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Câteva cuvinte 

 
 
Oamenii de ştiinţă au constatat că resursele plantei 
pentru un an se sfârşesc în luna septembrie. 
 
A existat o ultimă săptămână pentru Iisus în care a 
lăsat lumii câteva principii esenţiale, cu toate că ştia 
că într-o vineri va fi dat la moarte, apoi a urmat 
duminica.  
Era în aprilie, după calendarul modern…  
Glasul meilor se auzea în cetate, începuse vremea 
sărbătorii… 
 
Există o ultimă săptămână, în septembrie, pentru 
fiecare din noi?     
 
Etemenanki – „Clădirea platformei de temelie a 
cerului şi a pământului al cărei vârf ajunge în cer” sau 
Clădirea al cărei vârf este în cer” (limba sumeriană)  - 
Dicţionar biblic, Editura „Cartea Creştină” – Oradea, 
1995, p.119 (Babel, turnul – „poarta zeului”).  
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Argument  

 

Memoria luminii 

 
Lumina îşi păstrează memoria,  
nimic nu se pierde în valul ei,  
nimic nu se câştigă în laptele ei.  
E lumina care îşi aduce aminte de  
începuturile lumii şi de obsesiile tale oranj sau mov,  
de insomniile galbene în care se odihnesc gutui. 
 
Lumina este aceeaşi ieri, azi şi mâine,  
în prezenţa ei lumea se face încăpătoare,  
cuvintele dau rădăcini subţiri şi  
vocale discrete de clorofilă.  
 
Lumina cuprinde totul,  
prinde în coroana ei soarele miriapod şi  
piatra pe care s-au scris cele zece porunci. 
 
 
Lumina are degete delicate de brumă,  
ne atinge trupurile imperfecte şi  
ne prefacem în sfinţi,  
dar nu vedem asta. 
 
 
Lumina înfloreşte în braţele lui Dumnezeu  
ca un buchet de floarea soarelui imens… 
 
Prin timp lasă urme:  



 9 

urechea lui van Gogh,  
capul lui Caravaggio,  
oul din care a fugit Brâncuşi,  
 
formulele neînţelese în care s-au pierdut  
oamenii de ştiinţă într-o eternitate relativă,  
sau vitraliul pictat din marile catedrale  
în care se zbat vrăbii cu aripi de diamant…   
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I. Turnul Babel 

 

Flacăra verde şi câmpia Şinear… 

 
 
Până la urmă toate capetele  
vor ajunge pe o tavă a Salomeii,  
capetele bărbaţilor asudaţi,  
cu lumina în bărbile grele. 
 
E aceeaşi tavă în orice loc, în orice timp,  
bărbaţii sunt alţii şi nu ştiu nimic despre femeia 
aceasta tânără şi seducătoare,  
care dansează până i se face trupul flacără verde. 
 
Unele capete mai clipesc din ochii obosiţi,  
altele au un zâmbet ca o tăietură,  
altele vorbesc într-o limbă numai de ei ştiută,  
altele şi-au pierdut trupul la Torda,  
unele memoria gri.  
 
Medicii au descoperit o tehnică de a transplanta  
capetele obosite pe trupuri tinere,  
aşa că se organizează periodic câte o revoluţie,  
tineri curajoşi ies în stradă, în faţa tancurilor,  
cu trupuri fragile de sticlă,  
privesc glonţul în ochi,  
dansează cu o flacără verde într-o seară cu roşii 
lumini. 
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Toţi cei reîntorşi pe trupuri tinere vorbesc între ei,  
au congresul lor, biserica lor,  
muzeul lor de tăvi de argint. 
 
Într-o zi Dumnezeu i-a adunat şi i-a pus să 
construiască Turnul Babel  
şi, de atunci, ei duc fericiţi cărămizi din pământ roşu  
tot mai sus, mai sus… 
 
Unii ajung în vârf  
şi-n plină orgie îşi amestecă trupurile între ei,  
privesc de acolo, din înalt, câmpia Şinear,  
lacrimile lor picură în cer şi  
şoptesc: etemenanki, etemenanki… 
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II. Semn într-o lume de fosfor 

 

Septembrie cu ore moi 
 
 
E târziu, din zi au rămas câteva ore moi,  
anul se sfârşeşte în luna septembrie,  
timpul cade în locul frunzelor  
şi copacii înnebunesc,  
zăpada e din alt veac,  
moartea nu este a noastră, e străină,  
dar o trăim flămânzi până la ultimul cer,  
până la ultima moarte din moarte.  
 
Nu avem anotimp, e târziu,  
rădăcinile îmbătrânesc,  
curg în ramurile copacilor şi  
aşteptăm zadarnic pentru ca îngerii să scoată 
netimpul  
din pietre, din ape, din nisip,  
 
e târziu în Babilon,  
plouă cu întuneric într-o lume de fosfor… 
 
Planeta se răstoarnă în ochiul păsării,  
între aripi pulsează Nordul,  
e un zbor nedefinit între ceruri presupuse,  
între morţi presupuse,  
între celulele cerului…  
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III. Ultima săptămână 

 

Cauţi locul perfect: e ultima săptămână… 
 
Locul unde se poate întâmpla orice,  
stai la cină cu prietenii schimbaţi  
de adierea vântului,  
spune-le cuvinte care au să înmugurească după 
această ultimă săptămână… 
Intră-n cetate ducând ziua pe umeri,  
împins de vântul răsăritului care-ţi suflă-n cămaşa 
simplă, 
plânge pentru cetate, lacrimile sunt ca gândurile 
sfinţilor  
care aburesc ferestre de sticlă umilă…  
 
 
Atinge poemul din marginea drumului,  
vezi dacă se usucă,  
vezi dacă are fructe, vezi dacă are frunze,  
vezi dacă vorbeşte,  
îl doare aerul serii 
sau dacă plânge cu lacrimi verzi 
ori se divide dimineaţa,  
celulele lui se pot divide ca o pâine frântă… 
 ……… 
 
Ultima săptămână,  
bibliotecile ca pântecul femeilor însărcinate,  
pregătite să nască…  
 
Poetul  
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aruncă substanţe  
în dreapta cuvintelor şi  
pregăteşte jarul… 
 
De aici, e ţărmul… 
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IV. Starea de veghe 

 

Istorie 
 
 
În seara aceasta s-a întâmplat ceva,  
am uitat caietul deschis pe masă,  
apoi am regăsit paginile scrise,  
un scris cumva cunoscut,  
mesajul a schimbat fondul paginii în roşu,  
cuvintele s-au deplasat spre roşu, 
s-au risipit prin cameră,  
apoi prin oraş, au ajuns la marginile lumii,  
acolo, lângă ocean,  
cu vocale umede, sărate,  
pot atinge aripile păsărilor avântate în larg  
şi infinitul care le aşteaptă  
ca un cuib cald şi primitor. 
 
Noi doi şi cel de-al treilea, nevăzutul din cuib,  
formăm întregul,  
aşa trecem de limita clipei,  
ca săgeata prin ficatul porumbelului… 
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Gura ierbii 

 
 
Brusc, Dumnezeu  trimite iarba  
să acopere nimicurile zilei:  
piroanele, trestia subţire, picăturile de sânge,  
ştergarul alb,  
lemnul din care se fac mereu cruci şi  
juguri pentru animale…  
 
…şi iarba este atât de fragedă  
pentru că nu-i pasă de noi,  
suntem muritori în uniforme de aer, 
  
ea se înalţă spre cer nemuritoare şi  
duce ficatul nostru în gura ei verde… 
 
 
 



 17 

Umbra scribului 

 
 
Atât pot face: scriu textul  
cu un stilet vechi pe tăbliţă de pământ uscat,  
apoi textul mă înghite…  
 
E o foame de scribi în univers  
încât vocalele au dinţi,  
consoanele gheare,  
zicerea devoră nezicerea!  
 
 
Astfel, umbra scribului pe cuvintele sale nescrise…  
 
 
 

Cântec vechi 
 

Ea şi el, ish-isha, isha-ish,+ legaţi-dezlegaţi: 

ea tânără, încălţată cu o mie de ani de singurătate, 
el intrat în enigma ierbii, 
ea ducându-i trupul în geamantanul de serviciu… 

Îl alungă fulgerul dulce-amărui al misterului de vară, 
când stânci străine se-ntorc pe pământ la păscut de 
idei… 

  
Ea tânără, dresoare de lei în pustiu, 
el tânăr, străduindu-se doar să-şi ajungă trupul din 
urmă, 
care mereu o lua înaintea arhetipului, a apelor blânde 
ale dimineţii… 
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Ea tânără, închipuindu-şi trupul ca un vas de 
alabastru, 
visând la el, cel cu o mie de braţe, 
apoi constatând că trupul de femeie nu-i aparţine,         
ish-isha, isha-ish, 
străină în trup străin, îmblânzit de cuvinte şi alge 
luminoase, 
stăpână peste trupul lui, 
cel cu o mie de braţe, cu o mie de erori, 
atinşi de veninul verii, 
de rana zăpezii, iarna, 
de iluziile verzi ale primăverii, 
de arama regală a toamnei, ish-isha, isha-ish… 

  
Va veni şi ziua în care îşi vor unge trupurile 

cu uleiul străveziu al luminilor înalte, 
mângâitor ca un animal carnivor 

înaintea transei ultime… 

 Ritual1 

 
Pentru ce mă urâţi? 
Pentru că sunt proprietar peste puţine cuvinte,  
dar şi voi aţi putea fi, dar nu le vreţi,  
locul meu este aici, între munţii aceştia care se 
dizolvă-n cer,  
o dungă albă desparte lumea de aici de lumea de 
dincolo, a venit vremea, vremi… 
 
Pentru ce mă urâţi? 

                                                 
1 Poem dedicat lui Cornel Nistea, într-o toamnă în care el s-a 
întâlnit cu Orlando. 
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Pentru că mai respir prin poeme ca Iona în chitul său? 
Pentru ce mă urâţi? 
Pentru că îl văd pe scribul cel bătrân,  
am pentru el o colecţie de monede vechi,  
unele de pe vremea lui Iisus, altele de pe vremea 
Sfântului Augustin,  
o carte atunci valora cât un Mercedes modern,  
da, monedele vechi în care se amestecă aurul şi 
vorbele bestiei şi zgura… 
 
O, ritualul bestiei se repetă cu fiecare dintre noi,  
dar nu o recunoaştem,  
am uitat că eremitul se hrănea doar cu o felie de 
pâine şi un pahar cu apă,  
noi, în piaţa publică-piaţa globală ne ducem             
cardul-mastercardul  
precum tărăncile coşul cu flori,  
îl avem în buzunar dar parcă îl ducem pe cap,  
e nobelul nostru,  
masternobelul nostru cel de fiecare zi… 
 
Dar mai e loc de ură în piaţa globală, în pizza globală,  
acolo se întâlneşte tsunami şi nimicitorul,  
noi stăm la fel ca pruncii  
la sânul de marmură al Aphroditei şi ne facem de 
marmură, de piatră şi vorbim… 
 
Până la urmă cineva va zice o vorbă, şi va fi ziua 
dintâi…  
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Bicicleta lui Picasso2 

 
Negru pe negru şi Nichita Stănescu stând  
lângă porţile luminii cum a scris,  
nonsensul ca sens,  
direcţia printr-o lume păstoasă,  
miracolul poeziei ca o bicicletă furată de Picasso,  
plus bestia de la colţul străzii care râde de poeţii 
uitaţi… 
 
Materia precum o hemoragie în spirit,  
suntem dependenţi de cenzor, de magistrat, de copist,  
plus femeile cu o mie de sâni,  
compensând cei o mie de ani de singurătate. 
 
Mamele poeţilor nasc imagini,  
mamele dascălilor teme aburind în criza sinelui –  
mama moarte naşte poeme…  
 
 
 

                                                 
2 Poem dedicat lui Aurel Pantea, după Negru pe negru. 
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Carnea prezenţelor 

 
 
Trec pe această potecă, nu-i a mea,  
dar o fac să fie a mea,  
ajung acasă şi camera fără de uşi şi ferestre  
se deschide miraculos,  
intră în ea pruncul, adolescentul, flăcăul, bărbatul 
matur, bătrânul 
sunt prezenţe în prezenţa continuă…  
 
Trupurile îşi aleg orele din ceasul cel mare  
de pe zid şi  
nu înţeleg cine pe cine învinuieşte,  
cine este moştenitorul sau martorul,  
precis cel bătrân ar dori să locuiască în trupul 
adolescentului,  
ei nu pot găsi echilibru între moarte şi moarte  
pentru că toţi au murit în clipa  
în care au intrat în carnea prezenţelor… 
 
 
Bate soldatul la uşa de pe acoperiş,  
cea văzută doar cu umărul din care a căzut aripa,  
vine cu sabia în mâna dreaptă  
să ne elibereze de trupuri,  
sau poate erau doar cuvinte ori cioburi de cuvinte –  
existenţă în vitraliul veacului…  
 
Dincolo, lumina se divide şi începe o nouă zi! 
 



 22 

  

Despre filozofi sau cărătorii de bagaje 

 
Dacă filozofii, dacă teologii aceia,  
dacă formatorii de opinie şi cărătorii de bagaje  
au spus că a murit Dumnezeu,  
de ce nu aş muri câte puţin şi eu împreună cu El,  
pentru a trece de nevăzutele frontiere? 
 
Păsările s-ar întoarce în prima zi a creaţiei,  
dar le împiedică aripile.  
Lupii s-ar întoarce la primele animale de pradă,  
dar le este teamă de frigul din cuvinte.  
Peştii ar căuta apele de jos în care toate s-au creat,  
apele rupte din coasta uscatului,  
din ţărmul dintâi… 
 
Omul s-ar întoarce la Dumnezeu,  
dar îl împiedică trupul…  
 
Totdeauna îi scapă ceva important,  
din cauza aceasta nu-şi vede umbra  
pe mâinile lui Dumnezeu…  
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Sfârşitul lumii 

 
 
Nu mai avem timp!  
Îmi spune academicianul,  
vine sfârşitul lumii şi  
trebuie să stabilim  
variantele şi opţiunile în care lumea se va duce… 
 
 
Suntem ocupaţi!  
Îmi spune omul de afaceri,  
vine sfârşitul lumii şi nu am obţinut  
profitul maxim,  
vrem să atingem obiectivul acesta simplu, precis…  
 
Nu ne putem ocupa de tine, omule,  
vine sfârşitul lumii,  
suntem în căutarea sufleorului cel mai bun,  
care poate şopti, la final, frazele acelea importante,  
sunt lungi, lungi,  
îmi spune artistul,  
nimicul se va sprijini pe o infinitate de cuvinte… 
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Pământ şi gigabytes 

 
 
 
Aventura începe  
după ce flăcăii au aruncat ultima fărâmă de pământ  
peste mormânt,  
cu sunetul acela surd  
din care au fugit miracole.  
 
Nu poţi să o narezi, nu ai limbaj,  
pământul îţi intră în gură,  
iarba te îmbrăţişează cu lungi rădăcini,  
devii proprietar,  
proprietar cu pământul în gură şi  
ei plâng sub soare cu lacrimi  
care nu încap în geometria nemorţii,  
lacrimi scăpate de corbi,  
din ghearele cuvintelor ...  
 
E un timp între timp şi netimp,  
ar putea fi măsurat,  
trupul este cel mai bun canon între ieri şi mâine,  
umil trup în care mineralele schimbă impresii  
despre pământul proaspăt şi gigabytes…  
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Camere melodioase pentru scribi  

 
 
O veste de departe atinge ziua,  
o veste care declanşează frenezia scribilor…  
 
Ei aleargă pe coridoare lungi, strigă,  
se cheamă unii pe alţii,  
ecou labirintic într-un palat  
în care s-au rătăcit mulţi.  
 
Se opresc, brusc, uimiţi:  
Prinţul este manuscrisul,  
îl scrisese cineva cu mult înainte… 
  
Prinţul ieşea din camerele melodioase,  
ei, scribii, nu înţelegeau,  
fiecare se străduia să-şi amintească  
limba în care au rostit primele cuvinte,  
 
prin arterele lor curge cerneala nemuririi,  
plângeau cu lichide cuvinte… 
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Curiculum Vitae 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Numele : Stancu 
- Prenumele: Constantin 
- Data şi locul naşterii: 02 noiembrie 1954. 
- Domiciliul: Haţeg, judeţul Hunedoara, România. 
- Studii: Facultatea de Drept Cluj Napoca, 1988 
- Starea civilă: căsătorit cu Rodica Stancu 
- Ocupaţia actuală : consilier juridic. Vechime în 

muncă: peste 40 de ani. 
- Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala 

Alba-Hunedoara din anul 2009. 
- Redactor al revistei „Nova Provincia Corvina” – 

Hunedoara în perioada 2001 – iunie 2010. 
- Redactor al revistei „Contraatac” – Adjud, redactor 

şef: Adrian Botez. 
- Activitate literară:  
- Debutul publicistic: septembrie 1981. Genul : 

poezie. Publicaţia: „Braşovul literar şi artistic”, 
1981, şi Revista „Orizont” – Timişoara, cu o 
prezentare de scriitorul I.V. Martinovici. 

- Debutul editorial: Editura Facla, Timişoara, 1988 – 
editor domnul Eugen Dorcescu, cu volumul  
Fructul din fruct – poezie,  în antologia Argonauţii. 
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-  Colaborări literare: 
-  „România Literară”; „Transilvania”; „Luceafărul”; 

„Orizont”; „Vatra”; „Orient Latin”; ”Provincia 
Corvina”; „Ardealul Literar şi Artistic”; „Semne”; 
„Arca”;„Opinii Culturale”; „Obiectiv”; „Observator”– 
Munchen;”Cariatide”; „Reflex”; „Unu”; ”Viaţa de 
pretutindeni”; „Citadela”- Satu Mare; „Discobolul”; 
„Contraatac”; „Vatra Veche”; „Algoritm Literar”; 
„Viaţa Românească” etc., revista electronică 
„Agero” – Germania, redactor Lucian Hetco. 
Revista electronică „Reţeaua Literară”. Revista „Ex 
Libris” – Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” 
Deva, etc. 

Cărţile scrise, pe suport de hârtie, de 
Constantin Stancu, Membru al Uniunii 
Scriitorilor din România: 

  Fructul din fruct – în Antologia „Argonauţii”, Editura Facla 
– 1988, redactor şef Eugen Dorcescu – debut.  

1. Păsările plâng cu aripi – poezie, 1988, Editura 
Helicon- Timişoara, editor Ioan I. Iancu, antologie 
personală incluzând volumele: „Crini de nisip”; 
„Păsările plâng cu aripi”; „Dincolo de retina apei”- 
122 de poeme.  

2. A privi cu ochii inimii ( Poemele roadelor ) -  Editura 
Polidava - 2002, Colecţia revistei „Provincia 
Corvina” - redactor de carte Eugen Evu, poezie 
creştină.  

3. Pseudo-Imobiliaria -  Afacerile lui Dumnezeu cu 
omul, Ed. Carpathia Press - Bucureşti, 2005, eseu.  

4.  Pomul cu scribi – Editura Eubeea – Timişoara – 
2006 antologie de versuri perioada 1983 – 2006, 
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peste 100 poeme, coordonator editorial  doamna 
Nina Ceranu.   

5. Ecou de psalm – secţiune în cartea de antologie de 
poezie creştină Harfele Harului, Editura Corvin  – 
Deva,  2007, redactori Eugen Evu şi Ion Urda, în 
colecţiile Biblioteca „Provincia Corvina”.  

6. Poetul la castel -  cronică, eseu despre opera 
poetului Eugen Evu –Editura Realitatea 
Românească – Vulcan, 2010, consilier editorial 
Ştefan Nemecsek.  

7. Arhivele de la Haţeg: de la Neantia la Vâltoarea 
Sufletelor - antologie neterminată despre operele 
scriitorilor din Haţeg sau care au scris despre 
Haţeg - Editura Realitatea Românească – Vulcan, 
2010, redactor de carte scriitorul Radu Igna, Haţeg.  

8. Pe masa de operaţie , roman,  Editura Rafet – 
Râmnicu Sărat, 2011, director Constantin Marafet.  

9. Dictatura toleranţei la Ştefan Nemecsek, evocare, 
Editura Măiastra – Târgu Jiu, 2012. 

10. Greutatea gândului nerostit, poezie, Editura 
Realitatea Românească – Vulcan, 2012. 

11. Cu fantezia pe fantezie călcând, poezie, Editura 
Cenaclul de la Păltiniş – Sibiu, 2013. 

Cărţi în format electronic: 

1. O călătorie cu Dumitru Hurubă în ţinutul zăpăciţilor 
de tranziţie (Lecturi de umor în vremuri triste), 
iulie, 2010, cronică, eseu despre opera scriitorului 
Dumitru Hurubă, ebook – pe internet la 
www.scribd.com, sau 
www.costyconsult.wordpress.com.  

2. Lecţia discretă de umor şi viaţă în scrierile lui Radu 
Igna din Haţeg, iulie, 2010, ebook –  pe internet la 
www.scribd.com, sau 
www.costyconsult.wordpress.com.  

http://www.scribd.com/
http://www.costyconsult.wordpress.com/
http://www.scribd.com/
http://www.costyconsult.wordpress.com/
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3. Arhivele de la Haţeg: de la Neantia la Vâltoarea 
Sufletelor, o antologie neterminată despre operele 
scriitorilor din Haţeg sau care au scris despre 
Haţeg – ebook, septembrie, 2010, pe internet la 
www.scribd.com, sau 
www.costyconsult.wordpress.com .  

4. Epistolă cu pană de înger din ţinutul Hunedoarei – 
scurtă antologie neterminată despre operele 
scriitorilor din judeţul Hunedoara – ebook, 
decembrie, 2010, pe internet la www.scribd.com, 
sau www.costyconsult.wordpress.com.  

5. Apocalipsa poate începe pe strada Ciprian 
Porumbescu ( ziceri despre operele cărturarului 
Artur Silvestri) – ebook, aprilie 2011, pe internet la 
www.scribd.com, sau 
www.costyconsult.wordpress.com.  

6.  Abisul de lângă noi sau O călătorie iniţiatică alături 
de Eugen Dorcescu, mai, 2010, cronică, eseu despre 
opera poetului Eugen Dorcescu – pe internet la 
www.scribd.com sau 
www.costyconsult.wordpress.com. 

7. Poet de bunăvoie, ebook, august, 2010, cronică, 
eseu despre opera poetului Ioan Evu, ebook – pe 
internet la www.scribd.com sau 
www.costyconsult.wordpress.com. 

8. Dictatura toleranţei la Ştefan Nemecsek, noiembrie, 
2010, cronici, note literare despre opera lui Ştefan 
Nemecsek, ebook – pe internet la www.scribd.com 
sau www.costyconsult.wordpress.com . 

9. Cucerirea labirintului, noiembrie, 2011, cronici, 
note literare despre scriitori români sau străini, 
texte de ieri pentru mâine, ebook – pe internet la 
www.scribd.com sau 
www.costyconsult.wordpress.com.  

10. Aventura unui provincial pe cerul patriei: 
Constantin Marafet, mai 2011, cronică, note 
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http://www.scribd.com/
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http://www.costyconsult.wordpress.com/
http://www.scribd.com/
http://www.costyconsult.wordpress.com/
http://www.scribd.com/
http://www.costyconsult.wordpress.com/
http://www.scribd.com/
http://www.costyconsult.wordpress.com/
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literare, ebook – pe internet la www.scribd.com 
sau www.costyconsult.wordpress.com.  

11. Ceasurile vechi bat mereu ura unu  (Adrian Botez şi 
literatura exilului în patria sa, limba română), 
cronici, note literare, texte despre opera lui Adrian 
Botez, octombrie 2011, ebook – pe internet la 
www.scribd.com, sau 
www.costyconsult.wordpress.com.  

12. Dimineaţa unui poet din oficiu – Note literare la 
scrierile poetului Ioan Barb, ebook – pe internet la 
www.scribd.com sau 
www.costyconsult.wordpress.com.  

- Redactor  revista electronică de cultură, literatură şi 
teme practice: „costyabc- hatzegworld, câteva cuvinte ca 
semn”, pe www.costyconsult.wordpress.com.  
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http://www.costyconsult.wordpress.com/
http://www.costyconsult.wordpress.com/


 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

Referinţe critice: 
 

- Eugen Dorcescu - Revista „Reflex” nr. 1-6 /2010 – 
Reşiţa şi Literatură şi ideologie, Editura Calameo, 
2014:  
 

„Poezia lui Constantin Stancu, bine reprezentată, în 
întregul ei, de volumul antologic Pomul cu scribi, Editura 
Eubeea, Timişoara, 2006, are, drept strat semnificativ şi 
generativ bazal, transfigurarea, în accepţiunea biblică, 
nou-testamentară, a termenului. Lumea, în întregul ei, de 
la minerale la fiinţele vii, de la un orizont la celălalt şi de la 
cer la pământ, este, pentru ochiul inimii, pentru ochiul 
poetului (şi devine, pentru cititor, la contactul atent cu 
textul) altfel decât pare a fi, la prima vedere, continuând să 
fie, pentru simţuri, afect şi raţiune, ceea ce este ea în 
aparenţă. Această uimitoare şi minunată schimbare la faţă 
se petrece, desigur, sub puterea şi lucrarea tainică a 
harului, care, în fond, dezvăluie profunzimile existentului, 
transformând ceea ce este imediat perceptibil (lumea 
fizică) în semnificant al marelui şi misteriosului semnificat 
metafizic…” 
 

- Prof. doctor Adrian Botez - în Scrieri despre 
prieteni, Revista electronică Agero – Germania, 
februarie 2008 şi revista „Nova Provincia Corvina”, 
2009: 
 

„Ceea ce înlumină cu frumuseţe versul lui Constantin 
Stancu, din acest nou volum, este „seninătatea în patimă”: 
este evident că Poetul trăieşte nişte experienţe spirituale 
de mare anvergură (precum Marii Orbi-Prooroci ai 
Vechiului Testament) şi, deci, de mare pătimire interioară 
– dar lecţia / implicita poruncă divină a înţeles-o: CALMUL 
SENIN este slăvire a Lui Dumnezeu – iar MÂHNIREA – 
păcat! Deci, un întreg volum, 168 de pagini – este un Întreg 
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Munte de Nemâhnire Vizionară, de Scrisoare întru 
Dragoste, sub tălpile Lui Dumnezeu, tinzând/tânjind, 
neobosit, spre/după Dumnezeu: „acolo, în Retezat, poţi 
scrie o scrisoare de dragoste / direct pe tălpile lui 
Dumnezeu” (cf. p. 93), „mă prind cu ambele mâini de 
marginea cuvântului / şi urc spre răsuflarea ta, Doamne...” 
(cf. p. 70).  
 

- Ioan Evu – „Provincia Corvina” nr. 8, 1999: 
 

„Trăind în spaţiul mirific al Tării Haţegului, acest poet 
cu chipul sculptat într-o stâncă a Retezatului are în privire 
ceva din transparenţa adâncă a lacurilor montane. Poezia 
sa este o acvilă ale cărei aripi cuprind hotarele nevăzute 
ale unei patrii imponderabile, iar poetul este singurul ei 
locuitor legitim”. 
 
 
 
 

- Dumitru Hurubă – „Orient Latin”, nr. 3, decembrie 
1999: 
 

„…Poezia lui Constantin Stancu este una în universul 
căreia nu se pătrunde uşor, mai degrabă aş spune că avem 
de-a face cu o creaţie modernist – filozofică, ceva mai greu 
accesibilă, însă o dată descoperit codul, satisfacţia 
întâlnirii cu adevărata poezie o simţim ca pe o victorie 
prefect compensatoare”.  
 

- Ladislau Daradici – epistolă de prieten pentru 
revista „Orient Latin” – 2012: 
 

„Remarcabil este, în cazul romanului Pe masa de 
operaţie, rotunjimea şi relativa autonomie a părţilor, 
dincolo de cele trei planuri narative (şi care nu pot fi 
separate), secvenţele care compun istoricul bolii, povestea 
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orbului Ilie sau destinul dramatic al celor cinci scriitori 
fiind foarte bine conturate. Prozatorul evită poetizările 
inutile şi nu-şi propune nicio clipă să fie, cu tot dinadinsul, 
un stilist. Luciditatea ideilor şi sinceritatea simţirii fac din 
aceste frumoase poveşti o triplă parabolă existenţială”. 
 

- Maria-Daniela Pănăzan în Poezia religioasă 
românească. Analize şi comentarii eseistice – 
Editura CronoLogia – Sibiu, 2013, p. 381-391: 

 
„Volumul Pomul cu scribi (dedicat soţiei) este o 

capodoperă a genului. Revenind la studiul lui Eugen 
Dorcescu despre poezia religioasă pe care l-am evocat în 
această carte, volumele poetului Constantin Stancu se 
pretează interpretării evidente despre poetica dedicată  
Celui ce este Lumina lumii… Începând de la acest volum 
apărut la Editura Eubeea în 2006 şi până astăzi (în 2013), 
drumul poetic al lui Constantin Stancu e propriu şi fără 
nicio tăgadă – profund religios”.  
 
 

- Dumitru Hurubă, Revista „Vox Libri” - editor 
Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” 
Hunedoara – Deva nr. 1/2010: 

 
„Cu conştiinţa împăcată spun că încă un poet român a 

fost nedreptăţit de timp şi de conjunctura politico-
comunistă, când valorile se cerneau prin sita unei cenzuri 
mânuite cu destulă abilitate de indivizi care, eventual, erau 
apreciaţi activişti de partid, dar nici într-un caz pricepuţi 
într-ale literaturii. Având „origine sănătoasă”sau profesii 
paralele cu creaţia artistică, acei diriguitori-călăi ai 
culturii, de fapt, au hotărât printr-o simplă semnătură – 
deseori cam hieroglifică – soarta multor oameni-creatori. 
Că poetul Constantin Stancu a fost, din acest punct de 
vedere, o victimă este mai presus de orice îndoială, iar 
acest prim volum de versuri cu un titlu-metaforă: (Păsările 
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plâng cu aripi, Editura Helicon, Timişoara, 1999) poate 
dovedi oricând şi oricui că autorul cărţii vine să adauge 
grupării de poeţi hunedoreni încă un nume care nu poate 
fi şi nu trebuie ignorat…” 
 
 

Lorinczi Francisc-Mihai, Hemografie abisală pe harfa 
revelaţiei, în  Revista trimestrială „Astra Blăjeană” a 

Despărțământului Blaj,  Nr. 1/2014, p. 51: 

 
„Un poet religios profund, Constantin Stancu, 

sondează straturile adânci ale fiinţei, redefinind 
starea de a scrie poezie religioasă. Întreg orizontul 
poetic cuprinde vibraţii de esenţă ale fiinţării, iar 
sensibilitatea traversează de la un capăt la altul 
compoziţia poetică. Profunzimea trăirii este dublată 
de reverberaţii literare şi teologice fundamentale.  

Poetul prelucrează diferite teme şi motive 
religioase ale creştinismului, iar formele de 
comunicare sunt psalmii, rugăciunea ca esenţă a 
trăirii frumuseţii şi sensibilităţii la o altitudine 
sufletească înnobilatoare, filtrează prin sine materia, 
pentru ca dincolo de poezie să ajungă doar o stare 
binecuvântată, care să poarte omul înapoi spre ţinuta 
preadamică. Scrierea poeziei religioase este o stare 
diferită de a scrie, a lăsa totul şi a o lua de la capăt, 
prin revelaţia particulară totul capătă sens, pentru 
restul e nebunie chiar dacă eşti academician sau 
profesor universitar.  Poetul construieşte un univers 
nou, al stărilor care prin revelaţie pot să conducă spre 
o treaptă dincolo chiar de poezie, de naştere a doua 
oară, o trezire într-o altă dimensiune, aceea a 
desăvârşirii. Este un univers al stărilor interioare 
redimensionate şi pregătite pentru o construcţie, un 
edificiu poetic nou, cu amprentare divină profundă.”  
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