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DUPÃ CÃDEREA NOPÞII

Lumea aceasta
pare sã fie
de jucãrie
Cuvântul aruncat
precum zarul
închide-deschide bazarul...

În memoria soþului meu,
Valeriu
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INOCENÞA PRIVIRII

Vezi, cum ni se alungesc umbrele
pe zãpada îngheþatã
Când luna rotundã
cu cearcãn de cearã
coboarã din crucea nopþii

uºor

Stãm locului ºi ne amintim
de copilãria îngropatã în ierni

de poveste
Când ne rostogoleam
pe panta abruptã
fãcându-ne bulgãri imenºi.
Când urmele noastre semãnau
– ca ºi acum –
cu uriaºe aripi de pãsãri

Un singur lucru
am pierdut pe drumul acesta:
inocenþa privirii.



Mariana Pândaru

8

ÎN RAIUL CU SENTIMENTE
ECHILIBRATE

Dragã frate întru credinþa cuvântului
Suntem prizonierii
unei clipe albastre
Cãci de o vreme
strigare-n pustiu este
declaraþia noastrã de dragoste

Aici –
în raiul celor cu sentimente echilibrate
Unde pasãrea e ca o umbrã de pulbere
Nu e loc de nici o dezordine interioarã.
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UMBRE SUB CIREª JAPONEZ

Aveam aerul
cã ne aflãm în Grãdina Raiului
Prea fericiþi sub lumina
de cireº japonez
înflorit ca un bulgãre greu

Fãrã cuvinte
trãindu-ne clipa
cu ochii topiþi în
mierea înserãrii grãbite

Ca ºi cum
ieºisem din trup
douã umbre fosforescente
eliberate pentru totdeauna
din nesuferita
închisoare de lut.
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OAMENI DE STICLÃ

În fiecare noapte
trec printre oameni
cu trupuri de sticlã
Le vãd inima
pâlpâind ca o ranã deschisã
Le vãd sufletul
rãstignit pe crucea interioarã
Dar mai ales
le vãd ochii – privire sticloasã
aruncatã spre mine
ca o condamnare de piatrã

ªi-atunci fug, fug
sã ajung în câmpul deschis
unde cântã privighetoarea
Dar pietrele
mã ajung din urmã
ºi mã lovesc drept în inima
plinã de viaþã.
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LA IEªIREA DIN CER

Parte din cuvintele rãmase nespuse
se vor aºeza – pãsãri albe
la þãrmul unei mãri nordice
aºteptând, aºteptând, aºteptând
primãvara.

Ochii lor
bobiþe roºii – de jar –
sunt nãpraznice fulgere
prin care
la ieºirea din cer
vor privi ºi ochii mei
lumea în depãrtarea ei
fãrã margini
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PERUªUL

Îmi cântã în inimã
aceastã pasãre galbenã
ºi nu-mi dã odihnã
pânã ce nu-i oboseºte
limba de pasãre.

Încerc s-o prind
ºi sã-i dau libertatea
dar ea, cu ciocul înfipt
în sufletul meu
nu se lasã nicicum amãgitã

A gãsit locul
rarelor mele cuvinte
ºi nu vrea decât
sã le însufleþeascã.
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POVESTE DE IARNÃ

Stãm la fereastrã ºi privim
cum cresc în jurul nostru zãpezile
ªi cum candelabre de gheaþã
coboarã din cer – uriaºe
sã ne amãgeascã pe noi
– singuraticii

Dar noi, din pãcate
suntem în vria
propriei noastre ninsori.

„Ce-i afarã ºi înãuntru”
ºoptim pe rând
ca de la ecou la ecou
„Ce-i afarã ºi înãuntru”
pe când
în rotundul ochilor noºtri
se-aratã dansul neînfricaþilor
ºi frumoºilor cerbi.
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VIS ÎN OCHI DORMIND

„Pielea femeilor
precum a fructelor”
gândeai stând tolãnit
în iarba livezii cu piersici
ªi nimeni nu tulbura
aceastã visare
închisã în ochiul tãu –
ochi dormind de amiazã

Ai fi dus la gurã acel fruct
ai fi sãrutat cu dulceaþã
acea frãgezime
dar toate erau departe de tine
toate aºteptau
sã te duci tu înspre ele

ªi tu nu puteai
Erai piatrã cu inimã
în visul tãu de amiazã
ce cu blândeþe
te asuprea neiertãtor:
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„Pielea femeilor
precum a fructelor”
aceste cuvinte erau
ca o moriºcã
în gândul tãu
de om trecut prin
spaima nopþilor albe.
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ÎN PREAJMA CÃMÃªII MELE DE LUT

Din lut îmi fãceam zilnic
pe mãsura mea o cãmaºã
în care intram ca într-o platoºã
ascunzându-mã de puterea haitei de lupi
ce colindau de la un capãt la altul
muntele de care îmi legasem viaþa

definitiv.

Le auzeam respiraþia
le urmãream miºcarea
agitatã ºi neliniºtitã în preajma
cãmãºii mele de lut
Sângele cald înnebunind
sãlbãticiunea din ei

Iar eu, cu inima cât bobul de mazãre
abia respiram

abia respiram.
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CUVINTELE –
PORUMBIÞE ABIA TREZITE

Lasã-mi cuvintele sã circule
dupã cum le e dat
Nu le amãgi cu oglinzi uºor argintate
Nu le arãta calea pierdutã-n deºert

Eu le-am dat drumul
din carnea ºi sângele meu
ca unor porumbiþe abia trezite din somn

Lasã-le libere sã-ºi ducã zborul
pânã la capãt
cu sentimentul cã sunt

invincibile.
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LEOAICA ALBASTRÃ

Privesc lumea cu ochiul meu
de leoaicã albastrã
ªi vãd cum trece stiletul
din mânã în mânã
ªi vãd cum se fac jocuri perfide
în piaþa unor vânzãtori de cuvinte

Sunt gata sã trec la atac
Sã pun ordine în aceastã dezordine
Dar îngerul închis în piatra pe care mã aflu
îmi face semn de dojanã.
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VIAÞA ÎN GRÃDINI SUSPENDATE

Viaþa în grãdinile suspendate
e ca roada
în pomul viu al Cunoaºterii
Le încerci pe toate câte se-aratã
ªi nu ºtii – nu ai vreme sã ºtii
greºalele care te poartã
pe drum de cenuºã

Apoi vine zãpadã de jos
zãpadã de sus
îngreunând dintr-o datã
zborul nostru cu aripi de plumb.
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CU CENUªA PÂNÃ LA GLEZNE

Visele aprinse
s-au stins unul pe altul
Aºa încât într-o bunã zi
m-am trezit cu cenuºa
pânã la gleznã
Iar cuvintele
– aguridã peste sufletul meu –
îmi tulburau mersul

ºi viaþa
pânã-ntr-atât
încât numai fuga

ºi fuga
ºi fuga

din lumea
cu oameni de sticlã
îmi salva existenþa.
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RANÃ INUTILÃ ªI STINSÃ

Stau la fereastrã
fluturând steagul victoriei
Îmi þes gândurile despre fericire
ca o Penelopã
trezitã în secol târziu

N-am mai trãit niciodatã
desprinderea de cuvinte
ca de o ranã inutilã ºi stinsã

Tocmai când viaþa
vine din urmã
ca labele unei hiene.
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ÎNVÃÞÂND MERSUL PRIN LUME

Tu, Veghetorule
prea îmi cercetezi sufletul
ca pe o jucãrie de pluº
prea mã amãgeºti
cu venirea salvatorilor
de albe duminici

Eu, muritorul de rând
îmi învelesc rãnile
în cearã ºi lut
învãþând mersul prin lume
ca pe o pojghiþã subþire

 de gheaþã

ªi nu-mi trece
nici o clipã prin minte
gândul cã tu, Veghetorule,
ai putea fi
de acum înainte
marea mea îndoialã.
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LAS PARADISUL CUVINTELOR

Las paradisul cuvintelor
închis într-o scoicã
Înãlþându-mã peste nisipuri
ca o pulbere
ce nu-ºi gãseºte locul
în þinutul acesta

Mã aºteaptã
o mulþime de zile
în care mã voi lepãda
de toate iubirile oarbe
de toate greºalele
de toatã deºertãciunea
învãþând între timp
lecþia simplã a

nemuririi.
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PRIVIGHETOAREA

Ea se înalþã
Ea arde, printre roºcove

date în pârg
Ea îºi duce crucea cântând
cu glasu-i de miere
Numai Dumnezeu îi ºtie
suferinþa din inimã
Când trece rãbdãtoare
printre spinii salcâmului.

Cântecul ei
strãbate noaptea
ca o sãgeatã
Neasemuita ei sfâºiere
atingând pânã ºi sufletul
celor plecaþi înspre moarte
Întorcându-i din drum
cu mare neliniºte
în lumea cuvintelor.
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O VIAÞÃ ACVATICÃ

Trãieºti
fãrã ºtiinþa ta
o viaþã acvaticã
o viaþã petrecutã
mereu printre peºti
meduze, schimbãtoare sepii
ºi scoici
purtate într-atât
pe trupul tãu
de carne albã
încât toate îþi sunt acum
o sufocantã armurã
din care
n-ai sã mai poþi ieºi
niciodatã.
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ROD AL IMAGINAÞIEI MELE

Erai acolo
ca o mogâldeaþã de cânepã
numai cu ochii
privind înspre mine
Erai acolo
de-abia sosit
dintr-o cãlãtorie de noapte
în care þi se furaserã toate cuvintele

Stãteam sub semnul
zodiei mele de foc
ºi nu înþelegeam nimic
din prezenþa ta –
umbrã de abanos
ce-mi vizitai încãperea
pe neaºtepate
Fãcându-mã sã cred
cã orice portret
de prieten pierdut
e numai rod al imaginaþiei mele.
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IUBITORI DE FRUCTE EXOTICE

Bunica vindea scoruºe
în piaþa centralã a oraºului nostru
Grãmezi de scoruºe
pe care ea cu greu
le mai aduna din pomii
atârnaþi pe dealul livezii

În fiecare dimineaþã
venea cu roua pe tãlpi
Îºi aºeza în tãcere marfa
apoi aºtepta sã vinã cumpãrãtorii –
iubitori de fructe exotice

ªi ei, de cele mai multe ori
treceau
obiºnuiþi fiind cu aceste
grãmezi de scoruºe
care creºteau

ºi creºteau
parcã invadaserã lumea
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Numai bunica mea
rãbdãtoare din fire
îi aºtepta pe cei cu gusturi alese
sã râvneascã
la grãmezile ei de fructe ciudate
parcã venite odatã cu ea
dintr-un timp al tinereþii amare.
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CÂNTEC DE SIMBORINÃ

Un cântec de simborinã
Îmi stãbate inima – zilnic
Un cântec de simborinã
Pentru tot ce-am visat
ªi n-am apucat sã trãiesc

Mereu dau timpu-napoi
peste umãr

în loc sã-l las sã meargã-nainte
Mereu dau vina pe timp
Rãsturnând ordinea fireascã
a zilelor mele – cuburi aprinse
Inventându-te fericire
cu aripi de sticlã

ªi nu-mi doresc decât
sã pot duce acest cântec de simborinã
cu sentimentul cã împlinesc
un cântec de bucurie.
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CIMITIRUL ANONIMILOR

Într-un cimitir al anonimilor
ne lãsãm veºmântul de carne
înãlþându-ne, precum fluturii albi
spre fereastra Ta luminatã
Doamne Dumnezeul nostru cel bun.

Dar drumul e lung
ªi plin de primejdii
Ispitele ies în cale ca vâlvele
Amãgirile, amãgirile –
ºi ele, înºelãtoare oglinzi...

Iatã de ce
e-atâta risipã de fluturi
în albia râului mort.
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UMBRA CU OCHII DE FOSFOR

Ai venit prea devreme
tu, umbrã cu ochii de fosfor
Mi-ai bãtut la uºã
ºi m-ai întrebat
de când stau ºi aºtept
sã se facã luminã

Surprinsã
n-am putut decât
sã mã uit cu luare aminte
în ochii tãi de fosfor aprins

Ca prin minune cuvintele
îmi dispãruserã
ºi nu mai puteam sã comunic
decât prin semne, cu tine

Ai intrat, te-ai aºezat la fereastrã
privindu-mã ca pe un iepure ºchiop
sigurã fiind

cã am pierdut competiþia
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Mi-ai cerut sã vin mai aproape de tine
sã te întâmpin cu bucurie
Dar, draga mea umbrã
cu ochii de fosfor
tu nu vedeai cum din trupul meu
se desprind aripi de purpurã
îndreptându-mã  – în sfârºit liberã
spre câmpia deschisã.
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ÎNÞELEPTUL DIN VALEA CU PEªTI

Înþeleptul prieten din Valea cu Peºti
îmi aminteºte adesea
cã uneori destinul schimbã repede
aurul în simplu nisip

Dar eu
în joaca mea rãsfãþatã
mã învoiesc a nu crede cã
încã e vremea sã mã arãt întristatã.

Paºii mei aleargã neobosiþi
prin noaptea de febrã
ca ºi când aº fi neînvinsã
în superbe grãdini de argint

Înþeleptul prieten din
Valea cu Peºti
se uitã cu luare aminte
la inutila mea risipire
ºi-mi zâmbeºte într-un târziu
cu îngãduinþa din urmã...
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ÎNTÂIA GREªALÃ

Pe drumul fãrã pace
înaintam ca o umbrã
în crucea amiezii
Iar gândul cã fântâna
cu clopoþeii de aur
ºi apa de mirt
mã aºteaptã spre
binecuvântarea din urmã
îmi înviora pasul
dar mã fãcea din ce în ce

mai vulnerabilã
în iubirea mea
pentru oameni

Astfel am fãcut prima greºalã
imaginându-mi un zbor
în trup fãrã viaþã – de lemn,
pe care l-am purtat dupã mine
o sutã de ani
sperând sã-i vãd
înmugurirea din aripi.
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SINGURÃTATEA DIN VIAÞÃ
SINGURÃTATEA DIN MOARTE

Ascult Brahms
ºi visez la câmpiile verzi
cu lanuri de maci
prin care trec
cu trupul toropit de amiazã
ªi calea
de nisip fierbinte sub tãlpi
se pierde din când în când
obligându-mi pasul grãbit
cãtre zbor.

Mã gândesc la singurãtatea din viaþã
la singurãtatea din moarte
ºi nu gãsesc
bucurie mai mare decât
ascultând Brahms
sã trec prin lanuri de maci
în timp ce
în urma mea
câmpiile ard.
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ISPITA ªARPELUI

ªarpe! Du-te mai încolo
ªi nu mã ispiti
cu lucitorul tãu trup
ªi nu mã fermeca
dansând la fiecare rãscruce
ca o nãlucã
dãtãtoare de viaþã

Înºelãtorule!
Nu-mi muºca inima
când tocmai mã aflu
în clipa de luminã
Trãind ºi retrãind
viaþa-mi pusã pe rug.
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NUIELUªA DE BAMBUS

Cuvintele nu mai au
nici o putere
în dimineaþa cu haos de gheaþã

Încerc în zadar
cu nuieluºa de bambus
sã le dau aripi
sã le fac sã zboare...

Ochii celor din jur înþeleg neputinþa
ce se-nfãºoarã pe sufletul meu
Ca o sãlbaticã viþã de vie.
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INIMA  –  O PORUMBIÞÃ FRAGILÃ

Ne-am spus în viaþa aceasta
atât de puþine cuvinte
ªi cele mai multe din ele
au fost seminþe neroditoare...

Ce se întâmplã cu omul
de nu învaþã decât mult prea târziu
cã bobul de fericire
stã cu adevãrat în lucruri mãrunte
Cã inima e o porumbiþã fragilã
de care nu se pot
agãþa pietre de moarã?

Nici noi n-am ºtiut
sã facem o sãrbãtoare
din puþinul ce ni s-a dat
ca sã luminãm cât de cât
întunericul
din  gândurile noastre
niciodatã vorbite.
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DARUL APROAPELUI

Tu erai liber
ºi adeseori ghemul cuvintelor tale
trecea ca bulgãrul alb
prin pereþii camerei mele închise.

Ar fi trebuit sã înþeleg
cã ceea ce mi se întâmplã
în dimineaþa albastrã
nu e decât darul aproapelui

Eu stãteam în camera mea
bine închisã
ºi fredonam liniºtitã
un cântec demult rãtãcit
în sufletul meu.
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SÃ DAI DRUMUL PÃSÃRILOR

Azi-noapte, înconjuratã de colivii
în care pãsãrile se zbãteau
într-un glas, sufocate de gratii
am decis cu toatã insomnia mea
obositoare
sã dau drumul acestor fiinþe de aer
sã-ºi desfacã zborul în voie...
Aici nu mai aveau
pentru cine cânta

Pe sub pielea mea începuse
perfid sã creascã o þesãturã
înãbuºitoare de ierburi
Ce sã mai fac eu
cu atâta cântec de pasãre
când trupul meu
mãcinat fãrã milã
de clorofila ciudatã
îmi dãdea sentimentul
cã sunt o umbrã
tot mai îndepãrtatã.
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BURG TRANSILVAN

Venirea mea
în burgul cu Turnul Trompeþilor
a fost ca o descindere
pe tãrâm fabulos

Oamenii
– umbre sub stropii de ploaie –
îmi tãiau calea
grãbiþi spre casele lor
– bijuterii încremenite
în oglinda de apã.

Paºii mei molcomi
pierduþi prin labirintul
Cetãþii medievale
simþeau o mie de ani
îngropaþi în pietrele drumului
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ªi umbra mea creºtea
pânã departe
sub lumina de miere
a primãverii

Liniºtea, ah, liniºtea
îmi risipise cuvintele...

Din turn – încet
O singurã trompetã cânta.
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ARTISTUL

Singur – artistul –
în faþa unor tablouri abstracte
din care ies ca ventuzele
culori vii, agresive
îmbrâncindu-l în groapa cu lei
pe propriul lor creator

Îl vãd ca prin sitã
topindu-se încet, încet
– lumânare aprinsã
în toiul nopþii de varã

ªi numai ochii – douã globuri
de alb chihlimbar
rãmân sã-mi vorbeascã
despre cel ce nu mai are cuvinte.
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TAINA LUCRURILOR

Mã-ntreb în fiecare zi
Ce e dincolo de viaþa noastrã
Dincolo de trupul mãcinat
de picãtura secundei
ªi nu ºtiu niciodatã rãspunsul
ªtiu doar cã sufletul meu
încearcã odihna pe rug aprins
ªtiu doar cã existã o tainã a lucrurilor
iar noi, rãmânem mereu
nevolnice umbre
în faþa misterului.
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IARNÃ UCIGAªÃ

Închide-mã mamã
închide-mã în sufletul tãu
ºi nu-mi da drumul
în gerul acesta
întins peste lume.

Ca o umbrã ucigaºã
stã noaptea
sã-mi macine insomniile
iar eu,
rãtãcitã în iarnã
sunt gata sã nu mai gãsesc
drumul spre tine.

Alerg, alerg
dupã fantasmele albe
amãgindu-mã cã voi gãsi calea
spre iluminare
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Dar pe cãrarea îngustã
întâlnesc o mulþime de pãsãri
ucise de propria lor nesupunere.

ªi iatã-mã totuºi
întoarsã spre tine
ca spre o ultimã
iubire de oameni.



Dupã cãderea nopþii

47

CÃLCAM PE CUVINTE APRINSE

– Binecuvântat fii tu omule
purtãtor de cuvinte
îmi spunea Umbra
– Binecuvântate-þi fie cãrãrile

Dar eu nu cunoºteam
decât bucuria tãcutã
ºi-mi urmam drumul
cãlcând pe cuvinte aprinse
dupã un cifru adânc îngropat
în tãlpile mele.
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SÂNGELE – MIRACOL AL VIEÞII

Voinþa mea este
sã trec prin timpul de miere
cu tãcerea îngropatã-n cuvinte.
Cãci sângele – acest miracol al vieþii
îmi curge prin vene
ca tãciunii aprinºi
Iar rãnile, rãnile sunt atât de adânci
încât simt cã n-am sã mor niciodatã.
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FLUTURI  NEGRI

La ce bun sã privim la nesfârºit
Trecerea aceasta de fluturi negri
ªi sã nu ºtim unde se duc ei
sau ce înseamnã nesocotita lor trecere

Nu foloseºte nimãnui dansul de aripi negre
Devenit aproape insuportabil
Cãci se repetã, se repetã mereu
La fiecare înserare
Tocmai când noi murmurãm în tãcere
O rugãciune de luminã ºi pace.
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CÃTRE BERTHA
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1. Convorbirea cu Bertha
m-a scos din tãcerea
în care locuiam de o vreme
Sângele meu devenise dintr-o datã
primãvarã bãtutã de agresive parfumuri
iar inima-mi vie îºi purta simpla iubire
precum clopoþeii de vânt.

Se poate deci spune
cã aceastã convorbire cu Bertha
m-a trezit din letargia mea fãrã margini
Ca o larmã de gureºe pãsãri.
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2. Bertha, tu eºti singura ce descifrezi
în pupila ochilor mei
urme de lacrimi
ªi-mi vorbeºti – în cunoºtinþã de cauzã –
despre trãdarea  de frate.

Tu eºti singura gata oricând
sã rabzi pentru mine
greºelile faptelor lui
ªi sã-l cerþi Bertha, sã-l cerþi
pentru mânia arãtatã mie
din nefericire

în Sfânta zi de Duminicã.
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3. Bertha, Bertha
viaþa nu e doar tulburarea
din temniþa interioarã
nu e doar fâºia de nisip
pe care ne scriem în grabã

destinul

E ºi pasãrea din Înaltul Albastru
e ºi câmpul înflorit
în rãsãritul de miere

ªi mai ales Bertha
viaþa, e picãtura de apã
cãzutã pe piatra încinsã
în zi de frumoasã iluminare.

Vezi-mã Bertha, ºi ia aminte
de ce uneori mã întorc
cu faþa spre propria-mi umbrã.
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4. Bertha, piatra de pe cerul pustiu
e neputinþa mea de a ieºi
din aceastã lume de paie
e îndãrãtnicia ºi trufia
ce mã poartã
prin grãdini de  argint

Tu priveºti
dar nu ºtii nimic Bertha

Piatra aceea va fi ghilotina
ce va cãdea într-o bunã zi
fãrã milã
peste þesãtura mea
de viaþã intens coloratã
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5. Bertha, tu mereu vii înspre mine
cu ziditoare cuvinte
tocmai când sunt gata sã cred
cã lumea a ajuns
un imens spital de urgenþã
din care eu  nu mai pot alege nimic.

Mã treci apoi prin galeria
cu oglinzi sclipitoare
în care mã vãd
cu aripa strânsã în mine
– adevãrata ºi trista imagine
pe care o tulburi
cu flacãra visului tãu
ºi mã porþi, Bertha, prin grãdinile nopþii
la lumina înfloritului pom
Într-un dans nebunesc, mã convingi
cã începutul e doar

un sfârºit amânat.
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6. Iatã Bertha, am învãþat sã trãiesc
ca o pasãre cu inimã de simborinã
ºi zilnic Bertha, zilnic
din pieptul meu dau drumul
unui cântec de dragoste
dar cine sã-l mai audã
în vacarmul cuvintelor de tinichea
când nu mai conteazã decât umblãtura
sub povara vieþii concrete.
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7. Nu-mi cere, Bertha,
sã învãþ alt alfabet
când acesta
se desprinde ca o flacãrã
din sângele meu
ºi-mi însufleþeºte cuvintele
de parcã toate
ar trebui sã devinã cenuºã.
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8. Bertha, de cele mai multe ori
eu vãd lumea din mers
degeaba mã ameninþi cu zile uscate
ºi-mi pui în fereastrã bãnuþi de argint

Eu, Bertha, sunt mult
trecutã de pragul albastru
ºi privesc cu absolutã orbire
jocul mãrunt din amiaza fierbinte

Aºadar
Nu fi vicleanã
nu mã amãgi cu mãrgele de sticlã
Clipa – aflã ºi tu –
e atât de grãbitã sã înghitã vieþile noastre
încât îmi privesc foarte atentã
alergarea din urmã.
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9. Bertha, ai vãzut berzele
– pãsãri sãgeatã
cum trec prin visele noastre
împânzind cerul de primãvarã?

Eu le privesc ºi aº dori sã mã ridic
odatã cu ele
deasupra tuturor lucrurilor.
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10. Stãteam în templu, Bertha
ºi priveam soarele
cum rãsãrea peste lume
cum lumina încãperea
în care încercam
sã mã desprind de cuvinte

Stãteam în templu
ºi auzeam dinafarã
cum îmi cântai ca o sirenã
ademenindu-mã.
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11. Jucãuºe mai sunt privirile tale, Bertha!
Ca douã mãrgeluþe de chihlimbar
în bãtaia soarelui ridicat în amiazã
Când îmi vorbeºti
despre sãrbãtorile copilãriei tale
îngropatã în iarbã
Ce cuvinte de laudã ai
la vederea porumbiþelor albe
care de-o vreme
însoþesc drumul nostru
prin vechea cetate!

Cine sã fie oare umbra
care ne-aºteaptã
în cumpãna dealului?
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12. Fericite mai suntem Bertha
la malul mãrii jucându-ne
cu scoicile uitate-n pustiul nisipului!

Timpul se dilatã în preajma noastrã
ºi ne dã libertatea sã împânzim
vãzduhul cu pãsãri viu colorate
þâºnite direct din inima noastrã de purpurã.

Fericite mai suntem Bertha
La malul mãrii jucându-ne!
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13. Pentru prima datã, Bertha,
îmi spui cu tristeþe
cã în inima ta stã închisã
ca într-o picãturã de cearã
o poveste de dragoste

Apoi o iei înainte strigând:
– Dar viaþa nu trebuie sã fie
o ranã deschisã
Ascultã-mã! Viaþa nu trebuie
sã fie o ranã deschisã...

ªi te ridici dintr-o datã
pasãre-n zbor.
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14. Bertha, m-ai vãzut
aºteptând zorii  zilei
cu rãbdarea cea de pe urmã
Mi-ai îmblânzit inima
dansând ca o ºerpoaicã vicleanã
Umbra, Bertha, umbra mi-ai luat-o
ºi ai fugit cu ea peste deal
numai de glonþul de gheaþã
n-ai putut sã mã aperi
numai de glonþul de gheaþã.
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15. Bertha – prietena dintâi
ºi din urmã
A venit vremea sã ne luãm
rãmas bun
Nu mai sunt cuvinte
Nu mai sunt amintiri
ªi uite! Pânã ºi vieþile noastre
se întind pe nisip
ca umbra în creºtere
Risipindu-ne.
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UMBRA BUNICULUI MEU

Voios era bunicul meu
când urca dealul spre via lui

cea frumoasã
De-acolo de sus,
privea satul ca un împãrat
puternic ºi mulþumit
de viaþa lui pãmânteanã.

Îl urmam pas cu pas
Ca un purtãtor de cuvânt
Învãþând tainele
din miezul þãrânii
Învãþãturile lui erau pentru mine
legi ºi porunci fãrã moarte
Apoi îmi cânta
rotindu-mã-n soare:
„Tu eºti pasãrea mea aurie
Tu eºti pasãrea mea aurie”
lãcrimând de prea multã luminã...
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De-atunci
în fiecare bob de strugure copt
vãd chipul lui
rãsãrind ca dintr-o veche icoanã

De-abia clipeºte
din ochii lui  obosiþi
semn cã are încã
atâtea sã-mi spunã.
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ÎNTÂLNIREA DE DUPÃ SOLSTIÞIU

Nicolae, fratele meu
dac-aº fi ºtiu
cã iubirea e cruce de piatrã
aº fi umblat cu paºi de pisicã
pe poteca ei urcând dealul
cu ochii-n pãmânt.

Dar verdele câmpului
florile ºi cântecul pãsãrii
îmi jãruiau sufletul
iubirea înmugurind
iubirea crescând
în fragila mea inimã

ªi te luasem pe tine
drept martor al greºalelor mele
Al întâlnirii cu umbra
de dupã solstiþiu
Iar tu, te-ai prefãcut, frate
Te-ai prefãcut
a nu înþelege nimic
din aceste întâmplãri
ale vieþii mele de piatrã.
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LIBELULA DE AUR

Pe mânã-mi stã o libelulã de aur
ªi vãd cum ar vrea sã se îngroape
în carnea mea trandafirie
sã-mi lumineze cuvintele

Ca ºi când cuvintele mele
coapte în veºmântul de lut
ar fi fãrã viaþã ºi fãrã culoare

Ah, tu, nevolnicã fiinþã
venitã în faptul de searã
sã mã devori cu bucurie ascunsã
Tu, lucitoare ispitã
Nu-mi fi pedeapsã
tocmai în anotimpul meu de cristal.
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DUPÃ MÃSURA DRAGOSTEI

Încercarea ta de a pãºi
pe lunecosul zid de cuvinte
nu e, omule, de nici un folos
când dimineaþa
pasãrea sufletului se-nalþã
– splendidã purpurã,
peste micile umbre ce suntem

– Fiecare dupã mãsura dragostei lui
îmi ºopteºti
depãrtându-te pe coridorul cu umbre
– Fiecare dupã mãsura dragostei lui
repetã ecoul
Fiecare dupã mãsura dragostei lui...

Doamne – îmi spun
rãmânând la rãscruce
de ce atât de târziu
îmi arãþi calea pe care
sã gãsesc via cu strugurii copþi?!
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PLANETÃ DE BÃRBAT

Stai singur
aplecat peste o viaþã în decadenþã
ºi te roteºti în spaþiul
aceloraºi zile, cu aceleaºi miºcãri
cu aceleaºi tabieturi
Nu ieºi din tiparul
învãþat cu ochii închiºi
încã din veche pruncie

Iubirea? Vine întâmplãtoare
ºi te viziteazã
ca o vulpe ºireatã
luând doar de ici de colo
câte puþin
ferindu-se cu prudenþã
de cercul cuvintelor mari.

– Vai de planeta bãrbatului acesta
îmi vine sã spun
pe câtã vreme nu vezi
ºi nu auzi nimic din afara ta
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– Vai de planeta bãrbatului acesta
aud un ecou
ºi mã uit la tine
prin fereastra deschisã
cum te chinui
sã te vezi în oglindã.
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AªTEPTÂND  CU RÃBDARE

Du-te ºi spune-le celor obosiþi
de-atâta umblet
prin lumea de umbre
Cã în oasele noastre
ca într-o clepsidrã nisipul se cerne
ªi nu mai avem timp
sã cântãm ca în tinereþe
vesele cântece

sã alergãm prin iarba înaltã
ca doi mânji liberi, liberi, liberi

Suntem prea grei, prea
cu inimi temãtoare, de iepuri
prea prinºi în rãdãcinoasele noastre cuvinte

De aceea ne-am aºezat aici
pe þãrmul pustiu
sã aºteptãm cu rãbdare.
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