi ce pot ei să 
facă şi ce pot ei să nu facă şi despre avantajul de a fi înger de 
parcă ar fi prima zăpadă din lume nu mai am nici un motiv să 
nu te iubesc 
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simplu  
 
prima dată era într-un amfiteatru 
undeva mai în spate şi puţin în stânga 
era de mult cu noi dar... atunci am văzut-o 
avea cearcăne mari şi era foarte tristă. 
 
a doua oară a venit lângă mine 
aveam examen la analiză sau la marketing 
nu mai ştiu sigur; 
era speriată dar am făcut-o să zâmbească: 
i-am făcut cadou un pix cu u.l.b. şi două coli A4 
 
a treia oară a fost frumos  
după ce am fost pe o terasă la bere 
fără nici un motiv, 
ne-am sărutat, râzând 
aproape copilăreşte 
la mine pe canapea 
 
după un timp a plecat 
mi-au rămas doar 
o ceartă neterminată despre problemele existenţiale 
nişte ochi obosiţi de alcool şi nesiguranţă 
o urmă de unghie la mine pe umăr 
63 de sms-uri şi 21 de e-mail-uri 
o folie de antinevralgic incompletă 
4 lei 50, restul de la kent 
vagi urme de parfum prin apartament 
 
acum e linişte  
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şi totul e simplu 
ca un fel de noapte 
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emoție voluntară  
 
iubita mea când e deprimată 
îşi ia din sertar cearcăne şi riduri 
făcându-şi operaţii inestetice 
 
ştiu din obişnuinţă că trebuie să plec 
fără să mai bat la uşă 
şi fără să mai adun trandafirii 
ce vor zâmbi strâmb  
printre paharele sparte 
 
ceea ce îmi place cel mai mult 
este faptul că post-depresie 
iubita mea este întotdeauna mai frumoasă 
decât înainte 
şi trebuie să-mi amintesc 
să o cuceresc din nou 
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Yin  
 
aseară 
am observat uimit 
că pe unele gânduri 
aveam urme de ruj 
speriat 
am descoperit cu stupoare 
că în mine, 
fără nici o avertizare prealabilă, 
se mutase 
o femeie. 
fiindcă ea nu voia să vorbească cu mine, 
dezorientat 
am întrebat prin urbe. 
toţi mi-au răspuns că ceea ce mi se-ntâmplă 
este perfect normal; 
în fiecare om există o femeie 
chiar şi în unele femei 
câteodată 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. încercări 
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clandestin  
 
luni, când ne-am întors de la cabană 
ţi-am spus să nu mai vorbeşti cu mine 
doar dacă o să fii convinsă 
de trei lucruri: 
nu există relaţii perfecte 
toate iubirile din trecut se reportează 
şi toţi piticii din lume sunt albaştri 
 
marţi, primesc un mail  
în care mi-ai scris 
că dacă ţin neapărat 
poţi să crezi în orice  
chiar şi în mine 
şi să nu uit ce este mai important: 
în cazul în care nu mai vreau să te văd 
atunci vei deveni 
cadoul meu clandestin 
de Crăciun 
 
miercuri, ne-am întors la cabană, în linişte 
iar în timp ce făceam dragoste perfect 
ascundeam vechile iubiri în zăpadă 
convinşi amândoi  
de un lucru indiscutabil: 
toţi piticii din lume sunt albaştri! 
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dimineața la 7  
 
zgomotul devenea sâcâitor; 
cineva respira la mine în braţe. 
tiptil am mers în baie 
m-am spălat pe mâini 
îndelung  
căutând explicaţii credibile 
am îmbrăcat cămaşa primită cadou de la tine 
convins că îmi poartă noroc 
mi-am periat frumos gândurile  
cu trei răsuflări adânci, consecutive, 
şi am ieşit în stradă; 
lumea era însă la fel: 
blocaj în trafic pe „Mitropoliei” 
coadă la covrigi 
fata blondă de la chioşcul de ziare 
piticii erau toţi şi erau albaştri 
bucuros 
ţi-am dat un telefon 
să aflu 
de ce dracu’ 
m-am simţit vinovat 
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singur e bine  
 
fă abstracţie de tot 
trăieşte un timp singur 
ca un ecou al propriei umbre 
 
reacţionează independent 
iar ceilalţi, ştiuţi şi neştiuţi, 
o să apară pe rând 
exact aşa cum îi vrei tu 
 
nu mai presupune că lumea te înţelege 
dacă ai ceva de spus, 
spune, scrie, strigă, plângi 
minte, şopteşte, zâmbeşte 
orice tăcere se poate folosi 
împotriva ta, oricând 
 
cumpără-ţi o grămadă de cadouri 
şi bucură-te, omule! 
Crăciunul vine 
întotdeauna 
la aceeaşi dată 
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interzis  
 
toată lumea înşeală pe toată lumea 
schepsisul e să nu afli 
pentru a mai putea crede  
 
partea proastă a poveştii  
este că de fiecare dată 
tu eşti primul care te înşeli 
atunci când îţi injectezi porţia de minciună 
zâmbind, dar cu privirea în jos 
transformându-ţi invariabil  
compromisurile zilnice 
în principii solide de viaţă 
 
plin de bune intenţii 
începi o nouă zi 
dai bani cerşetorului din colţ 
nu mai arunci hârtia pe jos 
îţi suni părinţii de pe mobil 
cumperi un buchet imens de trandafiri 
dintr-o dată o vezi şi: 
POC 
filmul se rupe 
nu îţi vine să crezi că ţi se întâmplă ţie 
derulezi disperat înapoi să cauţi semne 
suni pe toată lumea 
dar nimeni nu ştie nimic 
nu le vine să creadă că… 
 
te îmbeţi ca prostu’ 
te duci la curve 
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te îmbeţi iară 
te……… 
până când 
în creierul gol de acum 
se mută abuziv 
o nouă iluzie 
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întâmplarea de ieri  
 
după privire nu era de pe aici 
i-am dat  
un pahar cu apă şi un corn 
mi-a povestit viaţa ei  
am plâns amândoi cuminţi 
până s-a făcut seară 
cea mai mare dorinţă a ei  
a fost să-i cumpăr nişte portocale 
nu ştia de ce dar o făceau să râdă 
era intrigată de oamenii care le mâncau 
cum de altfel 
nu înţelegea multe lucruri 
în special în legătură  
cu dumnezeu şi cu nişte aripi 
despre care îmi tot povestea 
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efect întârziat  
 
senzaţia noţiunii de „e gata, în sfârşit” 
o trăieşti efectiv 
mai târziu de „despărţirea oficială” 
se întâmplă de obicei 
pe la 23:39 
într-o zi de sâmbătă 
după ce tocmai ai avut o discuţie misogină cu prietenii  
sintetizez: 
teoremă: „orice femeie e o doamnă?” 
corolar: „orice doamnă e femeie?” 
 
totul e tare previzibil 
mai dai un telefon: 
„ca să văd ce mai faci, nu de altceva” 
auzi o voce mai rece ca a celor de la 112 
te enervezi dar e mai real decât accepţi 
şi îţi spui: 
„e rea, 
mult mai rea decât ar fi necesar” 
 
mai bei o bere 
şi brusc îţi aminteşti că de fapt 
tu eşti singur  
indiferent cât de mult te minţi 
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person of interest  
 
când am fugit legaţi la ochi 
ne-au condamnat în lipsă  
fără prezumţia de nevinovăţie 
 
ne-am întors iubiţi 
cu cârpele de pe frunte rupte 
în jur câteva vechi afişe cu noi 
eu cu privirea în jos 
iar tu cu părul peste faţă 
 
de la un moş cu flaşnetă 
am cumpărat tricouri 
cu „the most wanted” 
şi am făcut dragoste pe trotuar 
printre bocanci şi pantofi cu tocuri înalte 
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privire incompletă  
 
ochii îmi îmbătrânesc  
mai repede ca trupul 
 
înainte aveam ochii mari 
şi albaştri. tare albaştri. 
câteodată le dădeam apă 
de la tine din palme şi 
deveneau fântâni 
sau vise gemene 
 
înainte îţi mângâiam sânii 
cu ei. şi coapsele. 
se prefăceau în lumânări 
sau suflare grea 
 
acum îi car după mine 
peste tot 
grei şi inutili 
ca două tatuaje 
din puşcărie 
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întâmpinare de recurs  
 
s-au înmulţit secundele 
maxilare ale timpului 
devorând prezentul confuz 
 
orologiul DinÎntâi 
întindea limbile habotnic 
sorbind cu nesaţ 
finalul de iubire 
 
ghilotină în spate 
torquemada pândea, 
pentru ochii-ruguri 
devenisem nişte frumoşi eretici 
fără călău 
 
– dă-mi drumul mâinii! 
în dragoste nu se iau prizonieri 
iar umbrele noastre au ars de mult… 
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ca un virus  
 
am ajuns la marginea pădurii 
cu ochii injectaţi de cenuşă 
 
nehotărâţi, ne imaginăm fluturi  
ce umblă prin scoarţă de copac 
şi inventează fotosinteza 
 
grăbiţi 
ne iubim  
egoist 
după o reţetă veche 
 
frunzele cad 
şi se împart la doi 
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prietena mea e frumoasă 
 
prietena mea e frumoasă. 
când ieşim să socializăm 
aproape că nu exist 
toată lumea e fascinată de ea 
femeile vor să-i afle secretul 
ea le zâmbeşte şi le spune 
că eu sunt vinovatul 
dar nici una nu crede… 
bărbaţii îi caută un capăt de privire 
iar mie îmi cumpără tot felul de băuturi 
în speranţa că o să le spun nu ştiu ce secrete 
sau poate vor să mă îmbăt aşa de rău 
încât să plec singur 
serile astea sunt destul de stresante 
dar m-am obişnuit  
fiindcă la un moment dat 
când ajungem acasă 
închidem lumea în debara 
şi ne iubim, râzând 
împreună cu Clapton&Bayles 
cu Janis&Jack 
şi cu toate florile din geam 
de care are atâta grijă 
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real life 
 
cumva am simţit 
că îmi scot sufletul la licitaţie 
chiar dacă 
îmi lipsea preţul de pornire 
 
când am terminat de povestit 
se făcuse ziuă 
stătuse câteva ore în faţa mea 
pe covor 
învelită în pătură 
privindu-mă  
cu o atenţie neobişnuită 
apoi s-a ridicat 
şi-a aprins o ţigară 
şi cu cel mai frumos zâmbet cu putinţă 
a spus: 
pentru o clipă 
chiar am crezut că e adevărat; 
hai să ne îmbrăcăm 
nu vreau să întârziem 
este 2008 
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game over 
 
dimineaţa noastră 
a nins 
pentru prima dată 
 
urme de melci 
în priviri ascunse ritualic 
după ferestre 
 
la numărătoare 
îmi lipseşte un vis 
cel puţin 
 
aruncăm oglinzile în sobă. 
se fac nisip de machiaj 
pentru ieşire 
 
chiar şi soarele 
are gheaţă pe maluri 
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cicatrice pe fotografii 
 
prea multe gânduri cu picioare rupte 
în spitalul ăsta, 
prea multe, honey 
 
cu mânecile legate la spate 
halatele albe 
zâmbesc 
privind atent 
amintiri cu bisturiu-n mână 
făcând operaţie estetică  
timpului pierdut 
 
dar să ştii că oricum rămân urme 
în spitalul ăsta, 
rămân urme, honey 



  

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. nişte texte 
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pită slană şi vin de buturugă  
 
poeţii îs 
şi eu nu-s 
 
poeţii au frustrări şi eu n-am 
au citit metri întregi de poezie şi eu nu 
„poeţii ca şi soldaţii nu au viaţă personală” şi eu 
am 
un poet nu face compromisuri 
un poet nu scrie pentru bani 
un poet trebuie să facă musai o fotografie cu dinescu sau cu 
pitiş d-zeu să-l hodine 
un poet trebuie să cunoască lumea bună din poezie 
sau cel puţin să-i pupe-n 
un poet are o legătură specială cu divinitatea 
n-am 
 
un poet trebuie să fie înţeles doar de poeţi 
„să facem selecţie” strigă cineva 
aşa nu se mai poate 
am o carte şi sunt 
membru al uniunii scriitorilor 
ha! 
ce mai zici? 
 
mă uit la poeţi / şi nu zic nimic 
sunt prea mulţi 
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păsărarul  
 
inutil 
omul ăsta deschide geamul 
 
are în ochi  
păsări  
 
o să mor mai deştept decât tine 
îmi spune 
vine zilnic cam pe la ora asta 
deschide geamul, se aruncă 
 
şi se opreşte foarte aproape de asfalt 
 
cu fiecare zi 
mai aproape 
 
omul care deschide geamul 
scrie un poem despre fiecare cădere 
 
aşa îşi hrăneşte păsările 
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riduri pe ziduri  
 
în general  
se râde puţin 
mulţi zic că  
aproape deloc 
şi niciodată cu faţa la perete 
 
sunt din ce în ce mai numeroşi 
cei care  
muncesc serios 
mănâncă serios 
(fac sex serios 
apoi fumează sau beau apă plată sau pur şi simplu se întorc cu 
faţa la perete) 
scriu serios de mult 
de bine 
de prost sau despre cum scriu ei  
 
după care 
încet, încet 
se iau în serios 
şi nu se ascund niciodată 
nici măcar când ar trebui 
doar aşa  
din bun simţ. 
 
ei întotdeauna „pun capul” 
 
se râde ridicol de puţin 
astfel încât 
trebuie să existe ceva la care să stăm cu faţa 
 
în afară de peretele acesta 
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35  
 
două iubiri 
un şir obositor de 
nevoi complementare 
câteva fire albe şi un impecabil control al tristeţii 
 
de câte ori îmi amintesc 
timpul se chirceşte  
e aşa de mic că pot să-l scuip pe cap 
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scurt‐metraj  
 
dimineaţa se prelinge 
printre cărămizile din turn 
în Piaţa Mare  
o dulceaţă de gutui pe pâine graham 
 
– stop motion – 
arteziana se colorează treptat 
oraşul se spală pe faţă 
 
porumbeii coboară prin  
ochii din acoperişuri să asculte  
spovedania unui clopot  
 
umbra se retrage în 
pas de tango  
 
în aer aromă de cafea la ibric 



dan herciu 

 
 56 

hai să‐ți ghicesc în cafea  
 
la radio ştiri. aştept horoscopul.  
deschid geamul. pe geam intră cu nesimţire oraşul. 
acopăr cana de cafea să nu îmi sperie ziua. 
 
nimeni nu ştie  
cum naiba funcţionează viitorul 
aşa că dau pe net 
google search: gândurile lui herciu  
nimic. 
 
trebuie să plec. 
 
dar nu e întotdeauna aşa.  
câteodată îmi place să zâmbesc de dimineaţă. 
aşa ca prostu’. 
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graffiti dream  
 
iau spray-ul şi fac o uşă pe podea. 
fata cu ochii desenaţi pe zid 
îmi fură culorile şi fuge. 
cu metroul. sub al treilea geam din dreapta. 
 
undeva în pasaj, Che în roşu şi negru  
printre afişe şi funingine. ironic. 
îi dau un joint printre cărămizi. 
– te agradezco, por un momento de felicidad! 
 
lovesc cu sete doza de beck’s  
din bordură  
vine docilă înapoi. 
zici că e un câine verde de tablă cu un singur ochi. 
 
homeleşii se joacă cu un aparat de sudură. 
construiesc un metrou. numai al lor. 
câinele suferă. i-au lipit botul cu prenadez. 
Che e high. îi bate şi pleacă. cu zid cu tot. 
 
câteodată / simt nevoia să las semne / să fiu doar eu şi visul 
acela patetic / în care desenez ţipete. 
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pentru tine  
 

M. 

 
la început iubeam. foarte mult. 
nimic nu era complicat 
nu aveam bani, mobile sau net  
stăteam 4 în cameră 
când mă îmbătam scriam poezii unei blonde 
apoi făceam sex pe cămin 
ziua-n amiaza mare  
nu aveam creme cu factor de protecţie  
ne dădeam cu bere pe noi şi râdeam de viaţă 
era ieftină berea. tare ieftină. 
 
mai târziu a fost fain. foarte fain. 
în garsoniera de la 7 făceam provizii de sentimente. 
pentru orice eventualitate. 
îmi era frică de lift şi urcam pe scări. 
odată ai vrut să ne iubim în lift şi am vomitat toată frica  
nu aveam maşină de spălat automată  
ai spălat hainele la chiuvetă 
erai goală şi soarele-ţi colora sânii în galben 
iar păru-ţi devenea transparent 
erai aşa frumoasă. tare frumoasă. 
 
acum nu ştiu exact cum e 
 
probabil că e bine. 
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un fel de gând  
 
încă încerc să aflu secretul poveştii 
 
întins pe mal, 
cu tălpile ruginite, 
colorez apa  
cu happy-end-uri 
 
peste un timp 
va trece ironic, trenul 
 
câteva clipe se opreşte râul 
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nachdem  
 
soldatul a fost învins 
 
oamenii şi-au agăţat ochii la uscat  
pe sârme ghimpate 
întinse peste gropi comune 
cu oameni şi câini 
 
din cât dumnezeu a mai putut să existe atunci 
au meşterit o cruce din tablă 
cu care şi-au acoperit ruşinaţi 
vinovăţia de a fi supravieţuit 
 
au plecat pe rând,  
fiecare cu un pumn de ţărână 
în aer era miros de piatră 
şi crivăţ 
 
amintirile încă mai ard în crematorii 
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evadare  
 
nu vă supărați, aveți cumva 10 bani...   

să vă dau rest de la... 

 
femeie! 
când dracu’ o să te înveţi minte 
în iubire nu există rest 
e un fel de compensare pentru lacrimi 
numită iertare 
folosită în special 
pentru spălarea de păcate 
 
forma de publicitate gratuită 
referitoare la unicitatea ta 
are ca suport edenul 
iniţial alb-negru; 
culorile aruncate mai târziu 
au creat şarpele  
ca un fel de cal troian 
 
am săpat, în câteva dimineţi 
un tunel perpendicular 
spre Carul Mare 
mirată ai privit ieşirea 
ai râs şi ai fugit 
cu luna-n păr 
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limită 
 
câteodată mă gândesc  
că ar fi bine să pleci...   
poate atunci 
mi se întâmplă o moarte 
şi scăpăm de mine pentru o vreme 
am nevoie de un suflet nou 
ăsta a eşuat 
şi chiar dacă se mai poate cârpi 
cu nişte iluzii 
arată ca dracu' 
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chioşcul de ziare 
 
Alexandra bănuieşte că e frumoasă 
bărbăţii fluieră admirativ când trece pe stradă; 
chiar şi unele femei întorc capul după ea 
atunci ea roşeşte, lasă capul în pământ şi fuge 
 
Alexandra vinde ziare la un chioşc pe centru 
patronul îi face curte insistent şi îi aduce zilnic flori 
chiar şi clienţii îi mai aduc câteodată ciocolată 
atunci, ea roşeşte, lasă capul în pământ şi plânge 
 
Alexandra locuieşte într-o garsonieră cu mama ei 
care e bolnavă şi zace la pat de câtva timp 
doctorul i-a spus că nu o mai duce mult 
atunci, ea a roşit, a lăsat capul în jos şi s-a rugat 
 
Alexandra e îmbrăcată în negru şi e tristă 
toată ziua stă în geam cu ochii pe cer şi cu mâna pe inimă 
femeile o compătimesc, bărbaţii fac mişto de ea, 
atunci ea roşeşte, lasă capul în pământ şi înjură 
 
Alexandra a plecat. Nu se ştie unde. Nu se ştie de ce. 
Clienţii chioşcului de ziare îi aduc ciocolata fetei celei noi 
Patronul o fluieră admirativ şi o duce cu maşina acasă 
atunci ea roşeşte, lasă capul în pământ şi încearcă să uite. 
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pe cont propriu  
 
sătul de tine 
am plantat o pădure 
sub geamurile spitalului 
cu mâinile pline de pământ 
mă spăl pe faţă 
aşteptând să-mi crească  
o moarte 
pe care să o pun 
în formol 
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despre instinct  
 
eşti relaxat 
ea pare fericită 
restul nu prea are importanţă 
 
e solicitantă vânătoarea asta de sentimente...  
ne plângem de milă  
cu nopţile-n braţe 
cum să mă părăseşti, boule? 
nu mi-ai spus că sunt cea mai frumoasă femeie din lume? 
eşti inconştient, dobitocule...  
cine crezi că se mai uită la tine? 
tu nu vezi ce mâncat eşti? 
 
pe nesimţite, chiar pervers, vine o vreme când nu mai simţi 
nimic... nimic... nu mai ai chef de nimeni... fumezi trei pachete 
pe zi şi bei din ce în ce mai mult...  
nu îţi vine să crezi 
dar trăieşti într-o margine  
vorbele ies speriate  
nu mai vreau să fiu cu tine, baby 
îmi e lene să te iubesc  
ţi-am pregătit, preventiv, nişte minciuni 
să-ţi fie mai uşor să pleci 
sau să-mi fie mie mai uşor? 
nu mai ştiu… 
 
o falsă eliberare îţi inundă creierul... faci o grămadă de lucruri  
 
inutile  
după un timp te apucă teama... nu recunoşti  
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zâmbeşti fals... de parcă cuiva chiar i-ar păsa dacă ţie ţi-e bine 
sau nu... şi apare momentul în care o revezi...  
te uiţi la ea din colţul tău sigur şi întrebarea te macină... 
timpul se întoarce cu spatele... distanţele încep să-ţi alerge 
prin sânge, repede... din ce în ce mai repede... te sprijini de 
primul zid şi râzi... râzi în hohote... tocmai ţi-ai dat seama... că 
suntem normali doar când iubim 
în restul timpului suntem obosiţi 
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al doilea sex 
 
1. „Femeile nu trec niciodată mai departe de pretext”1 
cenuşăreasa era frumoasă, degeaba, 
fără imaginea din oglindă a surorilor urâte 
alba ca neaua era legată 
de teorema mărului... 
făt frumos risca să devină homo 
la câte bătrâne a-ntâlnit în drum...  
dar le-a stabilit, tuturor, apartenenţa urmaşilor 
(am auzit chiar şi de scufiţă... dar e doar o bârfă) 
spre invidia amazoanelor 
„i'm a loser baby” a cântat zmeul 
de două ori 
ajungând celebrul amant 
al mişcării feministe 
 
şi voi, baby 
şi noi 
iubim 
un singur lucru e diferit 
suntem egali, my love, dar nu suntem identici 
 
2. „fac inventarul lumii fără a încerca să-i descopere sensul”2 
fiice ale lui Ares, conduse de hipolita 
inegalitatea de gen nu există 
este doar imaginaţie şi remuşcare 
venită dintr-o simplă muşcătură de măr 
într-un moment 
 
când Dumnezeu, paradoxal, 
                                                 
1 şi 2 aceste cugetări aparţin doamnei Simone de Beauvoir. 
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era atent la ceea ce se-ntâmplă în jur 
iar despre faptul că  
„singurul lucru sigur, din lume, este mama” 
probabilitatea să existe un tată e destul de mare... 
dacă nu credeţi 
riscaţi să ajungeţi 
personaje principale în varianta best-seller 
„biblia vulgata” 
şi voi, baby 
şi noi 
iubim 
voi sunteţi frumoase şi deştepte şi faceţi copii 
noi 
am plătit iadului atât de mult 
încât raiul ar trebui să fie gratuit 
 

ptr. Carmen 
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liftul  
 
partea 1 (prima) 
stau la şapte din zece 
e fain că sunt mai sus 
sunt, relativ, mulţumit 
la ăia de la zece curge apă, când plouă 
dar ce contează?, d.p.d.v. constituţional 
ei locuiesc cel mai sus 
(iarînultimultimpchiarauapărutafişedegenul): 
„mai aproape de cer, 
mai aproape de Dumnezeu”) 
dimineaţa la 6, în lift, 
lumea bârfeşte: 
am auzit că demisolul împreună cu P şi P+1 
şi-au făcut sindicat. 
în statut,  
pe prima pagină 
se presupune că utilitatea liftului este îndoielnică 
(chiarimorală) 
după ceea ce s-a întâmplat  
între asistent-manager(a) de la 6 
şi instalatorul polonez de la patru 
cei de la opt, 9 şi 10 (zece) 
au contraatacat ofensaţi 
pe la miezul nopţii 
ridicând zmei cu stema U.E. pe un fundal sonor  
dominat de „Because I Got High (Uncensored)” 
 
partea 2 (ultima) 
eu stau la şapte 
şi e fain 
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dacă mă întrebi, sunt mulţumit 
cât despre lift 
părerea mea sinceră 
(scrisăşiînreguladeconvieţuirepaşnicăînbloc) 
adoptată după evenimente, 
este următoarea: 
 
„instalaţie constituită dintr-o cabină sau dintr-o platformă 
(trasă de cabluri) care serveşte la transportarea pasagerilor 
sau a materialelor pe linie verticală în clădiri cu mai multe 
etaje sau în mine.” 
 
partea 3 P. S. 
e bine, totuşi, baby, să ne iubim cu frică 
pe fiecare treaptă ce urcă-n acest bloc  
şi de va fi să fie, întâmplător noroc, 
să naşti în lift, iubito!... şi n-au ce să mai zică 
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ultimul stinge lumina...  
 
impulsul primei priviri 
cioplea tăcut  
sentimente viitoare 
 
ne-am scuturat de trecuturi 
ca de lepră 
ne-am analizat sumar sufletele 
am făcut dragoste 
imponderabili 
sfidând 
toate punctele cardinale cunoscute 
şi chiar am descoperit 
că putem să ne clonăm 
unul pe celălalt  
timpul rămăsese 
singura prejudecată palpabilă 
doar că a doua zi 
au început să sune mobilele 
să greierească greierii 
să claxoneze maşinile 
să plouă ploaia 
să...  
 
iar în ochii noştri 
ca pe giganticele monitoare 
din sud-vestul oraşului 
trecea mereu şi mereu 
acelaşi mesaj: 
ULTIMUL STINGE LUMINA...  ULTIMUL STINGE LUMINA...  ULTIMUL 
STINGE LUMINA...  
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protest  
 
poezii înghesuite în 
volume  
ascunse de frica unor 
 
analfabeţi 
 
ce pot cumpăra 
neuroni 
pentru a-i păstra în acvarii 
 
gânduri vândute en-gros 
împreună cu toate frunzele 
din toamna asta 
 
scârbit, 
merg până la magazinul din colţ 
am auzit că poţi să cumperi iubire 
doar cu buletinul 
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viața în intersecție 
 
de curând 
m-am mutat într-o intersecţie 
şi trebuie să fiu foarte atent 
pentru că 
încovoiate de oameni, 
trec gânduri din toate părţile 
 
noaptea  
e un pic mai frumos: 
o adunare impresionantă de vise 
traversează încet intersecţia 
mergând  
cu braţele întinse  
spre lună 
 
mai trebuie să învăţ doar un singur lucru: 
vreau să ştiu 
cum se poate ajunge  
la mine 
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experiment 
 
încerc să-mi îngrop trecutul 
dar vechiul suflet 
râde ipocrit 
ascunzând cuvintele 
pentru viitoarele experimente 
ale fricii 
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pragul 
 
cu voia dumneavoastră 
vreau să trec pragul acesta 
 
dar mai întâi 
vreau să-i îmbrăţişez durerea toporului 
iar prin ochii din nodurile ciuntite 
să-i văd  
urmele fotosintezei întrerupte 
 
poate chiar reuşesc să descopăr 
mumificate 
umbre de soare 
 
apoi 
călcând peste urmele paşilor pierduţi 
să-mi pierd copilăria 
 
definitiv 
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fuga 
 
am reuşit să mă ascund. 
fuga în cerc devenise atât de plictisitoare 
încât m-am gândit 
că însuşi Cercul 
ascundea undeva un colţ 
de care  
îi este ruşine 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. mixaje 
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john doe  
 

mixată împreună cu Alice Drogoreanu 

 
acolo 
sunt bolnavul zero 
un ecou cu pumnu’ băgat în gură 
 
câteodată 
realitatea fuge în pielea goală  
prin zăpadă  
ca o femeie nemulţumită de ochii ei 
de vise sau 
de mine 
 
mă rupi în bucăţi şi mă dai câinilor lupilor şi  
răsăritului  
la apus 
rămâne un deget  
o externare  
în spatele cearcănelor 
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poem in ponytail  
 

mixed‐word împreună cu Corina Papouis 

 
mă dizolv cuminte ca o tabletă de codeină în vodcă / viaţa se 
strâmbă la mine / târfa de lux şi chelnerul neîndemânatic 
 
iubita mea îşi taie părul şi încearcă să-l vândă pe e-bay / 
plictisit desenez pe tavan un soare roz pentru floarea albastră 
de plastic care nu va muri niciodată 
 
ventricule oxidate pulsează aritmic sânge toxic / îl simţi cum 
corodează palma / ochii se scurg pe umăr / în dâre de rimel 
ne-plâns / nu mai are rost nimic / nici măcar gestul tău galant 
/ de a-mi şterge peruca de praf 
 
societatea îmi lasă mesaje off-line  
 
îmi e dor să trăiesc puţin  
 
urăsc tăcerea asta ca o ploaie de carton  
 
ne vedem la apelul de dimineaţă 
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doar un cenuşiu risipit în silă  
 

mixată împreună cu Cristina Voicu 

 
prin ochii tăi 
coridorul înghite roţi ruginite  
clipeşti rar ca un om care ştie să ia 
 
întind cruce de suflete 
frec cu oţet 
tălpi şi inimi netrecute prin somn 
 
plimb moartea o alungesc apatică 
îi croiesc margini de nelinişte violet 
 
din pânza murdară de targă  
cresc turnuri cu ceasuri în ele 
 
le-auzi? 
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a şaptea privire (pentru S) 
 
făceam schimb de vise 
pentru a ne developa viitorul 
pe refugiile de frică 
ale prezentului 
 
ştiam! 
din Prima Secundă 
atunci când ochii noştri 
făceau dragoste  
neaşteptându-ne acceptul 
 
ştiam! 
 
din Ultimul Tremur 
atunci când  
ne retrăgeam trupurile  
înapoi în sufletele transpirate 
 
ştiam! 
amândoi, 
mincinoşi şi minţiţi 
în acelaşi timp, 
că ne ascundem prejudecăţile, 
în sistemele de valori 
ale celuilalt 
ca într-o puşculiţă ciobită 
din copilărie 
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neobişnuit  
 

duios Anastasia trecea... 

 
...asimilând trecătorii 
cu vise agăţate în cuie ruginite 
în nări negativul dimineţii 
de după 
durerea petelor de sânge 
de pe retină 
lăsând molipsitoare urme 
pe asfalt 



  

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. texte cu luca şi alții 
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vineri 13  
 
pe Luca îl doare rău capul 
de-o vreme visează nori. şi lupi.  
priveşte prin geamul spart  
răsăritul încape într-un ciob de sticlă 
 
plouă. torenţial. parcă arde pământul  
Ana a plecat de o săptămână. 
(atunci a înjurat prima oară de dumnezeu ) 
 
îşi aprinde o ţigară.  
plictisit desenează cu degetul prin fum  
un soare cu dinţi mari şi cariaţi  
apoi începe să râdă. 
tare. 
 
seara lumea vine să-l vadă pe Luca 
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luni 23 
 
Luca se vinde bine. e sofisticat. 
e multă lume la uşă. din ce în ce mai multă. 
au intrat şi l-au privit .apoi s-au uitat în altă parte. 
aerul se umflă cu linişte. periculos. 
 
trebuie să le spună ceva. repede. 
– mâine e ziua cea mai lungă din an. 
l-au privit fascinaţi. ştiau asta.  
dar nu îi dăduseră importanţa necesară până acum. 
 
le-a mai spus că e trist. ca un pământ 
de atâtea rotiri. de atâta timp. 
şi ca un hamster. 
– nu-i aşa că nu a văzut nimeni un hamster fericit? 
 
după ce au plecat,  
Luca privea cu îngrijorare  
un fluture de noapte 
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miercuri 02  
 
Luca plânge. rănile de pe spate nu se mai vindecă. 
cineva îl bântuie câteodată. îi povesteşte de labirint. 
şi de soare. apoi zâmbetul acela sarcastic. de ceară. 
cei căzuţi nu vor moşteni nimic. chiar nimic. 
 
a fost bine cu Ana. ar fi iubit-o dar nu ştia cum iubesc oamenii.  
ea l-a învăţat să se roage. el a învăţat-o să tacă. 
liniştită a aşteptat un timp. apoi s-a dus. de atunci 
avea impresia că toate zilele se nasc moarte. şi nopţile. 
 
de-o vreme nu mai privea spre cer. deloc. 
nu avea rost. dumnezeu îl cunoştea destul de bine. 
şi nici întrebări nu mai avea. 
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to arnion 
 
o uriaşă ciupercă 
şi apoi liniştea care sparge geamurile 
afară, 
sute de licurici, 
ultimii păstrători de lumină, 
se ascund printre cioburi 
o ploaie gri 
cade nepământesc 
iarba se întoarce în pământ 
copiii în mame 
mamele în strămame 
Dumnezeu pleacă şi el 
trist şi obosit, 
gândind o viitoare Creaţie 
fără oameni 
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estetica 
 
pe străzi  
oamenii merg ordonat, 
doi câte doi, 
într-o linişte 
asurzitoare 
 
un nebun 
cu lacrimi în ochi 
vinde flori din plastic 
 
în intersecţii 
se acordă prioritate 
de dreapta 
sau de stânga 
în funcţie de  
poziţia socială 
 
un copil 
fuge din rând 
după 
un vis 
 
nebunul începe să râdă 
şi-a adus aminte ce a fost înainte de linişte 
 
în clădiri  
roboţii 
fac scurtcircuit 
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după...  
 
erau ultimii o sută 
care nu au mers cu ceilalţi 
în ceruri  
sau în pământuri 
 
beciul 
descoperit de copii 
era în forma de cruce 
 
undeva, 
deasupra 
savanţii se omorau unii pe alţii cu pietre 
în timp ce  
ultimii o sută 
aşteptau să vină Cineva 
pe care să-L bată 
în cuie... dar probabil 
era mult de lucru 
cu invazia de suflete 
 
şi chiar dacă ar fi venit acum 
nu aveau 
nici măcar 
cuie 
nici măcar...  
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sapere aude! 
 
regula nu putea fi rostită 
de nici unul dintre noi 
nimeni nu îşi amintea 
cum s-a ajuns aici 
trăiam în 12 grupuri  
conduse de „cei mai bătrâni”  
care ne spuneau  
cum înainte au fost 13 
dar ăia s-ar fi spânzurat  
de „Cercis siliquastrum” 
un fel de copac  
pomenit în scrierile care ne-au fost date 
de liderul nostru 
un tip numit Matias 
 
piatra din capul unghiului 
despre care ştiam destul de puţin 
devenise punctul zero 
al existenţei tuturor 
iar singurii oameni 
care aveau drepturi nelimitate 
de comunicare 
nu zâmbeau niciodată, 
umblau desculţi, 
cu nişte îmbrăcăminţi largi, negre  
având tatuat pe mâna dreaptă 
„diakonos” 
 
după canoane, verdictul 
s-a auzit în vechiul templu 
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„sunteţi liberi 
Pământul e al vostru” 
cuvintele astea erau repetate obsedant 
de fiecare dintre noi 
apoi se făcuse o linişte apăsătoare 
încât auzeam cum 
ne cresc  
din nou aripi
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Dan Herciu îºi joacã perfect ritmurile ºi cadenþa, relaþia sa cu textul e liberã ºi netensionatã, dar 
ºi inducãtoare de neliniºti. Ca în jam-session-urile lui Jack Kerouac, de pildã, versurile sunt 
monotone ºi surprinzãtoare în chiar aceeaºi clipã, naive cu tâlc, precum refrenele de jazz, 
improvizate cu schepsis. Libertatea lor are o undã de disperare în fundal, cãci angoasa stã la 
pândã. Manifestul liric subsidiar deconspirã semnificaþia majorã, în ordine existenþialã, a 
derizoriului, a minorului, mizând pe comunicarea i-mediatã, de o sinceritate jupuitã, a 
secvenþelor traversãrii în forþã a zilelor ºi nopþilor. Materia verbalã ºi cea existenþialã îºi 
rãspund într-un pas legãnat, mãrunt, de swing, rupt dupã plac ºi hãrþuit cu un râs galben, de 
bunã calitate. O gureºenie de om dedat tãcerilor prelungi, despicãri blând-acide ale mãºtilor 
fiinþei, deplasãri metaforale avare, un rest de grimasã bacovianã trecutã prin rictusul ironic 
sorescian condimenteazã dorinþa de a (se) comunica ºi de a atinge expresia coerentã, cu sens, a 
„gândurilor lui herciu”, destinate, pânã la acest volum, anonimatului. Un început pentru care 
meritã sã stãm în aºteptarea urmãrilor.

Irina Petras

Instantaneele, scurtmetrajele ºi improvizaþiile lui Dan Herciu, dincolo de o aparentã duritate a 
expresiei, mustesc de candoarea unei vârste de aur a sentimentelor, prezentã ca potenþialitate 
(sau ideal iluzoriu) în sâmburele fiecãrui poem despre dragoste. Pentru cã Herciu nu scrie 
poeme de dragoste, ci întotdeauna despre dragoste ºi, cu toate acestea, prozaismul ori 
depoetizarea nu sunt niciodatã scopuri în sine, ele fiind doar mijloacele prin care-ºi motiveazã 
sentinþele (uneori exprimate voalat, alteori, direct) asupra acestui sentiment care tulburã, 
aprinde, înfurie, scârbeºte, rutineazã, plictiseºte. Obiectele care rãmân în urma unei despãrþiri, 
alãturi de amintiri (ca ºi cum amintirile s-ar materializa sau obiectele s-ar transfigura, 
volatilizându-se în camerele organice ale memoriei), lasã impresia cã acumuleazã între ele o 
tensiune colosalã, iar nucleele lor, încãrcate cu energia amintirilor, sunt pe punctul de-a 
fuziona la rece. E aici o tristeþe a obiectelor lãsate în urmã de cineva (cum sunt scaunele goale 
din tablourile lui Van Gogh sau eºarfa, vaza ºi bomboniera din poemele lui Iustin Panþa), peste 
care curge, incandescentã, lava unei euforii a primului sentiment erotic. În urmã rãmâne 
liniºtea, dupã ce amintirile se incinereazã – liniºtea cu simplitatea ei complicatã. Tonul nu e 
unul sentenþios, ci e presãrat cu ironie ºi autoironie, într-o înþelegere a seriozitãþii jocului – un 
joc între moral ºi amoral. Dacã în amoralitatea acþiunilor constã viciul, atunci taxa plãtitã poate 
fi pierderea acelei moralitãþi a sentimentelor dupã care personajul din aceste poeme tânjeºte.

Mihai Curtean
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