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Invocaþie
1.
Sfinte Nicolae - Tei!
Ce fatã cu chip bãlai
Gãsi magicele chei
La pierdutul nostru Rai
Aflînd calea cu temei
Mult visatã de femei?

2.
Profilatã-acum pe-un cer
Vãpsit de italieni
Cu azur ºi cu mister
Fiica unei Sînzieni,
Lerui, Doamne, lerui, ler,
Stã-n umbra de palmier.

3.
Privind stolul de cocoare
Lîngã lacul ei, bãlana
ªi dorind raza de soare
Ca o ciocîrlie hrana,
Azi, supusã la picioare
Îi stã ea, Mediterana.

4.
Te cunoaºtem, spune valul,
Spun ºi peºtii argintii,
Cãci Orfeu cântând cavalul
Te aºteaptã sã-l reînvii.

10 August 1945

Ondina*

1.
La Bellagio vru un val
Sã se facã valenºienã
Pe trupºorul triumfal
De puicuþã de sirenã
Cocoþatã sus pe mal
Lîngã marea de cristal.

2.
Într-un joc artezian
Trup ºi stropi se-ngemînarã
ªi-ngerescul artizan
Mai þesu o floare rarã
Pentru-aquaticul Tarzan,
Cu gustul de parmegian.

3.
Dar, nãlucã ºi mirare,
Mai stearpã lãsînd tu duna,
Spre a undelor chemare
Te-ai fi dus pe totdeauna
Sã-þi murezi trupul de sare
Însorind azur de mare,

4.
Dacã Neptun, fotograf
N-ar fi prins instantaneul
Cînd safir ºi aur praf
- ªi complice curcubeul
Te gãteau cu-al lor perdaf
Pentru Soarele zaraf.

11 August 1945
* Sanda la Belaggio.

Sandei - Muzei
1.
Luna, o desprinsã roatã
De la carul lui Phoebeu,
Pentru ochiul meu plebeu
Care vrea din cer s-o scoatã.

2.
Nu-i decît o pionezã,
O fereastrã spînzuratã
Unde ochi ºi nas s-aratã,
Sau un strop de maionezã...

3.
De-i disc, unde-i discobolul?
Cã n-a fi chiar Artemida

S-o dai jos cu cãrãmida.
Cocoºatã ca sobolul

4.
Toatã noaptea-n Ceruri scurmã
Scapãtã - din praºtie,
Cînd lampã, cînd aºchie,
Ea dispare fãrã urmã.

5.
Splendidã iconomie:
Ziua soare, noaptea lunã,
Ziua blondã, noaptea brunã,
Ca sã fie simetrie.

6.
De-aº fi tare-n limba greacã
Aº slãvi-o în imagini
Cu palate ºi paragini,
Luna Þie ca sã-þi placã!

31 Iulie 1947

Ofranda (pentru Sanda)*

Iubita mea plecatã-n lumi mai bune,
De pe aceste flori ce-aºez în vas

La chipul zugrãvit ce mi-ai rãmas,
Rapid se ofilesc, rogu-te, spune...

Surîsul de pe buze-þi stã retras,
Pãrînd o nedreptate sã rãsbune;

Sprinceana, circonflex, ar vrea sã-nbune
Pe privitor de-al tãu oval atras.

ªi pãrul revãrsat în blonde fire,
ªi-a ta privire-n liniºtitul ochi,

Cãtînd în depãrtãri o dumerire,
Par sã previnã, spune, vre-un deochi?

Ci iartã iubitorul meu prinos,
Primeºte-l, totuºi, pentru-al meu folos.

11 Aprilie 1979
* La portretul Sandei pictat de Lucia Cosmescu.

Sanda, Sanda...
La amintirea ta înfloresc florile
În ghiaþa prelungitei mele vieþi
Mai calzi devin ai camerei pereþi
Pe care chipul tãu înseamnã zorile.

ªi azi îmi îndrumezi paºii drumeþi
Sã nu mã-nvingã sarbedele orele,
Cînd mai încerc sã-nduplec moirele
Sãgeatã sã-mi trimitã-ai lor ereþi.

Sãmînþã în pãmînt dacã azi eºti
Ca ramurã învoaltã - ai strãbãtut
Prin lut ca pîn’la cer tu sã mã creºti

Un rod din pomul tãu ºi-al tãu durat
Sã-mi fie leac pentru vis ºi speranþã,
Sã-nsufle-n mine sfînta cutezanþã...

5 Noiembrie 1979

Paºaportul
Fotografie oficialã,
Fãrã retuº - certificatã
De o ºtampilã-adevãratã -
De inimã ºi suflet goalã.

Sã ºtie toþi c-aceastã patã
Eºti tu, iubita mea, egalã
Cu o strãinã prea banalã
Fiinþã bine disecatã.

Aºa este identitatea:
Reducere la punctul nul
Unde-nceteazã noutatea.

Deosebirea? Simþ fudul.
ªi funcþionarul, în duh sceptic
ªi-admirã chipul catalectic.

25 Aprilie 1980

Paul Sterian (1 mai 1904 - 16 septembrie
1984) este fiul medicului militant Eraclie Sterian,
autor a numeroase articole, broºuri ºi volume
de popularizare a igienei ori de educaþie se-
xualã, de combatere a bolilor venerice, a tu-
berculozei ºi a tifosului, participant la primul
rãzboi mondial în calitate de medic.

Dupã obþinerea unui doctorat în Drept ºi
ªtiinþe economice la Paris, cu teza La Rou-
manie et la réparation des dommages de
guerre (1928), Paul Sterian va fi colaborator
ocazional al Gîndirii, al Convorbirilor
literare ºi al Curentului ºi redactor, din 1929,
al ziarului condus de Nae Ionescu, Cuvîntul.

Semneazã manifestul avangardist Poezia
agresivã sau poemul reportaj, în revista unu
(1931). Participã la întemeierea grupãrii Cri-
terion, în cadrul cãreia þine mai multe confe-

rinþe (Acþiune ºi contemplaþie, 1932; Poezia
românã actualã, 1932 º.a.). Activeazã în cadrul
campaniilor sociologice ale lui Dimitrie Gusti,
fiind, împreunã cu N. Argintescu-Amza, regi-
zor al filmului Drãguº (1929). Tipãreºte pla-
chetele Al Sfintei Cuvioase Paraschiva cea
Nouã Acatist (1931), Pregãtiri pentru
cãlãtoria din urmã (1932), Poeme arabe.
Versuri din O mie de nopþi ºi una (1933).

Ca economist, conduce publicaþia Index,
colaboreazã la ziarele Prezentul ºi Voinþa, este
referent la Oficiul de Studii al Ministerului de
Finanþe, administrator al pavilionului româ-
nesc de la Expoziþia Universalã de la Paris
(1937), consilier economic ºi ºef al legaþiei
române din Washington (1938), în timpul
rãzboiului îndeplinind atribuþii în ministerele
Economiei Naþionale, de Finanþe ºi de Externe,

pânã la funcþia de secretar general. În 1942, îi
apare un nou volum de versuri, Mînãstiri
bucureºtene, ilustrat cu 60 de heliogravuri
proprii, iar în 1944 i se editeazã volumul Rãz-
boiul nevãzut. Vieaþa de îndumnezeire a sfîn-
tului pãrintelui nostru Paisie cel Mare.

Dupã rãzboi, nu a fost inclus în succesivele
“loturi” de “criminali de rãzboi“. Îl gãsim
director al întreprinderii “Textila Românã”
pânã la naþionalizare, ulterior ca zilier, contabil,
inspector de credite, vânzãtor la “Aprozar”,
ºef al relaþiilor externe la Uniunea Compo-
zitorilor, statistician la Institutul de Geriatrie.
La sfârºitulul anilor ’50, a fost arestat ºi închis
la Aiud. Motivul arestãrii se pare cã a fost
legãtura sa cu cercul Rugului Aprins.

În urma amnistierii de la începutul anilor
’60, publicã sporadic cronici, eseuri, comen-

tarii, articole în Steaua, Viaþa româneascã,
Luceafãrul º.a.

A fost prieten cu Mircea Vulcãnescu încã
din epoca primilor ani de facultate, dar ºi cu
Mircea Eliade, Mihail Sebastian ºi Petru
Comarnescu, cãsãtorit o vreme cu pictoriþa
Margareta Sterian, ulterior cu actriþa Sanda
(Alexandrina) Dorobanþu (1917-1978).

Acesteia, dupã dispariþie, Paul Sterian îi
va dedica un volum de versuri, Arta iubirii, o
colecþie de poezii dedicate soþiei sale de-a
lungul timpului.

Volumul nu a vãzut lumina tiparului. Un
exemplar dactilografiat (62 de poezii, 71 file)
se gãseºte în arhiva AdSumus, donat de dl.
Caºin Popescu, de unde am selectat câteva
poezii pentru numãrul de toamnã 2008 al
Zodiilor în cumpãnã.
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