
 
 

Ion C. ȘTEFAN 

 
 

Ion C. ȘTEFAN s-a născut la 18 martie 1940, în comuna Arefu, județul Argeș. 

Școala primară a urmat-o în satul natal, cursul gimnazial în comuna Corbeni, 

absolvind apoi liceul teoretic Vlaicu Vodă din Curtea de Argeș. Este licențiat al 

Facultății de Filologie, Universitatea București, promoția 1966, profesor cu gradul 

didactic I și scriitor.  

A predat vreme îndelungată Limba și literatura română la Colegiul Național Matei 

Basarab, din București, având o bogată experiență didactică; a îndeplinit munca de 

inspector de specialitate la Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, a fost directorul 

școlii din orașul Mihăilești (Giurgiu) și metodist în sectorul 3 al Capitalei.  

A debutat în anul 1959, în ziarul județean Secera și ciocanul, iar debutul editorial 

are loc în anul 1973, cu placheta de versuri Despărțirea de cuvinte, tipărită la 

Editura Litera.  

În anul 2005, a fost primit ca membru al Uniunii Scriitorilor din România, iar în anul 

2006, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului i-a acordat Diploma de excelență 

pentru activitatea remarcabilă în slujba școlii și pentru merite deosebite în 

modernizarea predării disciplinei Limba și literatura română.  

În anul 2009, a fost făcut Cetățean de onoare al comunei natale, Arefu, iar în anul 

2011 i s-a acordat titlul de Fiu al Argeșului.  

 

Colaborări la reviste: 

 

A colaborat la numeroase reviste culturale și cotidiene, printre care: Gazeta literară, 

România literară, Luceafărul, Luceafărul de dimineață, Contemporanul, 

Îndrumătorul cultural, Ramuri (Craiova), Tribuna (Cluj), Familia (Oradea), Argeș 

(Pitești), Litere (Târgoviște), Bogdania (Focșani), Albina, Paradox, Scânteia 

tineretului, Scânteia, Steagul roșu (Giurgiu), Pietrele Doamnei (Domnești), Curtea 



de la Argeș, Argeș Expres, Interes argeșean, Reflector Argeșean, Bucureștiul literar 

și artistic, Amurg Sentimental, Sud (Bolintin Vale) etc.  

 

 

Cărți publicate:  

 

Este autorul următoarelor volume de versuri, proză, comentarii literare, maxime şi 

cugetări: Despărţirea de cuvinte (1973), Atât de densă clipa (1978), Scrisoare 
mamei (1980), Luminiş de Soare (povestiri, 1981), Fotografii mişcate (povestiri, 

1983), Vara patriei (1986), Lumini la ferestrele şcolii (roman, 1989), Elemente de 

gramatică (1991), Cântece pentru iubita ideală (1993), Iluzie cu nuferi (1995), 

Supravieţuirea prin cuvânt (maxime, cugetări, expresii rare, 1997), Comentarii 
şi sinteze literare (1998), Ora de dirigenţie a vieţii (povestiri şi nuvele, 1998, 

2007), Literatura română în liceu (1999, 2008), Dialog la timpul viitor (maxime, 

cugetări, expresii rare, 2000), Observator în banca din spate (roman, 2000), 
Gânduri la răscruce de milenii (maxime, cugetări, expresii rare, 2001), Ceremonii 

solare (2001), Femeile din oglinda retrovizoare (povestiri, 2002, 2004), Un om 

pentru eternitate (evocări, 2003), Alfabetul învăţăturilor (maxime, cugetări, expresii 
rare, 2003), Femeia necunoscută (roman, 2004), În căutarea iluziilor pierdute 

(roman, 2004, 2010), Contribuţia lui I.L. Caragiale la dezvoltarea limbii române 

literare (2005), Lumina din oglindă (roman, 2006), Literatura română în liceu: 

comentarii şi sinteze literare, concepte operaţionale (2007), Eseu despre existenţa 
umană (2008, 2015), Corabia cu amintiri (2009), Urme de alb peste amintiri 

(2009), Pe treptele timpului (2010), Întâlnirea de la muzeu (roman, 2011), 

Tărâmurile sufletului (2012, 2013), Iubirea cea din urmă (2013), 101 poeme 
(2013), Tăria dea rămâne/La force de rester (2014), Lumea poetului/The Poet's 

World (2016), Călătorie în lumea cărţilor (2018), Floare de colţ iubirea (2018), Aripi 

spre nemurire (2019), Eseu despre supravieţuirea prin creaţie (2020), publicate de 
editurile: Albatros, Cartea Românească, Litera, Semne, Artemis, Destine, Arefeana, 

Pan-Arcadia, Meșterul Manole, din Curtea de Argeș, Editura Academiei 

Internaționale Orient-Occident, Biodova și Rawex Coms.  

 

 

Aprecieri: 

 

Despre activitatea sa literară și didactică au scris recenzii, cronici literare și 

prezentări: Ana Blandiana, Horia Bădescu, Gheorghe Bulgăr, Dorina Bădescu, Dona 

Baciu, Vilia Banța, Mihai Cernat, Geo Călugăru, Ioan Costea, Gh. Constantinescu-

Dobridor, Marcel Crihană, Dumitran Frunză, Gh. Duță Micloșanu, Horia Gârbea, 

Valeriu Gorunescu, George Gibescu, Marin Ioniță, Smaranda Jelescu, Magda Jianu, 

Victoria Milescu, Ionuț Nicolescu, Gheorghe Marin, acad. Gheorghe Păun, Petru 

Demetru Popescu, Pavel Pereș, Ion Potopin, Stelian Păun, Doru Popovici, Florentin 

Popescu, Alexandru Raicu, Tatiana Rădulescu, Nicolae Scurtu, Victor Gh. Stan, 

George Șovu, Alex Ștefănescu, acad. Vasile Tonoiu, Laurențiu Ulici, Gheorghe 

Ungureanu, Nicolae Vasile, Mona Maria Vâlceanu, Constantin Voiculescu etc.  



Din anul 1997, este directorul Editurii Arefeana, unde au fost tipărite peste două 

sute cincizeci de volume de versuri, proză, lucrări de doctorat, studii literare, 

semnate de nume de prestigiu ale culturii noastre.  

 

 

Extrase din cronici: 

 

Un scriitor înțelept: Poate că atitudinea sa sobră, de profesor de Limba şi 

literatura română şi Literatură universală, la Colegiul Naţional „Matei Basarab”, sau 

fiindcă nu a aderat la niciun grup de promovare laudativă şi nici nu a deţinut o 

rubrică permanentă într-o revistă culturală de mare impact, deşi a tipărit versuri, 

proză şi articole de critică literară în Gazeta literară, România literară, Luceafărul, 

Contemporanul, Îndrumătorul cultural, Ramuri (Craiova), Tribuna (Cluj), Familia 

(Oradea), Argeş şi 

Cafeneaua literară (Piteşti), Albina, Paradox, Scânteia tineretului şi Suplimentul 

cultural artistic al Scânteii tineretului, Scânteia, Steagul roşu (Giurgiu), Pietrele 

Doamnei (Domneşti), Curtea de la Argeş, Argeş Expres, Interes Argeşean, Reflector 

Argeşean, Bucureştiul literar şi artistic, Sud (Bolintin Vale), Amurg sentimental şi 

altele, i-au creat un prestigiu de intelectual retras şi înţelept în viaţă şi în scrieri, 

mai ales că două dintre cărţile sale se intitulau Eseu despre existenţa umană şi 

Eseu despre supravieţuirea prin creaţie – care l-au îndreptat spre această poziţie de 

scriitor filosof. Ion C. Ştefan este un intelectual care a citit mult şi a reflectat 

îndelung, iar în volumele sale, cum sunt Literatura română în liceu, ori Călătorie în 

lumea cărţilor, această simbioză de lumină între spontaneitatea creatoare şi 

profunzimea analizei este evidentă. 

De fapt, într-un anumit moment tragic al vieţii sale, a trecut de la poezie la proză, 

scriind romanul în două volume Lumina din oglindă, deşi era semnatarul unor 

volume anterioare apreciate de versuri, ca: Despărţirea de cuvinte, Atât de densă 

clipa, Vara patriei, Scrisoare mamei, Cântece pentru iubita ideală, Iluzie cu nuferi, 

Lumea poetului şi altele. 

A continuat cu volumele de povestiri şi nuvele Luminiş de Soare, Ora de dirigenţie a 

vieţii, cu romanele Femeile din oglinda retrovizoare, Femeia necunoscută, Întâlnirea 

de la Muzeu, Umbra dintre noi şi altele. 

Dar tocmai desprinderea dramatică de acea iubită idealizată l-a determinat să 

apeleze şi la forma cea mai scurtă de filosofare asupra vieţii: maximele şi 

cugetările, expresiile rare, tipărind câteva volume cu astfel de gânduri: 

Supravieţuirea prin cuvânt, Dialog la timpul viitor, Gânduri la răscruce 

de milenii, Alfabetul învăţăturilor şi altele. 

O primă concluzie a celor arătate până acum ar fi aceea că profesorul Ion C. Ştefan 

este un scriitor profesionist, căruia îi reuşeşte aproape tot ce abordează în 

literatură. Oscilaţia între vers şi naraţiune nu este însă o preferinţă artistică anume, 



ci un drum dictat de destin, iar alunecarea sa spre conciziune, adică maximele şi 

zicătorile, expresiile rare şi pline de înţelepciune, prin exprimarea, într-o singură 

frază, a ideii naraţiunii dintr-un roman al reflectivităţii despre înţelepciunea vieţii, 

este o dovadă a situării sale armonioase între naraţiune şi filosofie. Dar de ce, după 

atâţia ani de îndepărtare de la această formă sintetică de exprimare, autorul 

propune abia acum o nouă carte de maxime şi zicători, expresii rare? 

Pentru că – ne mărturiseşte el – la maturitatea deplină (ca să n-o numim cumva 

bătrâneţe), scriitorul înţelept a încercat să realizeze o oarecare sistematizare în 

manuscrisele sale, dând peste alte vreo zece mii de raze de lumină, care aşteptau 

cuminţi întrun sertar discret al bibliotecii. A început să le recitească, întro vară 

călduroasă, marcată de adierile de răcoare ale aerului condiţionat, oscilând între 

bine şi rău, între sensibilitatea aleasă şi gândirea profundă, realizând astfel o 

selecţie severă a peste şase sute de astfel de ziceri, şi adăugându-le la cele cinci 

sute anterioare, din volumele amintite; iată că vreo mie dintre cele elaborate pe 

vremuri (între anii 1995-1996) au şansa să vadă lumina tiparului, mai rămânând 

în aşteptare vreo nouă mii… Cine ştie…?! Numerotarea şi anul de la sfârşitul fiecărei 

maxime exprimă modul de selecţie, adică o cifră în continuare şi un an de 

elaborare, evitând repetarea lor, fiind un ghid pentru viitorul redactor de carte, dar, 

în acest volum recent, aşezarea s-a făcut numai pe criterii tematice. 

Faţă de maximele şi zicătorile din volumele anterioare, cele de acum sunt mai 

concise – un fel de gândire esenţială, fără explicaţii ori repetiţii – ajungându-se, 

adică, la ceea ce au însemnat aceste ziceri (sau scrieri), atât în folclor, cât şi în 

creaţiile unor minţi înţelepte, de intelectuali şi savanţi. 

(Acad. Vasile TONOIU, Revista Curtea de la Argeș, nr. 5, 2020) 

 

Întâlnirea de la muzeu și Umbra dintre noi: Subiectul perpetuu, iubirea, mi-a 

revenit în atenție citind două excelente  romane, legate între ele ca acțiune, scrise 

de același autor, Ion C. Ștefan, publicate de aceeași editură, Arefeana, primul în 

anul 2011, iar al doilea în 2016. Acest moment de revelație mă face să privesc cu 

mai multă reținere fandoseala criticilor și istoricilor literari actuali care, fără a-și 

îndeplini menirea lor de a scoate la lumină realizarile Generației 2000 din litratura 

română, se mulțumesc prin a declara pe toate canalele de comunicații că dupa 

1989 nu s-a mai publicat nimic bun, căutând, probabil din comoditate, doar prin 

cercul restrâns de cunoscuți și prieteni. 

Este o poveste fascinantă!... În cuadripolul format din două familii: Ana-Vlad și 

Corina-Adrian, prin iubirea la prima vedere dintre Ana și Adrian se declanșează o 

avalanșă de trăiri și evenimente în care se regăsesc , într-un climat specific 

societății românești a ultimelor decenii, toate marile teme ale iubirii, creației și  

legăturii dintre acestea, toate sub lumina panteistă a lui Dumnezeu. 

Ce este iubirea, cum apare ea, cum se manifestă, cum dispare, cât durează, care 

este relația dintre iubire și căsătorie? sunt tot atâtea întrebări ale căror răspunsuri 

pot fi găsite în epopeea lui Eros din trenul personal București-Cățelu-Oltenița, 



acestă luntre a lui Charon, fizică, ce făcea legatura dintre lumea intelectuală a 

capitalei și cea a satului românesc din județele învecinate, dar și o luntre filozofică 

dintre creația literară, reprezentată de familia Corina –Adrian, filologi, și creația 

științifică a cuplului Ana-Vlad, fizicieni. 

O bună parte din ipotezele celebre din istorie referitoare la iubire își regăsesc 

exemplificarea în acțiunea celor doua cărți, fără ca acestea să fie mentionate 

explicit evitând, astfel, păcatul curent al căderii în didacticism, deși toți cei patru 

eroi principali sunt profesori. Ambianța în care se desfășoară acțiunile este cel al 

cenaclurilor literare, de la nivelul copiilor din școlile rurale până la cele mai elevate 

medii culturale bucureștene, activitate culturală foarte puțin abordată de creatorii 

de opinie contemporani. 

Cum apare iubirea?... Dintr-o dată!... Când Ana și Adrian s-au văzut în tren, ei 

păreau că se știu de când lumea! 

Care este natura iubirii?... După Descartes, iubirea este controlată de glanda 

pineală, deci este un fenomen chimic. Personal, adaug la aceasta și o explicație 

electromagnetică având în vedere ca tot sistemul nervos funcționează pe un 

principiu electric, iar în cadrul acestuia fenomenul de rezonanță este răspunzător de 

multe întâmplări, din viață, legate de jocul cu infinitul. Ar putea fi amândouă! că 

doar iubirea este și lumină, o mare sursă de lumină, care, știm, că este și corpuscul 

și undă. Iubirea aruncă spre persoana iubită o lumină pe care numai cel ce iubește 

o vede, iar percepția acesteia este de o fragilitate și gingășie, pe care ceilalți n-o 

înțeleg. În roman, Adrian o întreabă pe Ana, imediat după ce pragul de 

accesibilitate a fost depășit și sentimentele reciproce au fost declarate: Ai ceva de 

mătase  în îmbrăcaminte? 

Care este relația iubire-căsătorie?... în general și în căsătoriile celor patru eroi. 

Întâmplarea dintre personajele celor două cărți, grupate în doua familii formate prin 

iubire, acestea s-au căsătorit din dragoste, deschide un spectru larg de interpretări 

atât în ceea ce privește durata unei iubiri libere cât și a coexistenței căsătorie-

iubire. 

Kierkegaard, filozof danez, părintele existențialismului, când iubirea vieții sale se 

apropia de consfințirea desăvârșirii personale și sociale, prin căsătorie, cei doi 

iubindu-se  declarat, a decis ruperea relației pe motiv că, după căsătorie, în câțiva 

ani, vor deveni dușmani sau străini sentimental, pe când o iubire neîmplinită, 

lumina stinsului amor ne urmărește veșnic. 

În romanul Întâlnirea de la muzeu, Vlad nu înțelege ce s-a întâmplat cu Ana, nici 

Corina, ce s-a întâmplat cu Adrian!... Cum iubirea lor frumoasă, continuată prin 

căsătorie, nu mai există? partenerii lor de viață găsindu-și sufletul pereche în alta 

parte. 

Nietzsche, marele filozof german, spunea că, în trăirile umane, importantă nu este 

intensitatea, ci durata, dar tot el, aparent contrazicându-se, afirma că iubirea 

pentru o singură persoană este o mare nedreptate făcută celorlalți. 



Ieșirea din aparenta dilemă de mai sus se poate face doar prin acceptarea ideii de  

infinitate a iubirii și atunci, la oricâți ai împărți-o nu scade partea ce revine 

fiecăruia. Cum, în cuadripolul celor două familii, doi sunt fizicieni, putem modela 

problema de durată și intensitate a iubirii printr-un impuls Dirac, care are valoarea 

infinită în momentul zero și este egal cu zero în tot restul timpului, dar integrala 

acestuia pe tot domeniul este egală cu unitatea. Deci, o iubire împlinită se 

consumă, practic, toată în momentul inițial, dar tot atunci te și duce până la 

Dumnezeu. Iubirea, ca și toate formele de creație sunt căile prin care omul ajunge 

la divinitate și devine acel om neeuclidian definit în teoria filozofică a sistemismului.  

Și procrearea este tot o formă de creație. O familie capătă o aură divină numai 

atunci când apar copiii, justificându-se, astfel, zicala: 

Iubirea te atrage ca un magnet, dar de familie ești prins cu șuruburi!... 

Aceasta poate fi una dintre explicațiile a ceea ce țin unite cele două familii, Ana-

Vlad și Corina-Adrian, cu toată iubirea devastatoare apărută, declarată și acceptată 

reciproc, dar neîmplinită, dintre Ana și Adrian. 

Tendința unificării formelor de creație prin interdisciplinarizare, nedorită de unii, 

acceptată de alții, reprezintă  un factor perturbator suplimentar al acestor două 

familii. Aceasta evoluție este dorită și realizată de către Ana, fizician care scrie 

poezie, este dorită, dar nerealizată de către Adrian, scriitor, care ar fi vrut să fie 

fizician, ca să se asemene cu Ana și să-l egaleze pe Vlad, este nedorită de către 

Corina și Vlad, care n-o înțeleg. De aici rezultă și conflictul romanelor, cei doi 

îndrăgostiți, Ana și Adrian, vor să fie altceva decât au fost când s-au căsătorit cu 

Vlad, respectiv Corina.  

Este fascinantă împletirea acțiunii celor două romane cu realitatea, în diverse 

momente, intervenind personaje reale precum Solomon Marcus, în Întâlnirea de la 

muzeu, la început, când Adrian, vrând să epateze, vorbea cu deosebită apreciere 

despre un matematician poet, pentru a o încânta pe Ana, o fiziciană care scrie 

versuri, urmând ca în Umbra dintre noi, cei doi să participle, la Curtea de Argeș, la 

evenimente comune cu Gheorghe Păun, urmașul celui menționat mai sus în 

combinația matematică-poezie. 

Discuțiile despre creație au farmecul lor aparte, Adrian întrebându-se, retoric, cum 

un fizician poate scrie poezie mai bine decât un filolog, iar Ana, întrebându-l direct:  

Tu iubești ca să scrii cărți, sau scrii cărți ca să iubești? o altă formă a dilemei 

scriitorului: dacă vrea să își facă din nevastă, muză, sau din muză, nevastă?  

Acțiunea, în patru, este deschisă și tranșantă, fiecare cunoscând tot ce fac ceilalți, 

strategiile fiind, însă, doar în diagonalele, Corina cu Vlad și Ana cu Adrian.  

Deși Vlad a avut inițiativa de a o contacta pe Corina, pentru a vedea ce este de 

făcut, ulterior, inteligența și echilibrul acesteia au condus la preluarea conducerii, 

ajungând până la a grăbi împlinirea iubirii celorlalți doi, mizând pe răcirea ulterioară 

a relatiei, soluție neagreată inițial de soțul pierzător, dar care a cedat în final. 

De partea cealaltă, Ana, deși a înțeles strategema, nu s-a formalizat, din contră a 

provocat ajungerea la apogeul relației sale cu Adrian, dorită de ceilalți, care a eșuat 



datorită onestității acestuia față de juramântul casătoriei și promisiunii făcute lui 

Vlad că nu va merge mai departe în iubirea lui față de Ana. 

Apele liniștite sunt adânci!... Corina, foarte stapână pe situație, afișând o încredere 

totală în soțul său, încrezatoare că totul va trece, a cedat medical și în final a murit. 

Vlad, agitat tot timpul, reproșând în toate direcțiile, a depășit cu bine turbulențele 

unei căsătorii neconvenționale. Adrian a rămas cu o iubire stabilă față de Ana, cu 

speranța că relația lor va redeveni cândva fierbinte, dar și cu regrete și un 

simțământ de vinovăție față de moartea soției, toate întâmplările vieții sporindu-i 

inspirația literară care l-a consacrat ca scriitor. Ana a continuat viața de familie în 

paralel cu cenaclurile literare, gândind tot timpul că va mai avea o nouă șansă 

pentru desăvârșirea iubirii sale. 

În relația cu Dumnezeu, toată întâmplarea dintre Ana și Adrian întră la capitolul 

păcătuirii cu gândul, dar judecând așa, ar însemna că toți cei care crează, având 

desemnare divină pentru aceasta, sunt păcătoși apriori, pentru că ei nu pot crea 

fără muze, iar acestea sunt foarte rar și nevestele lor. 

Nu a fost să fie!... La început, reținerile lui Adrian, apoi moartea Corinei, care a 

devenit  umbra dintre ei, iar când totul părea a merge până la capăt, nimic 

nemaiputând sta în calea fericirii lor, Dumnezeu a spus nu! Fica ei și fiul lui s-au 

cunoscut și s-au îndragostit, iar divinitatea a fost de partea lor, tinerii având 

prioritate. 

Cele două romane descriu o frumoasă poveste de iubire, care a întâmpinat o serie 

de inoportunitați, între un bărbat kierkegaardian și o femeie ce parcă vine din 

romanele lui Tolstoi, pe care Dumnezeu nu a vrut s-o întrerupă prin împlinire.  

Toate marile iubiri sunt inoportune, cele oportune nu au timp să devină mari! 

Lucian Blaga, în romanul postum Luntrea lui Charon, a găsit soluția dedublării, 

separând scriitorul de filozof, ambii iubind aceeași femeie. În final scriitorul a 

supraviețuit, dar filozoful nu. În cazul lui Ion C. Ștefan, în urma scrierii acestor 

romane, acesta s-a format ca filozof, iar, ca scriitor, s-a desăvârșit, ambii 

supraviețuind  întâmplărilor. 

(Nicolae VASILE, Citadela perpetuă, Editura Neverland, București, 2018) 

 

Noua carte de aforisme a lui Ion C. Ștefan le continuă pe cele dintâi, probabil din 

simplul motiv că portofoliul textelor manuscrise este prea bogat ca să încapă într-o 

sută sau două de pagini. Există însă un motiv, mai plauzibil și mai important decăt 

primul: autorul este atras – irezistibil și definitiv - de genul acesta de scriitură, de 

blitz-ul artistic imprevizibil, care provoacă sublimul dintr-o străfulgerare de gând. 

(Marcel CRIHANĂ, prefață la Dialog la timpul viitor, Editura Arefeana, 2000) 

 

Un om de carte, un dascăl cu experiență și, în toate ipostazele, un reflexive care-și 

scrie cu grijă gândurile – Ion C. Ștefan ne oferă acum adevăruri și imagini din 

nemijlocita vâltoare a realității, într-o epocă de tranziție cu atâtea coordinate și 

aspirații, copleșite de îndoieli și incertitudini care, toate, îi stârnesc judecata și îi 



pun în cumpăna cântarului cuvintele cernute bine, pentru a formula un text strâns, 

pe măsura cerințelor clasice pentru astfel de cristalizări: non multa sed multum – 

deci nu cuvinte multe, ci conținut dens, profund, nou. 

(Gheorghe BULGĂR, prefață la Gânduri la răscuce de milenii, Editura Arefeana, 

2001) 

 

Eseu despre existența umană, autor Ion C. Ștefan: În acest volum, autorul ni se 

înfățișează ca un profund cugetător, un fin analist și un gânditor erudit, preocupat 

de problemele fundamentale ale vieții, lumii și existenței umane. 

(Nicușor CONSTANTINESCU, Tribuna Afacerilor, Cluj, iulie 2008) 

 

Cu a sa “Corabie cu amintiri”, (Editura Arefeana, București, 2009) profesorul Ion C. 

Ștefan, poet, prozator, commentator literar, autor de maxime și cugetări ne 

propune un fel de jurnal ceva mai liber și mai sentimental.  

“Corabia cu amintiri” este o carte scrisă din dragoste pentru confrați, elaborată de 

un om care crede cu tărie că, atâta vreme cât ne vom construe idealurile bazate pe 

idei de puritate și frumos, încă nu suntem pierduți. Spiritual cel puțin. 

(Florentin POPESCU, Caligraf, nr. 4 pe 2010, reluat în Eu v-am citit pe toți, vol. 

III, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2010)  

 

Extrase din operă: 

 

Ţinutul poeţilor 

 

Traversăm frontierele 

dintre spaţiu şi timp, 

dintre terestru şi astral – 

undeva pierduţi 

într-un infinit necunoscut. 

Suntem poeţi 

şi aşa trăim: 

neînţeleşi de ceilalţi, 

romantici (şi uneori) 

cu capul în nori – 

până hăt departe – 

într-un ţinut incomensurabil – 

numai al poeţilor! 

 

Lumina cuvintelor 

 

El nu lua parte 

la acel joc confuz – al poeţilor; 



el însuşi era Poet – 

e drept, mai altfel decât ceilalţi, 

adică rostea doar cuvinte însorite, 

chiar şi pe timpul nopţii. 

Şi numai acesta era câştigul lui: 

că nu i se stingeau cuvintele, 

nici în zori, cu ultimele stele – 

iar sufletul i se aprindea 

dimineaţa, odată cu răsăritul soarelui; 

nici îmbrăţişările lui 

nu se veştejeau de la un an la altul, 

fiindcă nici iubita sa ideală, 

nici el – nu îmbătrâneau. 

El era un altfel de poet 

Şi-l puteai uşor identifica 

după lumina cuvintelor sale… 

 

 

Profil de autor realizat de Nicolae VASILE 

  


