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Aceast\ carte apare acum, chiar dac\ ea a fost un proiect al lui Ion Stratan
[i al meu, `nc\ din anul 2003. A v\zut desenele [i am imaginat forma sa final\,
care, desigur, nu era cea care `nseamn\ cartea de acum. De altfel, nici nu ne-am
imaginat-o tip\rit\ neap\rat. Era tot un fel de joc nichitian, la care ne dedam cu
voluptate, imagin`nd desene, spa]ii albe, texte...
...dar g`ndul nostru, secret sau nu, era acela de a o reda cititorilor, dup\ ce
ap\ruse ca supliment al revistei Convorbiri literare, num\rul din iulie 2003.
Se `nf\ptuie[te lucrarea aceasta acum, ca un omagiu adus poetului, dar [i ca
un `nceput la ceea ce ar trebui s\ fie r`nduirea sa onest\ [i decent\ `n memoria
celor care-l vor citi de acum `ncolo...
Mihai Vasile
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1.
Poemul e o cas\ p\r\sit\
Din el au plecat
sentimentele prime
- ciorna ploii ca o scrisoare
neterminat\,
strig\tul na[terii în
ro[u pascal [i cioc`rlia
ultimului suspin
Poemul se mai ]ine în
cuvinte fragile, precum
craniul în nervii
creierului topit
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2.
secunde alung\ amintirea
ciclamenul pere]ilor fierbe
vinul uit\rii
din gesturi rotunde
cu plete t\ioase
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cine este? cine tu?
care tu? cine?
de parc\ ne-am l\sa
pe m`na parfumat\
a cineastului îmbr\cat
în zidar

https://biblioteca-digitala.ro

3.
trupurile nu scad,
umbra lor b`ntuie în
biblioteci zbuciumate,

sub talgere pe care
luna pune degete de copil.

Aluni]a de plutoniu din
mersul t\u alung\ memoria
fantomelor verzi, care
las\ pe cas\
po[talionul ce schimb\
sudoarea cailor la
o po[t\ de ghea]\
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4.
ochiul ciobit la terminarea
paharului de ap\, ninsoarea
ciobit\ de ploaie mic\
dau deoparte perdelele
acestor pl\m`ni cu secunde
spre vederea statuii
cinetice numit\ pierdere,
spre satul de munte luminat
prins în [oseta nop]ii,
spre cimitirul tapetat
cu reclame vii.
Ninge cu case
pe p\m`ntul
vag na]ionalist.
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5.
În ninsoarea cinic\, sub steaua
abuzat\, dorul se-nal]\
fracturat de praf în
Cinquecento
{i nimic nu-l mai poate
opri nici onestitatea glontelui,
nici femeia de strad\ cinstit\
care d\ restul exact.

Cinteza de topaz a fardului
t\u topea cing\toarea
sufocant\ a marginii de p\dure

Apusul nostru s\rac înc\pea într-un
smarald lichid
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6.
Ceainicul rotitor
semnaliza în mare,
lovit de cioturoase
legi economice,

anesteziat de întreb\rile
mesteac\nului,
strangulat de [erpii
sus]in\tori ai mesei,
unde lemnul ]ip\ cu
a[chii sub dalt\.

Inima e cineva într-o
lume anonim\
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7.
Centura ta cu scene
de prad\ se derula

departe, duc`nd Ermitajul
în spate, precum chipul
Madonei lui Simone
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- Uite, a venit pictorul
t\u, spune memoria,
de ce ai plecat?

Sofaua sf`[iat\ cu unghii
t\iate în carne azi tace
Iisuse, eu am tr\it
în casa asta
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8.
Centurionul v`ntului reteaz\
p\l\riile mov.
„Azi” e un pe[te.
Zb\t`ndu-se lucitor,
p\r`nd a vorbi, t\c`nd
despre f`nt`na ad`nc\
Canonul primului
n\scut pune o
cea[c\ de cafea
pe album.
Soarele r\s\rea lini[tit
ca un criminal a doua zi
dup\ fapt\.
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9.
Contururi ca ni[te
albine zumz\ie coapsele
Apusului, subliniaz\
dealul cu livezi albe,

smulg copilul amintirii
din ziua lehuz\.
Azi vom dormi.

Plafonul coboar\ mai jos,
tot mai jos, strivind
umbra ta vinovat\ c\
te cheam\ astfel.
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10.
Tigrii schiaz\ pe cas\
departe de Roma.
ah, vorbe masc\ a
literei, vorbe ca un
balot de stof\
englezeasc\ îndes`nd cu
pumnul existen]a în
sacii de plastic
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V\d zile c`nd umilin]a
e at`t de acut\ înc`t
totul te cople[e[te
p`n\ [i o scobitoare
Azi s`nt at`t de fericit
de parc\ viitorul ar fi Rembrandt
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11.
Prim\vara n\v\le[te
ca un pui de cazac
în cazinoul iernii,
[i soarele c\delni]eaz\
spune poetul P\dure.
Ne-ntoarcem în amintirile
norilor.
{i noi am v\zut iluzioni[ti orbi
[fichiuind cu biciul vocalele
din din]ii leopardului.
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12.
Cazania acestei atingeri
a vorbei cu sunetul
calc\ pe jar

„Bun\ diminea]a, c\ciul\
a dealului”
Nu s`nt trist, [i
poemul se va termina
înainte s\ se d\r`me
pe noi
E un fel de victorie,
un fel de via]\

un fel de mic Cristos
naiv din p\pu[i de tutun.
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Ion Stratan

s-a n\scut la 1 octombrie 1955, `n
comuna Izbiceni, jude]ul Olt. A absolvit Liceul
Aexandru Ioan Cuza din Ploie[ti [i Facultatea de
Litere a Universit\]ii din Bucure[ti. A fost membru al
Cenaclului de Luni, al Cenaclului Amfiteatru din
Bucure[ti [i al Cenaclului I.L. Caragiale din Ploie[ti.
A debutat `n anul 1972 `n revista Amfiteatru. A debutat editorial cu volumul Ie[irea din ap\ (la editura
Cartea Româneasc\, 1981). A publicat urm\toarele
volume de poezie: Aer cu diamante (volum colectiv,
ed. Litera, 1982), Cinci c`ntece pentru eroii civilizatori (ed. Albatros, 1983), Lumin\ de la foc (ed.
Cartea Româneasc\, 1990), Lux (ed. Albatros, 1992),
Ruleta ruseasc\ (ed. Cartea Româneasc\, 1993),
Desfacerea (ed. Eminescu, 1994), O zi bun\ pentru
a muri (ed. Pontica, 1995), C`nt\, zei]\, m`nia… (ed.
Cartea Româneasc\, 1996), Mai mult ca moartea
(ed. Axa, Boto[ani, 1997, edi]ia a II-a, 2003), De
partea mor]ilor (ed. LiberArt, Ploie[ti, 1998), Apa
moale (ed. Albatros, 1998), Celebra specie uman\
(antologie, ed. Helicon,
Timi[oara, 1999), Oameni
care merg (ed. Premier,
Ploie[ti, 1999), Crucea verbului (ed. Paralela 45,
Pite[ti, 1999), Z\pad\
noaptea (Ploie[ti, 2000),
Biblioteca de dinamit\ (ed.
Cartea Româneasc\, 2001),
Jocurile t\cute (ed. C\l\uza,
Deva, 2001), O lume de
cuvinte (ed. Limes, Cluj,
2001), Sp\larea apei (ed.
Eminescu, 2001), Biserica
ploii
(ed.
Funda]iei
"Gheorghe Cernea", Ploie[ti,
2001), }ara disp\rut\ (ed.
Noul Orfeu, Bucure[ti,
2003), P\m`nt vinovat
(antologie, ed. Premier, Plo-

ie[ti, 2003). ~n anul 1998 a publicat la editura
Athenaeum din Ploie[ti, volumul de aforisme paradoxale Cafeaua cu sare. Volumul Ruleta ruseasc\ a
fost tradus `n limba francez\ (La roulette russe, ed.
Royaumont, 1995). A publicat poezie, eseuri, critic\
literar\, traduceri, publicistic\ politic\ `n majoritatea
revistelor literare din ]ar\ [i `n reviste din str\in\tate.
Este prezent `n numeroase antologii de poezie din
]ar\ [i din str\in\tate (Canada, Fran]a, Anglia, SUA,
Serbia, Macedonia, Germania). A primit mai multe
premii, dintre care: Premiul Nichita St\nescu al
Funda]iei Nichita St\nescu (1990), Premiul pentru
Literatur\ al ora[ului Slobozia (1993), Premiul
Uniunii Scriitorilor din România (1993), Premiul
Mihai Eminescu al Academiei Române (1995),
Premiul Frontiera Poesis (Satu Mare, 1999),
Premiul Marin Sorescu la Festivalul Interna]ional de
Poezie Europa km 0 (Sighetul Marma]iei, 2001),
Premiul pentru Poezie al Asocia]iei Scriitorilor
Profesioni[ti din România - ASPRO (2002), Premiul
Radu Enescu al revistei
Familia (Oradea, 2002),
Premiul Dafora la Zilele revistelor din Transilvania [i Banat
(Media[, 2002), Premiul
Asocia]iei Scriitorilor din
Bucure[ti pe anul 2001,
Premiul Funda]iei Constantin
Stere (Ploie[ti, 2003). Ion
Stratan a fost membru al
Uniunii Scriitorilor din România [i al ADELF (Association
des Ecrivains de Langue
Française). A fost redactor-[ef
adjunct al revistei Contrapunct
a Uniunii Scriitorilor din
România. S-a stins din via]\ `n
ziua de 19 octombrie 2005.
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Radiografia zilei de 30 martie 1983.
Ion Stratan `i d\ruie[te
lui Nichita St\nescu
o c\ma[\ de soldat `n care acesta pozeaz\
`n postura r\zboinic\ de samurai.
Dup\ aceea savureaz\
`mpreun\ aroma unui tutun...
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Ultimul text
scris de
Ion Stratan
despre
Nichita St\nescu,
`n martie 2003,
pe care mi l-a
`ncredin]at spre
tip\rire `n revista
ateLier 21 ,
spun`ndu-mi
atunci c\ este
ultima dat\
c`nd scrie
un text despre
maestrul s\u.
La mirarea mea
t\cut\
a r\spuns:
a[ vrea s\ fiu
l\sat s\ m\
doar g`ndesc la
Domnia Sa...
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T

El vine din afara lui însu[i

rei reliefuri ale min]ii îi apar g`ndului atunci c`nd cuvintele
„Nichita St\nescu” plutesc în aroma amintirii. Primul este ad`nca vale a
imaginii personale. Chipul s\u fin, princiar, alc\tuia o figur\ distins\ cu
gesturi rare, concentrate, dar niciodat\ ostentative. Privirea albastr\ a lui
Nichita plutea deasupra întinderii bra]elor, deasupra mersului, deasupra
degust\rii. Cuvintele rostite sacadat aveau un timp al primei expresii [i o
metafor\ ulterioar\, exploziv\, a în]elesului profund. „R\nit” la „m`n\” sau
„la picior”, el [tia c\ acolo „va fi pus un zeu”. Minunate dealuri ale
„planetei Nichita” s`nt f\cute din prezen]a celorlal]i în preajma Poetului.
De la prietenul meu Traian T. Cosovei la delicata so]ie, Dora, de la verbul
tandru fa]\ de sufletul sensibil, contururile celor doi nu pot fi desp\r]ite de
atmosfera artistului. Au fost mul]i cei care i-au dat încredere [i for]\ genialul plastician Sorin Dumitrescu se al\tur\ în amintirea mea
interpretului dramatic Florin Zamfirescu, graficianul Mircia Dumitrescu
se reliefeaz\ al\turi de dragul s\u prieten, unicul poet Petre Stoica.
V`rfurile impresiei l\sate de Nichita St\nescu, asemeni unui lan] muntos
înalt, s`nt create de versurile sale. Trei ar fi ideile metafizice care mi-au
marcat sensibilitatea. ~n primul r`nd, abstractizarea. Poezia, chiar
impregnat\ de metaforele realului, r\m`ne, înc\ de la func]ia integratoare pe
care o are cuv`ntul într-o con[tiin]\ activ\, o întreprindere a abstractului.
~n al doilea r`nd, sentimentul. O poezie, c`t ar fi de complex\, f\r\ o latur\
afectiv\, este asemeni unui interpret frumos, cu orchestr\ admirabil\, dar
f\r\ calit\]i muzicale. Al treilea [i ultimul g`nd important despre poezie este
cultivarea limbii române. Nichita a fost un erou al inven]iei morfologice.
{i noi, genera]ia ‘80, am încercat ca figurile noastre de stil, aerul
nonconformist, ironia, citadinismul [i intelectualitatea s\ duc\ mai departe
expresivitatea graiului, s\ ofere o cale at`t spre sentimentele care
ne-au vizitat sufletul, c`t [i spre o modalitate, specific\ epocii noastre,
de cunoa[tere a condi]iei umane.
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Rugat s\ scrie o prefa]\ la apari]ia
`n limba rom>n\ a piesei dramaturgului
francez Roland Ménard, intitulat\ „Hippo
Nepo sau Fluturele Mozart”,
Ion Stratan a surprins, cu spiritul s\u
at`t de profund analitic, substan]a
dramatic\, `nc`t autorul,
a sim]it nevoia de a-i adresa
o c\lduroas\
scrisoare de mul]umire,
din care red\m mai jos
c`teva fragmente.

Drag\ Domnule Ion Stratan,
Prefa]a pe care a]i f\cut-o piesei mele „Hippo Nepo”, at`t de subtil analitic\ [i care `mbog\]e[te
sensul, sensurile a ceea ce am scris, `mi red\ dorin]a de a pune m`na pe pana de scris, pe care
am abandonat-o, descurajat de degradarea galopant\ a culturii franceze [i a „parizianismului”
arogant [i destructiv, la o v`rst\ (80) c`nd mi se pare anapoda s\ continui a m\ mai lupta...
...Atunci, totu[i, c`nd un om de calitatea [i renumele Dvs. a acceptat s\ scrie o prefa]\ pentru una
din piesele mele [i c`nd am citit, `n traducerea so]iei mele, ceea ce a]i scris `n aceast\ prefa]\, care
d\ cuvintelor mele o rezonan]\ la care nici n-am `ndr\znit s\ sper, c`nd a]i dat acestui mic apolog
o valoare filosofic\, c`nd a]i dat piesei mele o profunzime la care doar visam, f\r\ a fi sigur c\ am
reu[it, atunci v\ pot spune f\r\ fals\ pudoare, c\ am fost profund emo]ionat.
V\ mul]umesc c\ mi-a]i redat aceast\ `ncredere pierdut\ [i c\, f\r\ s\ mai aib\ importan]\ ce va
ie[i de aici, mi-am reg\sit m`ndria de a fi scriitor francez, pentru care s`nt profund recunosc\tor
tuturor celor care, `n Rom>nia, mi-au oferit stima [i prietenia lor.
V\ rog s\ crede]i, stimate Domn, `n sentimentele mele devotate,
Roland Ménard
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...eu s`nt c\r]ile mele

Motto:
Cine moare doar pentru c\ nu mai poate ]ine ochii deschi[i?
Ion Stratan

Din momentul în care un bun prieten mi-a [uierat la telefon „b\trîne,
a murit Nino”, nu m-a mai l\sat în pace un adagiu al Anei Blandiana
despre Eminescu, care, spunea domnia sa, „nu a fost r\pus de o boal\,
ci a renun]at din dispre].”
Da, cred c\ Nino Stratan a renun]at din dispre]. Un dispre] suveran [i
asumat, fa]\ de noi to]i cei care, contemporani cu fiin]a sa trec\toare,
ne-am pref\cut a-i citi c\r]ile, a-i [ti nevoile, a-i însenina singur\tatea,
a-i împ\rt\[i spaimele…
Ion Stratan a f\cut parte din primul grup de z\nateci, care a lovit cu
berbecele `n por]ile epigonismului nichitian. Nu este deloc întîmpl\tor
faptul c\ a doua sa carte este de fapt participarea la un manifest deloc
transparent, al\turi de Traian T. Co[ovei, Florin Iaru [i Mircea
C\rt\rescu, ce s-a numit Aer cu diamante [i pe coperta c\reia s-au
fotografiat to]i patru, tineri [i trufa[i, pe o locomotiv\ din cel de-al
doilea r\zboi mondial. Cum nu este iar\[i deloc întîmpl\tor c\ el, Ion
Stratan, a luptat cel mai mult [i cel mai greu cu umbra maestrului s\u.
Tocmai lui i-a fost dat s\ poarte stigmatul nichitian, care era vizibil [i
care-l deranja tocmai pentru c\ era vizibil.
Ion Stratan a scris, dup\ propria-i m\rturisire, dou\zeci [i dou\ de
c\r]i. Toate de poezie. A ]inut foarte mult la ele. Chiar spunea. „Eu
sînt c\r]ile mele… ]in la ele, chiar ca la ni[te copii pe care îi mai
întrebi din cînd în cînd ce mai fac, deschizîndu-le [i r\sfoindu-le.”
C\r]ile acestea par scrise pentru un alt timp. Nino însu[i avea strania
impresie c\ noi nu le [tim citi. Din aceast\ pricin\ era foarte nelini[tit
cînd îi ap\rea cîte un nou volum. Avea, aproape organic, nevoia de
a-i împ\rt\[i viziunile, de a-i în]elege nelini[titele metafore, de a
rezona cu principiile universului s\u.
În acela[i timp, îns\, Ion Stratan cultiva intens spiritul prieteniei. Avea
nenum\ra]i prieteni. De toate felurile. Unii fideli [i one[ti, al]ii întîmpl\tori [i interesa]i, unii absorbi]i de personalitatea sa cople[itoare,
al]ii doar ag\]a]i de pulpana hainei lui, doar-doar or prinde vreo
deschiz\tur\ prin care s\ p\trund\ în lumea literar\… La Nino, nevoia
de prieteni era organic\. În sufrageria sa, afumat\ [i ticsit\ de c\r]i,
manuscrise, mobile vechi [i tablouri, veneam cîte unul sau în grup, ne
a[ezam în jurul mesei [i-l ascultam îndelung. Blînda sa mam\ ne
aducea cîte ceva de-ale gurii [i se retr\gea într-un col] de camer\ de
unde s\ ne vad\ [i s\ ne asculte. Iar el ne însemna cu privirea.
M\rturisea într-un interviu: „Prietenii sînt pentru mine aproape totul.
Stau [i tremur ca o frunz\ cînd a[tept s\ vin\ un prieten, m\ întristez
ca o m\tr\gun\ cînd întîrzie, m\ usuc [i cad ca o frunz\ de pe ramur\
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iunie 1964, `mpreun\ cu p\rin]ii...

...soldat
la V`nju Mare,
`n 1974...
...`n anii liceului

cînd nu vin, m\ îng\lbenesc cînd îmi spun la telefon c\ au uitat s\ vin\
[i înfloresc atunci cînd îi v\d.”
E greu s\ vorbe[ti despre Nino Stratan la trecut.
S-a sfîr[it la cincizeci de ani [i trei s\pt\mîni, într-o miercuri la prînz.
Ca [i cum ar fi regizat totul dinainte, telefoanele, faxurile [i e-mailurile au înfierbîntat aerul. Prieteni [i neprieteni, cunoscu]i [i
cunosc\tori, oficiali [i simpli cet\]eni, to]i se interesau, comentau,
inventau, [tiau sau abia aflau. Numai c\ el ne spusese mai demult: „Eu
m\ gîndesc la moarte ca la o priva]iune de real… Eu m\ gîndesc la
moarte ca la întreruperea procesului meu fic]ional de transfigurare a
...cu Florin Toma [i C\lin Angelescu, `n 1985... lumii. Problema mor]ii este pentru mine o problem\ de lipsire a persoanei mele de ceea ce este mai important în mine, capacitatea - în
m\sura în care este - de a transfigura realul, concretul, ideea, sentimentul. În primul [i în primul rînd, pentru mine moartea este o lipsire
de cuvînt. De aceea pentru mine este mortal\.”
Ca [i Nichita St\nescu, Ion Stratan devenise propria sa legend\. F\r\
s\-[i dea seama o alimenta cu propriile ziceri, cu c\r]ile [i articolele
sale, cu prezen]ele sale în lume (unele f\cute cu ni[te eforturi inimaginabile, pentru cineva care nu-i [tia suferin]ele). Reu[ise performan]a
s\ fie citit [i comentat de liceeni prin diverse locuri mai mult sau mai
pu]in ortodoxe, lucru nemaiîntîlnit de la Nichita încoace. Reu[ise îns\
un lucru care-l obseda: s\ nu creeze epigoni. F\r\ s-o spun\ direct, îi
îndruma pe tinerii s\i discipoli s\-[i educe libertatea de a fi ei în[i[i.
…Cum spuneam la început, nu mi-am putut reprima gîndul c\ Nino a
renun]at din dispre]. C\ la un moment dat [i-a spus „gata”. C\ noi,
ceilal]i, care-l vizitam a[a cum vizitezi un muzeu, nu eram acolo, c\
ei, ceilal]i, care nu-i mai r\spundeau la telefon, se mirau c\ înc\ mai
au în memoria mobilului lor num\rul lui…
Gata! Asta a fost… - ar fi spus Nichita… Iar Nino s-ar fi ridicat în
...fotografie f\cut\ `n 1987 de Mihai Cochinescu... capul mesei [i-ar fi rostit acest toast din cartea sa De partea mor]ilor:
...`n ultimii ani...

S\ ne jur\m aici la ]\rm
C\ nu ne vom îneca

Aici, la ]\rm în timp ce
R\sare luna, s\ ne
Jur\m c\ nu ne vom îneca
{i s\ pornim înot

{i s\ pornim încet

{i s\ nu ne mai întoarcem…
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Mihai Vasile
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