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CRUCEA 

Glisez în lung și-n lat – 

Caut punctul întâlnirii perfecte 

Doar ca reper; 

În mișcarea perpetuă, neclară, 

Fierbe atât de viu, 

Că pare-ncremenit 

Și astfel poate-nfățișa 

Ce vine, ce rămâne, ce piere… 

E crucea făcută anume, după om 

Să se țină de ea, 

S-o poarte, 

S-o pună ca semn. 

Iar noi, 

Ca valurile unei alte mări, 

O ducem către țărm 

Sau ea ne duce: 

O luntre pentru fiecare 

Și fiecare luntre, 

Cu vântul ei. 
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CURIOZITATE 

Dă-mi la o parte  

frunzele de pe frunte 

vântule! 

Și dacă tot mă trec, 

vreau să-mi văd trecerea. 

Trecerea mea 

și trecerile ce se trec  

cu mine 

și trecerile ce rămân  

de mine, 

dar care se vor trece 

altcândva...  
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INDICIU 

Plâng norii, 

ca o iubită părăsită toamna. 

De-atâta așteptare 

au albit trandafirii. 

Să-ți cotropească dorul meu 

tot drumul! 

Ca să nu știi de tine, 

De ce faci, de ce ești. 

O cale, o să-ți las –  

Dar nu-ți spun când 

și nu-ți spun cum. 

Zâmbesc când te văd buimăcit printre lume. 

În casa mea,  

am pus la ferestre gutui… 
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GREȘEALA 

Am pus să fiarbă vinul 

și vinul se umflă,  

se-nvolbură,  

mă  ceartă! 

Îl torn într-o ulcea de lut 

și-l cuprind cu palmele, rotund. 

Încet, încet, 

prinde să susure, să cânte… 

precum izvorul. 

Mă pune să ghicesc, 

mă pune să văd, 

să aud, să pricep… 

Și eu, nebuna, 

Am pus să fiarbă  vinul! 
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POVAȚA 

Nu trebuie prea  multe cuvinte, 

Simțurile tale sunt de-ajuns. 

Învață-ți ființa cu ce e afară, 

Ce e afară să-ți învețe ființa, 

Să mustească de tine! 

Apoi, din timp în timp, să uiți, 

Și toate să uite de tine. 

Să fie secetă, pustiu, 

Ca să vă fie dor – 

Să vă prindeți… mai bine. 
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CAPRICIU 

Prieteni, dați-mi o umbrelă –   

Afară ninge-n drepte verticale. 

E un curent modern ce-mbracă totul 

Și străzile și băncile din gară. 

Și-n galerii găsesc tablouri verticale. 

Iubitul meu, compus, e din segmente. 

Doar mijlocul e-nchipuit de-un arc – 

Când ele îi zâmbesc, se-nclină. 

Iar de se-ntâmplă să visez… 

Prieteni, visurile-s verticale –  

Dar nu-nțeleg de urcă sau … coboară? 

Și zumzăie ceva, ca niște unde… 

E singurul rotund  

și se propagă  

Mereu și monoton, în lume, 

Ca o iluzie… orizontală. 
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SENS 

Se mai duce din mine o stare, 

Se desprinde-o-ntrebare, un gând, 

Se împrăștie-n vânt. 

Intră altele însă, de-a valma, 

Se îndeasă, 

Mă înfundă la loc. 

Nu-mi dau timp – păsuire, 

Să fiu vid. 

Să nu știu, să nu simt... nimic.  

Spre ce merg, către cine, 

Ce acopăr, ce prind... 

Ce-mplinesc sau, cum mă sfârșesc? 

Eu încerc, întrevăd, 

Dar deplin, pe de-ntregul, 

Nu am cum să pricep. 
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CÂMPUL MEU  

Câmpul meu înverzise, atunci. 

Coborâseră stelele și se tăvăleau în iarbă 

luminând noaptea, rămasă sus. 

Și tot atunci,  

câmpul meu nu și-a mai încăput în margini; 

Am avut noroc cu străzile asfaltate  

pe care alergau caii tăi roibi,  

ca frunzele toamnei de mulți. 

Că altfel, 

Câmpul meu ar fi-mpânzit pământul 

de n-ar mai fi-ncăput 

alte iubiri. 



SIMPLICITATE 

11 

VEȘNICIE 

Hai, 

Lasă frunzele căzute... 

Am auzit c-ar mai fi încă vară! 

Că timpul s-ar preface-n păpădii 

Să  mângâie pe frunte pământul. 

Iar el, deși obosit, ar zâmbi 

Îndrăgostind, din nou, toți bobii. 

Și iar ar mirosi a ierburi... 

Și n-am mai crede că ne risipim – 

Ni s-ar părea că suntem, amândoi, 

Și lumile de-atunci 

Și lumile pe care le ghicim. 
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INVERSIUNE 

Mi-ai adus toamna la picioare 

și eu, copilăroasă, 

m-am prins cu frunzele căzute –  

le-am trimis iar pe ramuri. 

Cu strugurii... m-am zăpăcit! 

Erau așa de dulci, 

că m-am simțit frumoasă   

și le-am zâmbit, 

amețindu-le mustul. 

Zile și nopți ți-am povestit 

de iubirile verii; 

le-am aflat, le-am știut. 

Iar tu, înduioșat, 

te-ai pus... 

în locul toamnei. 
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REPLICĂ 

Ți se pare că te tot iei din mine, 

Ți se pare că mă tot nimicești. 

Ți se pare că mă mâni,  

că mă domini! 

Că mă râzi, că mă plângi,  

că mă cerți... 

Ți se pare!... 

Eu ascult și privesc... 

Caut, simt și prefac – 

Mă continui. 
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PERSPECTIVĂ 

Am stat toată noaptea să citesc cerul. 

Spuzeala de stele scânteia sfidător 

Întorcând câte-o pagină. 

Mă-nfioram că poate pot să prind foșnetul ei, 

Că timpul se comprimă după gândul meu 

Și-mi aduce, aproape, ca să pot desluși, 

O frântură din el. 

Căci cine ar putea vreodată  

Să-i distingă măsura? 

Mi-am lăsat ochii deschiși închipuindu-mă sus,  

Rotundă și rece, 

Ca aștrii, 

Dar n-am putut să nu-mi întorc privirea. 

Jos, pe tărâmul meu, se desfăta toamna; 

Împărțea în vânturi iubirile – 

Iar pământenii mei, timizi și melancolici, 

Păreau 

De ne-nțeles! 
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SFAT 

Durerea dă iama 

și marginile-s strâmte. 

Se tabără, vulgară și slută. 

Se trag toate, dar... 

se bolovănește, nebuna 

și bate si urlă. 

Degeaba bei 

să amețești spurcătura, 

că ea mai tare se buhăie. 

Lasă trecerea 

să-i plictisească furia, 

s-o-nmoaie, s-o cârpuie. 

Sau... 

și mai bine, 

cheamă iubirea! 
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OCEANUL 

Mi-ai promis,  

nu marea, oceanul 

Cu vuiet, îndemn, nesfârșire... 

Mi-ai promis că-l începem încet, 

c-o să-l facem să sune –   

ca un flaut, îndemnat de dorinți; 

Și-or să tragă toate navele-n porturi,  

să ne lase nebuni – 

să-l schimbăm, să-l robim. 

Mi-ai promis... 

și eu,  

ținându-mă de tine, 

am crezut 

și-am zâmbit... 

prefăcându-ne-n el. 




