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GABRIELA CRE AN a absolvit Facultatea de Filoso  e, sec ia 
Psihologie, la Universitatea din Bucure ti. A publicat poezii i eseuri în 
revistele: România literar , Via a Româneasc , Contemporanul, Steaua, 
Luceaf rul, Poezia (Ia i), Vatra, Contrapunct, Adev rul literar i artistic, 
Convorbiri literare, Galateea (Königsbrunn), Gr dina (Serbia) .a. Din 
anul 2000 este membr  a Uniunii Scriitorilor din România i laureat  
cu premiul pentru poezie acordat de Asocia ia Scriitorilor din Bucure ti. 
Este prezent  cu poeme în antologiile colective: 27. Poezie de Bucure ti, 
volum editat de ASB cu sprijinul TVR Cultural în noiembrie 2007;  
Scriitori pe Calea Regal , ed. Brumar, Timi oara, 2008; Timpul poeziei 
(antologie bilingv  român -englez ), Casa editorial  Odeon, Bucure ti, 
2009.

Volume publicate: Mic tratat despre arta tr d rii (poeme), Editura 
Eminescu, Bucure ti, 1994. Cu o prezentare semnat  de Cezar Iv nescu 
pe coperta a IV-a; Comedii nup iale (poeme), Editura Cartea Româneasc , 
Bucure ti, 1998. Cu prezent ri, pe coperta a IV-a, de Cezar Iv nescu i 
Mircea Ciobanu; Soare din Macbeth (poeme), Editura Eminescu, în co-
lec ia „Amphion”, Bucure ti, 1999. Cu texte critice, pe coperta a IV-a, 
semnate de Octavian Soviany i Gheorghe Grigurcu; Infern cu  oarea 
soarelui, Editura Junimea, colec ia „Scriitura i dictatura”, Ia i, 2003. 
Cu o prefa  de Cezar Iv nescu (Numele Poetului: Gabriela Cre an) i 
o postfa  de Octavian Soviany (Imnul i diatriba); i-n toate opai ele 
arde gr simea copiilor T i (poeme), Editura Muzeul Literaturii Române, 
Bucure ti, 2004.

Premii literare: 1992 – Marele Premiu pentru poezie – la cea de 
a XII-a edi ie a Festivalului interna ional „Lucian Blaga” de la Sebe -
Alba; 1996 – Premiul Ronald Gasparic la Concursul interna ional de po-
ezie „Ronald Gasparic”, edi ia a IV-a – pentru volumul Mic tratat despre 
arta tr d rii (ap rut în 1994); 2000 – Premiul pentru poezie al Asocia iei 
Scriitorilor din Bucure ti pentru volumul Soare din Macbeth (ap rut 
în 1999); 2000 – Premiul pentru poezie al Asocia iei Culturale „Iulia 
Hasdeu” – Club UNESCO, la Concursul Na ional de Crea ie, edi ia I – 
tot pentru Soare din Macbeth.



„…apostazia este un act de credin  i 
totul este i se petrece întru Domnul, 
mai ales r zvr tirea împotriva Lui.”

„…în muzica suav , susurat  a sfe-
relor i îngerilor nu e o singur  not  
s  nu- i aib  riguros coresponden a 
în râsul diabolic.”

Thomas Mann, Doctor Faustus
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SERMO 
(AD MORTUOS)

Sunt ceva care st  într-un col  i url
r u, negru, zbârcit 
o gur  larg , enorm    

moarta vorbind mor ilor 
despre ridicarea din mor i.

Î i zic:

i prea mult râs e r cnire nebuneasc
i prea mult plâns e zbier t 

desfrânat
s reaz - i pâinea cu lacrimi 
i-n vin toarn  râs s -i dea t rie

prea mult  cucernicie destr b lare este
preacurvia e castitate
viciul tr it pân  la cap t devine virtute. 

Adev rat v  zic vou :

vorbele sacrilege sunt tot rug ciune.

pe hulitori i pe îndr ci i îi îndr ge te Domnul 
c ci ei sunt c ut torii u ilor.
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HIMENEU

Îl v d înaintând prin furia nop ii 

picioarele-i sunt înc  topite în magm  

 nu are 

  ro u, mut, neprieten 

   preaiubitul! 

îmi su   în gur  cuvântul. i talia mea se îngroa . 

  ( in în bra e un soare enorm 

  madon  cu prunc gângurind 

iuventutea lui trist , hebetudinea mea luminoas ). 

în taina talamului cu s  al  i-am scos obr zarul 

  cum sco i fecioarei ve mântul. 

  era frumos ca diavolul 

când prime te lumina din spate, de la Dumnezeu. 
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VALSURI NOBILE I SENTIMENTALE 

Be ii crunte, valsuri nobile i sentimentale

 la chermesele salahorilor 

 la loc de cinste, în capul mesei,

beau împreun  cu ei din potirele s  nte rachiul de drojdie 

 ca pe euharistie

ne-ntind dumicatul  erbinte cu furci 

 de  er înro it

arhangheli â nind din ulcelele pline 

 ca pale de foc

iar Cârna rotind un ciolan love te abil în trianglu.

Împreun  cu ei la chermese din textele sacre 

 am decupat colorate mori ti de hârtie 

 i zmeie

 zbârnâitoare

am r sucit cornete lucioase cu bombonele praline 

 pentru tort sau coliv .

   ***

De e priveghi sau e nunt , la fel de duios sun  valsul de-  

 adio

 la fel  utur  negre e arfele
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în  orate de mar ul funebru ca de un mar  nup ial

 când intr  mireasa 

 gras , rujat  

 i-al turi de ea îngerul ( eap n 

 pozând în costum negru. de mire).

la fel de strident sun  trompetele

când cioclii purtând pe umeri sicriul 

 îi salut  discret pe nunta i 

înaintând înspre u a din spate în poante

 în escarpeni i colan i

 cu pa i gra io i. de menuet…

La chermesele salahorilor, sun  profund arama 

chimvalelor,

 ladies and gentlemen,

moartea-i un domn elegant ce ofer  mireselor 

 în rochii negre de crep

 buchete de imortele.

   ***

 Ca la antan l crimeaz  viorile

 când d n uie te pe mas

 Cârna,

 Iscarioteanca

 utur  panglici la p l rii în marea cantat  funebr

dup  frumoasa lui m g ri  pierdut  rage duios 

 m g ru ul samariteanului

„Plaisirs d’amour” clinc ne trist clopo eii 

 la c ru a ciuma ilor
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(atunci încep s  valseze domni oare în roz

 i domni ori elegan i. purtând fracuri

 cu lungi cozi argintii, de comet

 dansând se-n  erbânt

 ca ceara topit  le curge pe poale 

 obrazul)

la balul salahorilor mor ii se mi c  mecanic 

 ca  gurinele unui orologiu

 dansând menuetul 

p pu i de carne sofronizate 

întoarse cu chei  în  pt  în spate 

 pân -n pl sele

 ca un baltag…

Când se aduce tortul festiv la fel se bucur  to i

 copilul paracliserului su  

în lumânare. o lumânare de mort. înalt  i groas

 cât mortul.

purtând în vârf capul lui sanguin, modelat cu migal

 în cear

cu obrajii cât bucile, surâzând jovial

împro cându-i pe to i cu râsul lui sângeriu…

 se bucur  foarte

zamparagii, zurbagii i che  ii

 bucurându-se cad le ui i pe sub mese

din guri, din urechi i din n ri â nesc smocuri de iarb .

 p esc peste ei cimbaliste sub iri

purtând pe umeri sicriul pentru dou  persoane

 c ptu it cu atlazuri
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s  le  e însur eilor moale i cald

c -i nesfâr it  noaptea de iarn  a nun ii

 i foarte geroas . i foarte…

la chermesele salahorilor Cârna spoie te tingirile

 pentru botezuri, nun i, parastase

inute deodat . c  dac -i bal, bal s   e! 

doamne i domni î i fac reveren e rostind într-un glas

 congratul ri, condolean e

 omagii

e arfele  utur  scurt Requiescat in pace…

   ***

La parastase i zaiafeturi înv m pa ii sprin ari de 

cancan

 ca la Moulin Rouge,

 înv m menuetul i valsul

 nobil, sentimental

sub ninsori de confetti dansând înv m 

 s  d m ochii frumos peste cap

înv m meserii aspre, meserii crude…

(cu reveren e i pa i gra io i

 pentru nup ii

ne retragem apoi înspre u a din spate. deschis . 

 black hole.

o gur , o vulv . în spatele u ii, 

 tentacule, f lci…)
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Valsuri nobile i sentimentale l crimeaz   a neta

 învârte atent manivela

un domn din Nüremberg, expert în marile arte mecanice,

nemernicele arte mecanice…


