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FRUNZE 

Ce frumos mor frunzele toamna, 

Se trec în atâtea culori!... 

Și oricât de multe, de dese ar fi, 

Se strâng, devin subțiri, se frâng – 

Și țipă banal,  

Ca niște femei 

Ce prea mult virgine au stat; 

Se dăruie-acum oriunde, oricui, 

Cu totul, 

Nebun și bolnav! 
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ZĂPADA  

În liniștea dinaintea zăpezii  

Mai picură din când în când o stea. 

Mirată, neastâmpărată, 

Scapă ocheade copacilor golași. 

O să ningă pe ei toată noaptea, 

O să se-audă fulgii cum tot cad 

Și-o să învăluie fiece ram în parte  

Împodobindu-i ca pe prinții de-nsurat. 

Mă uit cu regret de după fereastră 

Căci știu că și geru-i la pândă; 

Dă iama-ncremenind laolaltă 

Pe toate câte poate să prindă. 

Și visele mele-s plecate – 

Le-am dat drumul pe horn, peste fum... 

Nu știu dacă-ajung prea departe, 

Cu geru-ngâmfat 

Ce-apucă și strânge hapsân. 
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GÂNDUL 

Mă urc pe nori cu picioarele goale – 

Umezi și moi, îmi ajung la genunchi. 

Dau din mâini și mă bucur curat: 

Parcă-ar fi sărbătoare 

De ajun de Crăciun! 

Ei, poznași, mă cuprind de mijloc 

Și mă plimbă ușor și rotund. 

De jos, păreau mai înceți și haotici, 

Decroșați la-ntâmplare de-un vânt. 

Sunt oriunde deasupra planetei albastre, 

Văd munții  de sus. 

Tot măreți mi se par și miroase a cetini, 

Iar în apele repezi, chipul meu este pur. 

Timpul bate identic, e-un sincron absolut; 

Îndrăznesc, ridic ochii, 

Aș pleca și mai sus... 

Însă norii, blajini, îmi coboară la glezne 

Și-mi șoptesc: 

 – Cu alt gând!... 
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CUMPĂNIRE 

E liniște stearpă, de zăpezi rămase. 

Întinse și grele, apasă 

De tace și timpul.  

Doar luna stă goală 

Cu chipul rotund și cu ochii deschiși, 

Ricanând  

La tot ce prin fața ei trece. 

În mulțimea diversă e și lacrima mea 

Insomniacă, tulbure, salină. 

E-un tărâm cu umbre și pânde, 

Cu poteci tremurânde, bizare, 

Neumblate, căci nimic nu se frânge –  

Și sunt atâtea crengi 

Care-au căzut!  

 

Să m-avânt  

Sau să-aștept până zorii se-aprind 

De la soare 

Și ard uscăciunile nopții?... 

Și pe jar să-mi fierb o cafea dulce-amară, 

Ca să pot să alerg 
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Și să strig 

Și să cânt, 

Ca-nainte de iarna rămasă. 
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TRECERE 

Îmi cad merele-n palme –  

Sunt calde, rotunde și roșii. 

Poate e toamnă, dar nu vreau să știu; 

Oglinzile toate sunt orbite de raze  

Sau umbrite de frunze – 

Nu mă văd deslușit. 

E miros și de struguri... desprind boabe coapte, 

Nu  e mult până-or trece în vin. 

Zâmbesc cu tristețe, mi-e teamă, 

Îmi aprind, tremurând, o țigară... 

Parcă-aș vrea, din mine, ceva să distrug, 

Să rămân!... 

Aș putea să devin ca o stană 

Și doar fumul să se piardă plutit – 

Dar cum tot se perindă, 

Sunt și eu,  

La un rând. 
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ILUZIE 

Uneori pare totul neclintit; 

Nici vântul nu stârnește frunzele, 

Nici păsările nu se-arată  

Și eu, atât de om, 

N-aud nimic. 

Îmi spun că stăpânesc momentul, 

Că-i doar al meu, 

În ochii mei deschiși. 

Mă străduiesc să stau  încremenită 

În iarba vie, răcoroasă. 

Abia respir, dar din senin 

Mi se oprește-n gene  

O  petală  

Albastră, ușoară  și strânsă: 

O fărâmă de dor ostenit 

Ce moare încet, tăinuit. 

Clipesc la repezeală, să nu plâng – 

E floare de câmp, mă cert întristată, 

Doar una, din nemărginire!... 

Și-ncerc, în largul cerului, scăpare. 

Sus, se avântă-o pasăre de pradă – 
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Tulbură zarea, zborurile mici... 

Pe crengile copacilor tăcuți 

Se-agață pene lucitoare; 

Iarba e tot răcoroasă și verde,  

Pică mereu petale  

Și neclintirea piere, sângerată. 
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CREATORUL 

Și azi au trecut corbii pe de-asupra mea – 

Doi corbi, aceiași oare? 

E-un abator pe-aproape 

Și e miros de carne, de sânge scurs... 

Ce minunat  le este zborul, 

Atât de sus, cum pare fără trudă! 

Dar neputința animalului sacrificat, 

Urletului lui, 

Și nepăsarea surdă – călăul... ce trebuie să fie, 

Mă-ntorc din vis.  

E încă vară,  mai sunt albine... 

Alerg să scap, să uit!  

Un trandafir își leapădă petalele în vânt; 

Rămâne slut, cu țepi și dude 

De-mi vine Macedonski-n gând. 

E-un spectacol continuu, direct, 

Pe-n pământ răvășit de costume și măști... 

Degeaba ne dăm critici, spectatori ori dramaturgi, 

Căci El e singur toate la un loc. 

Noi, doar actori... în pribegie. 
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SĂRBĂTOARE 

Mă pregătesc de sărbătoare, astăzi. 

Nu-mi pasă de-i frig sau de plouă; 

Ochii mei, sunt umezi de mult. 

O să râd cu capul pe spate  

Printre oameni străini, care nu știu c-am plâns. 

Îmi iau liber de la răni și căderi 

Și mă-ntorc la copilul de-atunci, 

Ca să-alerg după fructele dulci, 

Ca și când ar fi vară și-acum. 

Iar spre seară, când femeie-am ajuns, 

O să cânt cu brațele-n sus, 

Și mă-nchipui în dans cu vreun astru sedus, 

Legând cer de pământ – 

Ca să simt că sunt parte... 

Din acest necuprins. 
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ABIS 

E seară de toamnă târzie și rece; 

Aștrii se uită la mine printre ramuri golite – 

Pun lemne bătrâne să ardă în sobă, 

Îmi umplu paharul  

Și-l las să m-aștepte. 

Aprind și-o țigară, tovarășă veche... 

Cum tremură toate în noaptea senină, 

Se simt umilite, perene. 

În sus, toate clare și lucii, 

Scânteind s-amintească de veșnic. 

E toamnă târzie și-n carne-mi; 

Țigara-i pretext de robire. 

Doar vinul încearcă să m-abată, în treacăt, 

Dar ce-i în jur se tot zgârcește. 

Și focul, stingherit, se stinge. 

Amorțesc și visez mere coapte...  

Înduioșat, cerul devine tulbur;  

Se scutură trandafirii albiți, 

Pe mine cad petale 

Și mă simt... 

Fetița cu chibrituri din poveste.  
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SISIF 

Să tot iei, să tot calci, să tot vrei... 

Ești rege 

Și nimic nu-i destul, 

Te încearcă-un pustiu. 

Atât de mult supui și tot e gol, 

Un copac fără frunze, un hău – 

N-ai astâmpăr, nici lege, nici teamă; 

Îi înșeli și pe zei! 

Cum zeii-s de sus, 

Deasupra de toate, 

Se răzbună, 

Te așează la trudă! 

Iar povara ce mereu o urci 

Mereu o prăvălesc, și ei. 

Dar stârnindu-i să se pună cu tine  

Devii  mai mult, erou! 

Abia în truda asta te ridici, 

Cu fiecare pas, cu fiecare gând. 

Supui și muntele și stânca 

Cu însăși nepăsarea lor! 

Ești tu, 
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Învingător și-nvins. 

Căci prăbușirile se fac din vârf, 

Tu ai ajuns acolo, l-ai atins 

Și-o faci mereu. 

Tu, 

Ca și vânturile, valurile 

Lumi după lumi. 

 

Te-nchipuie artiștii, filozofii 

Și oamenii de rând 

În fel de fel de stări; 

Și ticluiesc învățături, 

Ca să ne-ajute să aflăm 

Povara... ce-o avem de dus. 

  




