
Moni Stănilă (n. 1978, Tomeşti, Timiş) a studiat teologia. După absolvire a început să publice poezii. A fost membră a 
Cenaclului „Pavel Dan”. În prezent, este fondatoare şi îndrumătoare a cenaclului Republica, al Bibliotecii Naţionale din Republica 
Moldova.

A publicat jurnalul de convertire Iconostat, Editura „Graphe”, 2007. În 2009, a apărut volumul de poezie Postoi parovoz. Confe-
siunile dogmatistei, Editura „Ninpress-Charmides”, volum distins cu premiul pentru debut al revistei „Tiuk!” şi cu premiul Minis-
terului Culturii din Republica Moldova, în cadrul Salonului Internaţional de Carte, ediţia XX.

Sagarmatha – un poem, în curs de apariţie la editura Tracus-Arte
Membră a Uniunii Scriitorilor, Filiala Timişoara. 
Poemele de faţă sunt scrise în tabăra de creaţie de la Orheiu Vechi (iulie 2012).

999 

sar coarda
şi fiecare rotire împrăştie
mirosul de mentă şi de muşeţel
alături
încă 99 de coarde

copiii noştri
sar

şi fiecare rotire aruncă stropii de ploaie
blândă
ni se aşază pe umeri 
licurici fluizi şi dulci

alături de ei 999 de coarde
copiii vecinilor noştri
sar

şi rotirile coardelor noastre
s-au transformat în motoraşul mecanic

ce va susţine încă 999 de ani
drumul perfect şi neabătut
al planetelor

astfel încât soarele să nu ardă
pământul 

şi toate
toate astea
prin circulara mişcare a mâinilor noastre
de copii zvelţi şi energici

joaca 

copilul meu se va naşte primăvara
un copil isteţ cu ochii mari
cu gura frumoasă rotundă aşa cum are sandu în pozele vechi
din albumul pe care mihai îl prădează 
an de an

ochelarii lui sunt binocluri meşterite din lentilele
aparatelor foto / vechi şi uzate
pe care singur le-a strâns şi le-a curăţat
în podul de la antoneşti

el stă dimineaţa lângă iaz
să vină o barcă
să-l plimbe

la baloşeşti
iese cu ticu la poartă
sub dud

şi tot vinul rămas la botez îl schimbă pe apă

uite, ticu – va zice – bunelul nu mi-a adus barca
mi-a dat o bibliotecă mare şi frumoasă
şi lentile pentru binocluri
prin care lumea se vede alb negru
şi pare mai clară

uite, ticu – va zice – bunelul alexei
mi-a dat o carte despre foamete şi nu-i aşa
ce minunat că noi doi
schimbăm vinul pe apă

Poezie

că tu ai săpat o fântână cu care eşti mândru
chiar în grădină

şi apa ei încă nu ne ajunge nouă
fiindcă noi doi bem doar apă
şi lapte de capră

şi tu ai avut capre, dar le-a vândut bunica
în ziua de anul nou

tu te-ai dus la spital iar antonia nu merge
la capre, nu se face, e domnişoară 

uite, ticu – va zice – de ziua mea 
îi voi spune lui tata să-mi facă o barcă

să mergem după scoici pe iazul din antoneşti
să facem pâiniţe şi să le dăm la poartă săracilor

să le bea cu vinul ăsta şi să vadă şi ei
că noi doi

cel puţin şi astăzi
stăm la poartă şi ne jucăm

grădina de cârciumărese 

cârciumăresele îşi tremură stomacul

dimineaţa devreme când

scriitorii s-au împrăştiat deja la casele lor

cu paharele goale ascunse sub haine

şi visele lor stau acum gata să se nască

lumina e încă neclară şi în mijlocul grădinii

cârciumăresele păcătuiesc împotriva roşiei

împotriva castravetelui, a vinetei, gogoşarului, ardeiului

le e rău tuturor cârciumăreselor care au băut / cântat

cu poeţii

trei zile la rând

dar rău, mult mai rău, le e roşiilor, castraveţilor, vinetelor,

gogoşarului, ardeiului

o mică revoluţie în spatele cârciumei

unde entităţile cu identitate precisă doar în

septalogia lui Radu Anton Roman

au spus să vină Ana lui Manole

gestanta 

Ana noastră întinsă ca o adiere stilată peste

întreaga comunitate

să-şi asume nenaşterea

crima

Ana noastră întinsă pe araci să pună mâna pe foarfecă

şi să taie din ea toţi pruncii cu boabele încă verzi

să spună întreaga grădină adio răului cârciumăreselor 

pe anul ăsta

adio răului nostru după plecarea poeţilor 

şi abia apoi, liniştită, întreaga grădină să prohodească

strugurii verzi, tăiaţi din faşă pentru ecosistemul

grădinii de cârciumărese

Poezie
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În vizită la Bătrânul Maestru 

când mi-a propus Petre Stoica

seară de seară

să îi citesc am spus nu şi am plecat

cu tot cu bagaje din Jimbolia

şi asta după ce Ungureanu mă învăţase deja

că există propoziţii completive şi nu complementive

cum îmi spunea mie logica dobândită de cei

care învaţă singuri acasă

şi – sincer – un pic cam târziu

de aia Oravitzan şi Ică şi Foarţă

au fost pentru mine bătrânul maestru la care merg 

în vizită

părintele Constantin, pe care Bibi nu dădea prea mulţi bani

în tinereţea mea de atunci, nu în cea de acum,

mi-a dat canon să bat mătănii

şi eu am spus nu

eu nu înţeleg de ce Iisus ar fi mai fericit în dumnezeirea Lui

în umanitatea Lui dacă eu mă aplec cu fruntea la podele

pe numărate

am spus nu, iar părintele Constantin a spus bine

dar – a mai spus – acum nu le înţelegi, poate cândva

şi nu înţelegeam mai ales ce ar fi de înţeles în mătănii

înţelegerea mătăniilor mi se părea de neînţeles

bun, când am ajuns acasă m-am răzgândit 

le-am făcut

le-am şi înţeles, culmea,

şi asta a fost prima şi cea mai serioasă lecţie

pe care aş preda-o la un curs de literatură dacă aş ţine vreodată 

unul

de aia Oravitzan şi Ică şi Foarţă

au fost pentru mine bătrânul maestru la care merg

în vizită

când eram mică voiam să devin Nadia Comăneci

gimnasta de 10

să mă dau peste cap ca în basme

voiam ca eu Nadia să fiu pictor

să scriu cărţi cu poezii eminesciene

şi abia mai târziu am vrut să mă călugăresc

de aia Oravitzan şi Ică şi Foarţă

au fost pentru mine bătrânul maestru la care merg

în vizită

şi – recunosc – în fiecare există un părintele Constantin 

care mă învaţă să bat mătănii

să mă rog cu adevărat

să ascult Evanghelia iară şi iară 

aşa cum Simona Popescu îl asculta pe Gelu Naum

fiindcă nu există repetiţie în viaţă

dacă asculţi viaţa

e altfel de fiecare dată când ţi-e spusă la fel

dacă e să fiu sinceră până la capăt

eu merg în vizită la Bătrânul Maestru în fiecare duminică 

de la 10 la 12

poate nu chiar la 10, dar încerc să ajung acolo 

înainte de Heruvic

notă: părintele Ică spunea că nu există teologi geniali

în teologie nu există geniu, există doar revelaţie

şi, da – cu părintele Ică 

e aşa ca în munţii Bucegi unde există Jepii Mari şi Jepii Mici

cu el e aşa: micul maestru care te poate introduce duminica

în vizită la Bătrânul Maestru

Poezie

*

– Aliniaţi-vă.

Am început să mîrîi, mental, fireşte, la adresa fetelor ăstora 

care nu făcuseră armata şi nu ştiau ce e aia o formaţie. De altfel, 

nici cei mai tineri dintre băieţi nu erau în altă situaţie. Asta e.

– Începem de la Cocorul alb îşi desface aripile, continuăm cu 

Perierea genunchiului, pînă la capătul terenului, şi ne întoarcem cu 

Respinge capul maimuţei. Tso.

Mergem aşa o vreme, continuăm cu alte tehnici, unii mai 

pierd şirul, shifu îi corectează.

– Buuun, acum facem Cocoşul de aur stă într-un picior. Tso.

Sună un mobil. Al cui o fi, că nouă ni s-a spus foarte clar să ni 

le închidem. Aha, al lui shifu.

– Mă scuzaţi o clipă, şi se îndepărtează. Noi stăm, şi stăm, şi 

stăm în continuare. Trec cîteva minute.

– Da, foarte bine. Mă gîndeam eu că nu vă stă mintea aici. 

Ăsta a fost un bun exerciţiu pentru a o aduce la locul ei. Ar trebui 

să ştiţi, nu, nu în sensul intelectual al termenului, că, în afară de ce 

faceţi aici, nimic nu contează. Mai mult, nimic nu există. Şi ca să vi 

se fixeze asta mai bine, ce-aţi zice de un mic zhuang?

Se termină şi asta, mai facem cîteva exerciţii de cultivare şi o 

luăm, cîte doi, cîte trei, spre hotel.

*

– Cum ţi-a plăcut? (Ăsta e Dan, un tip rotofei şi simpatic, cu 

care m-am împrietenit din prima. Să vedem cum o fi cu ceilalţi).

– Încă n-am o părere. Parcă un pic mai greu ca la alte stagii, 

dar parcă stă să ne explice mai mult, ceea ce mi se pare OK. Ne 

vedem la masă.

Mă duc la baie. Din oglindă mă priveşte o mutră de novice 

buddhist (mă tunsesem zero acum vreo două zile) şi mă gîndesc 

că, dacă în locul tricoului portocaliu aş fi avut o robă de aceeaşi 

culoare, asemănarea ar fi fost perfectă. Încep să nu mai pricep 

nimic. Sanfeng a fost totuşi daoist. S-ar cuveni să am părul lung, 

legat în coadă de cal. Dar dacă oricum îmi stă numai afro? Zic 

ăştia că în China, pe bani relativ puţini, îţi îndreaptă părul şi stă 

aşa cîteva luni, destul ca să nu le pară ciudat celor de acolo. Îmi 

amintesc de o poezioară citită cîndva într-o carte de poveşti 

umoristice chinezeşti în care un daoist face mişto de un buddhist, 

zicîndu-i că, dacă i s-ar tăia urechile, capul i-ar arăta ca un pepene. 

Ei şi? La masă cu mine!

*

– Fetelor, ia ieşiţi voi două în faţa formaţiei şi executaţi 

forma de 40, stilul Yang.

Au ieşit, au executat, cu o graţie care chiar m-a surprins, şi 

s-au oprit, aşteptînd aprecierea lui shifu. Una din ele mi-a reţi-

nut atenţia: micuţă, roşcată şi plinuţă.

– Vedeţi? Asta e concentrarea cu care trebuie să lucraţi.    

Le-am ales pentru că ştiu că nu se cunosc între ele, sînt din oraşe 

diferite, dar eram sigur că sincronizarea va ieşi perfectă, aşa cum 

s-a şi întîmplat.

Am regăsit-o după-amiază la teren. Exersa o formă de sabie 

pe care n-o mai văzusem, cu sărituri, întoarceri bruşte, aruncarea 

sabiei în sus şi prinderea ei, după care urma salutul. M-am 

abţinut să aplaud, deşi îmi venea, şi m-am trezit cu ea lîngă mine.

– Cum se cheamă forma pe care ai executat-o? Scuză-mă, 

am uitat să mă prezint. Bogdan Grigorescu.

– Lia. Lia Florescu. De fapt – zîmbi încurcată – Magnolia 

Florescu, dar sună cam aiurea. Mă gîndesc ce-o fi fost în capul 

alor mei. Poate ar trebui să iau în serios povestea că era primă-

vară şi că taică-meu, în drumul spre maternitate, a luat o mag-

nolie pentru mama. Şi forma se cheamă Sabia Dragonului – 

Longhua Jian. Am învăţat-o în China la un stagiu. Dar nu o ştiu ca 

lumea încă, aşa că dacă o să-mi ceri să te învăţ, o să îţi spun să vii 

peste cel puţin un an. Sau să vii cu mine în China la stagiul din 

vara asta.

*

– Dacă aveţi nevoie de proiector, e gata instalat. Probabil că 

aveţi prezentarea pe stick; nu trebuie să vă faceţi probleme cu 

viruşii, calculatorul e curat, şi stickul dumneavoastră va fi scanat, 

de îndată ce-l introduceţi. Succes!

Intru în sală şi respir adînc. Vreo cinci persoane, din care 

două din partea organizatorilor, iar ceilalţi sîntem cei trecuţi în 

program cu comunicări la secţiunea asta. Asta e – măcar să-mi joc 

ROMULUS BUCUR

Proză

Frățiorul Trei Porți
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