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PREFAŢĂ 
Resurecţia Timpului Alb 

Vremurile vremuiesc şi nasc poeţi, unii cunoscuţi, alţii mai 
puţin cunoscuţi, după cum scria într-un articol un confrate de-al 
nostru, iar Mihaela Oancea este deja o poetă cunoscută în mediile 
literare, de data aceasta lăsând să zboare printr-o fereastră deschisă 
spre receptorul produsului cultural un alt volum bine realizat, anume 
Solzii negri ai timpului alb, cu un titlu deopotrivă metaforic și 
oximoronic. 

Cu aripile larg deschise, aidoma unui vultur carpatic, această 
pasăre a ,,timpului de lumină” se aşază pe umărul nostru şi ne 
mângâie sufletul cu ,,vârtejuri de fluturi,/adunaţi ca la şezătoare”. 

Pricepută în conturarea şi plasarea metaforelor, Mihaela 
Oancea refuză a priori ispitirea, acel ,,joc al pustiului decolorat”, 
sintagmă ce aparţine poemului ,,Jocul cu solzii timpului alb” care și 
deschide volumul.  

Ideea de joc poate fi privită aici, dar și pe parcursul poemelor, 
ca un veritabil mod de resemantizare a existenţei în sine, o resurecţie 
a ,,timpului alb”, benefic, cunoscut în ezoterism drept un tot unitar 
(prezent/trecut/viitor), un soi de cordon ombilical cu transcendentul.  
Astfel, omul, această energie trecută în materie, ar putea accesa 
oricând Timpul Alb, ar schimba orice traiectorie negativă ,,fulgii 
întunericului, insecte viclene” și ar reuși să păstreze puritatea de 
dinaintea păcatului adamic.  

Toate se pliază pe convingerea poetei care consideră că artistul 
nu e altceva decât un călător prin lumile posibile.  
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Pretutindeni transpare o dorinţă de resuscitare a începutului, de 
întoarcere ab origine, o nevoie aproape viscerală de recalibrare a 
fiinţei în contextul vremurilor pe care le trăim.  

În jocul amintit se prind și iscoditoare întrebări despre 
veșnicie, despre iubirea ce conduce la cunoașterea de sine și 
reprezintă un imbold spre metanoia ori, pur și simplu, despre 
existenţa care nu poate fi înţeleasă altfel decât ca o permanentă 
propensiune spre Sinele Suprem, spre Lumină. 

Oricare dintre poeziile cuprinse între coperţile acestei cărţi 
captivează cititorul sensibil aidoma unei adieri de lumină ce izvorăște 
din ,,bulgări de scântei/cu braţe de cinabru,/verde-jad şi ametist” și 
poartă cu sine un îndemn gingaş, feminin ,,în nopţile cu surâsuri 
abandonate,/aduni în buzunare/seminţe de cer,/legiuni întregi de 
doruri/cu miros de mosc şi iasomie”. 

Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, am să continui 
să dau câteva exemple de versuri care, de asemenea, electrizează: 
,,Se-amână azi concertul./Îngenunchează pe pământ,/umilă,/luna din 
sonată./Coboară sănii de vise/pe calda zăpadă a trupului ei/şi 
ninge,/tot ninge cu-absenţe./Miop, gândul se-adăposteşte,/într-o 
firidă a nopţii,/tăcut ca un mormânt/sălăşluind în noi./Nu ne mai 
putem întoarce/acasă./Luntraşul e chemat să moară,/chiar azi,/când 
vânătorii de iluzii/se-nghesuie flămânzi/la ţărmul lui” (Concert 
amânat) sau ,,În dimineţi naufragiate,/lebedele sidefii se-anină/de 
pleoape nevrotice/tălmăcind un tatuaj tribal/de pe umărul rătăcitului 
ţipăt,/cu pilaştri şi palmete/adâncite-n somn thanatic./Spaţiul nu mai 
pune corset/nicăieri./Doar pe compasiune/încă stăpâneşte/jugul 
nemilos al indiferenţei/şi rana se cască neîncetat/cu un rânjet cinic,/ 
în dimineţi anoste, dar cu fard” (Tocire, în dimineţi cu fard) etc. 

Cunoscutul artist plastic Mihai Cătrună a împletit într-un mod 
fascinant prezentul conţinut de poezie clară cu lucrări grafice 
concepute pentru suflete albe într-o trăire uniformă desen- poezie. 

Solzii negri ai timpului alb îmbie cititorul la un periplu prin 
sfera largă a imaginaţiei, timp în care poeta Mihaela Oancea ne 
poartă în braţele ei sensibile, de meditaţie, din care radiază căldura 
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blândă de poezie urcată spre culmi pentru a ocupa un meritat loc 
printre poetele de vază ale literaturii române. 

Apariţia volumului la Editura Destine conferă Solzilor negri ai 
timpului alb un certificat de calitate, printr-o semnătură autorizată a 
scriitorului-editor, Victor Gh. Stan, care nu face abatere de la 
calitatea literaturii, indiferent dacă discutăm despre cea pentru maturi 
sau cea destinată copiilor. 

 
Ion C. Ştefan 
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Jocul cu solzii timpului alb 

În auroră,  
vârtejuri de fluturi,  
adunaţi ca la şezătoare, 
vorbesc 
despre începuturi. 
Mai devreme s-a încheiat  
sabatul păpuşilor sinistre  
ce şi-au întins tentaculele 
în solzii din pustiuri. 
Purtând o armură de-argint, 
fereastra mă priveşte 
încordată,  
dar cu nădejdea că nu voi lăsa 
fulgii întunericului, insecte viclene, 
să se năpustească în ostrovul ei de lumină; 
îşi zăvorăşte instinctul, 
curiozitatea cu care privea  
lumea 
succedată-n generaţii de-a valma; 
ridică armura 
şi refuză jocul pustiului decolorat 
căruia îi îngrop chiar eu, azi, 
sub zăpezile mute, 
ia cu solzii timpului alb.  
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Introspecţie nocturnă 

În nopţile cu surâsuri abandonate, 
aduni în buzunare 
seminţe de cer, 
legiuni întregi de doruri  
cu miros de mosc şi iasomie, 
trăiri de insomniac 
încolţite pe claviatura gândurilor. 
Refugiat într-o grotă de burlac, 
şlefuieşti amintiri 
şi-n firida timpului  
le conservi  
ca-ntr-un schit. 
Deşi neinvitate,  
aşteaptă la uşă 
cuvintele - 
porţi spre împăcare. 
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Paşi de balet celest 

Bulgări de scântei  
cu braţe de cinabru,  
verde-jad şi ametist, 
păşesc sensibil, 
pe coridoare de-azur. 
Fuioare de lumini  
nedesluşite 
năvălesc  
prin hubloul nopţii 
întocmai cum narvalii  
despică apele arctice; 
fildeşii uriaşilor nordului, 
splendide săbii de os, 
împing întunericul, 
acel boem  
ce-şi poartă cu graţie  
coroana de imortele.  
Departe,  
diapazonul e lovit 
pentru obţinerea 
tonalităţii perfecte. 
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Camera de reflecţie 

Dincolo de peretele de sare, 
se scutură un cnut de flăcări 
zămislit de gnomi. 
Treptat, defilează 
amfore,  
sculpturi ronde-bosse,  
străzi înguste, pavate cu piatră, 
cântăreţi cu lăute, 
obuze,  
paturi de arme, 
rândunele. 
Nu s-a dizolvat  
nicio serie de întâmplări  
datate azi cu radiocarbon, 
însă noi,  
pelerini cu visuri fulguinde, 
am renunţat  
a mai aştepta.  
N-am uitat, dar am ales 
să mergem mai departe. 
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Resurecţie 

De-abia atinse 
cu degete străvezii, de veghe, 
tăcerile îngropate în ventriculul drept 
tropotiră,  
pereţii se-ngustară,  
nelăsând să se-ntrevadă  
nici obrazul palid al captivităţii, 
nici desenele policrome 
ce aminteau fascinant 
de Capela Sixtină a Preistoriei; 
pe marginea lucarnei 
se respira agonic, 
cât timp 
se urmărea cu priviri de tarsieri 
orice mişcare suspectă. 
Se făcuse din nou seară;  
cu temeri osificate, 
tăcerile preferară asemănările  
în locul diferenţelor 
şi, de-acum,  
era linişte 
în camera hiperbară. 



Solzii negri ai timpului alb 
 
 

 15

Colecţie de anamorfoze 

Câte cărări din lume 
nu şi-au uitat călătorii? 
Nu ştiu cum, deodată, 
colbul a memorat  
urmele paşilor tăi, 
paşi care se opreau 
nefericit, repetitiv, 
la jumătatea cărării. 
Însetaţi de necuprins, 
bolnavi de căutare, 
yin şi yang dansând 
pe vertebrele sorţii, 
am făcut un pact 
ce se poate desface 
doar în Empireu. 
Din când în când, 
în tăcerea,  
în răcoarea 
serilor autumnale, 
urmele se întrupează 
într-o colecţie  
de anamorfoze, 
aducându-l pe Tu 
care devine Sine. 
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Mai e nevoie de timp 

Smerit,  
îmi pare  
că ceri privirii  
perspectivă, 
călăuzindu-i ucenicii 
spre noile falii  
ale realităţii, 
permanent reconfigurate. 
Înţeapă aerul  
aici, 
sub talpa dorului 
şi-ţi înverzesc amintiri, 
dar timpul  
mai are  
nevoie de timp 
să cearnă  
regrete. 
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Regresiune 

În zaţul serii, se pierdeau poveştile noastre 
spuse de bătrâni, cu tâlc, la şezători. 
Se deşirau distruse ca ochiurile  
şalului din vechime tricotat. 
Cerul, cojit mereu de ploi,  
nu mai avea lacrimi  
să plângă nepăsarea 
şi-n cufărul nopţii 
se-ntorceau toate, 
păşind tiptil-tiptil, 
căci din noapte 
se născuse,  
odinioară, 
lumea. 
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Concert amânat 

Se-amână azi concertul. 
Îngenunchează pe pământ,   
umilă,  
luna din sonată. 
Coboară sănii de vise  
pe calda zăpadă a trupului ei 
şi ninge,  
tot ninge cu-absenţe. 
Miop, gândul se-adăposteşte,  
într-o firidă a nopţii,  
tăcut ca un mormânt 
sălăşluind în noi. 
Nu ne mai putem întoarce  
acasă. 
Luntraşul e chemat să moară, 
chiar azi,  
când vânătorii de iluzii 
se-nghesuie flămânzi  
la ţărmul lui. 
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Coincidentia oppositorum 

În tine stau toate – 
eşti clipă surprinsă pe-o pânză, 
pictată-ntr-un timp al iubirii; 
umbre se-nclină, volume glisează, 
iar spaţiul fluid  
tot visează. 
Din umbrele grele şi dese, 
cu forme rotunde, lascive, 
se-adapă lumina, serenă, 
te-atinge pe umăr, 
cu deget de somn, 
tresari şi asculţi  
preschimbarea 
din om în neom. 
Treptat, îi deprinzi 
mişcarea şi sensul; 
priveşti prin lucarna eternă, 
parabola revărsată pe-o pânză, 
ascet şi păgân deopotrivă, 
şi iute-n amiază 
şi lin către seară, 
uşor ca o frunză. 
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Respirând nemurire 

Geamurile verandei n-au, iubite, niciun sens! 
nici vitraliile catedralelor, nici lentilele lunetelor! 
Toate se succedă-n eter, concentric rânduite, 
dar sufocante, amăgitoare. 
Chiar felinarul nopţii a pălit  
cu ochelarii pe nas rătăciţi. 
În noi s-au deschis  
dalbe ferestre respirând nemurire; 
Spaţiul şi-a umplut plămânii de armonie 
şi-am învăţat rostul 
când ea, iubirea, 
a dansat pe spinarea vremii 
îmbobocind sub genele tale! 
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Modificare de atitudine 

Strada se desfăşura ca un cicerone sporovăitor, 
te-nsoţea în albul murdar al dimineţilor de iarnă, 
cu privirile concupiscente,  
deşurubate din interminabile conversaţii. 
Propulsa perfid  
păpuşi de ceară de pe trambulina hazardului.  
Până de curând a urlat cu stridenţa  
unei sirene pentru ceaţă, 
dar a primit factura înverşunării, 
iar azi, prin zăpezile mute, îşi aşteaptă cuminte 
cizmele care-şi fac drum, 
vieţile ce caută motive să se nască, 
perforând nepăsarea ce alunecă-n retină,  
cu toate perdelele trase, 
cu formele ei ulcerate de existenţă. 
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În număr 

Înfiorată de talazurile  
înălţate din genuni, 
închidea pleoapele 
încercând să-şi găsească identitatea 
în intervalul dintre yin şi yang, 
în durerea celor trei ceasuri de pe Golgota, 
în preceptele celor patru stâlpi ai destinului, 
în taina celor cinci cărţi sacre,  
în mirabilul celor şase zile ale creaţiei, 
în simbolistica pitagoreicului şapte, 
în toate cele opt direcţii ale rozei vânturilor, 
în lecţia celor nouă fericiri evanghelice. 
Înaintând, a descoperit 
în număr puterea crengii de aur 
întinse de indivizibilul Unu. 



Solzii negri ai timpului alb 
 
 

 25

Te-am întrebat adesea 

Vântul înnoda crengile  
pe drumul spre peşteri ostenite 
ce glăsuiau în van 
despre umbrele moi. 
Se rumenise infinitul 
în cuptorul regenerării 
şi-am poposit  
la locul hotărât, 
dar tot n-ai apărut! 
Spaima săpa sardonic 
acolo, în alveola pădurii, 
unde duhuri nocturne 
şuierau în văile-abrupte. 
Acolo, în desişuri silvestre, 
ai încercat cândva 
să baţi în piroane veşnicia,  
însă chingile s-au rupt 
şi din vina mea, 
îmbolnăvindu-ne iremediabil 
de năzuinţe 
cu un cod azi ilizibil, 
furişat în orbite. 
Pribeagă,  
fremătam de nerăbdare, 
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recuperam anii, 
derulând un absurd dialog 
între Spaţiu şi Timp. 
Te-am întrebat adesea 
despre reguli, limite, sensuri. 
De ce oare,  niciodată,  
n-ai vrut să-mi vorbeşti 
despre moartea clipelor 
ori despre imposibilitatea 
zborului invers? 
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Amprentare 

Clipeşti în acelaşi spaţiu  
dăltuit parcă pentru noi 
ori..aşa îl simţim; 
tresari la foşnetul pădurii - 
ea-şi spune mai departe povestea. 
Gândeşti la noi? Atunci nu eşti departe! 
În memoria retinei ne-au rămas 
o creastă de munte, cerboaice şi brazi, 
verde ce se rostogoleşte molcom 
printre izvoarele reci. 
Azi nu-i nimic potrivnic, 
ci simplă devenire. 
În vene-ţi curge clipa 
ce ne-a rotit în ceruri, 
iar dorul e cunună 
de maci însângeraţi 
şi-n zbor de libelule 
atinge cu aripa 
azurul 
dăruit 
în răcoarea  
unei seri de mai. 
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Calea spre tine 

Porţile pământului s-au zăvorât 
cu lacrima prinsă-n colţul ochiului - 
candid contur de zigurat  
ce n-accepta plecarea! 
Zorii au pus umărul vârstat cu alb 
şi-au rostogolit-o de pe un tăpşan. 
Armonicele acelui devreme, 
înrămat azi în amintire, 
au defulat în surdină 
spre Calea Lactee - 
Când stelele dispar 
în caftanul dimineţii, 
strâng în palmă  
aromate flori de salcâm, 
aştept să mă priveşti calin 
din ochi de dumbravă, 
cu verdele pe tâmple, 
să mă-nfăşori în straie de senin, 
şi blând să mă veghezi 
cum îmi deschid aripile 
până la creştetul norilor, 
căutându-te printre rândunele, 
căci cuibul este gol! 
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Scrisoarea 

În crepuscul, 
ai primit scrisoarea. 
Rândurile mărşăluiau tăcute, 
pe volutele creierului, 
până când s-au făcut 
ţăndări incandescente, 
ilizibile pentru snopi foşnitori 
de priviri astenice. 
Silabele ei s-au dizolvat în artere, 
dibuind pe acolo 
un rebus al îndoielilor 
ameţite pe toboganul 
construit, pesemne, de-un saltimbanc. 
Inscripţionate cu cerneală-tăciune, 
cuvintele cu resturi de cerbi 
şi-au uscat gâtlejul, 
ba chiar au trecut Rubiconul, 
mutând pionii 
pe tabla de şah a Fortunei. 
Unda lor de şoc tot n-a reuşit 
să escamoteze ideea 
pe care ai ghemuit-o în conştiinţă. 
Să înţeleg că, precum Augias, 
nu erai pregătit 
pentru inventivitate? 
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Roade cosmice 

Pe pământ,  
ploaia te bate pe umăr  
camaradereşte,  
apoi toarnă lacomă,  
răpăind în clipe egale. 
Atunci hăţurile-s vrăjite 
şi nu-ţi poţi opri gândul, 
când încalecă  
pe armăsarii dorului 
care nechează  
neastâmpăraţi  
printre nori, 
scuturându-şi  
coamele argintate. 
Necuprinsul  
îşi deschide sipetul, 
leapădă coroana, 
stăpân este Pathos! 



Mihaela Oancea 
 
 

 32

 
 
 
Gândul-faur  
sedus de miraj, 
pipăie desăvârşirea, 
dar tresare şi-amuţeşte 
când e smuls fără voie 
din adăpostul 
de dincolo  
de geamurile cosmice. 
Cât ai scăpăra din amnar, 
se-ntoarce cu sânul încărcat 
de roadele cosmice, 
făcându-le tuturora 
un rost  
pe crâmpeiul de hârtie. 
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Pe creste de poveste 

Acolo, 
unde valuri amare 
pictau cerul de opal 
din care te-ai întrupat 
august, uimitor-  
ca arcul zării – albatrosul,  
unde sălcii curgătoare 
împleteau necontenit 
mlădiţe de aripi 
pentru copiii firii, 
unde aşteptau ruguri de ispite, 
tăceri nedospite, 
ascunse 
în canioane neumblate, 
acolo, în retorta vremii, 
se distilau simţiri mocnite, 
iar osatura infinitului 
se sprijinea pe credinţă, 
pe raze de speranţă, 
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acolo unde pioleţii  
ni se înfigeau în zăpadă, 
unde soarele 
devenise fluture de foc, 
acolo, 
pe creste de poveste, 
am existat NOI. 
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În spiralele clipelor 

Încurcat în spiralele clipelor fremătânde 
pe şolduri tăcute, de muselină, 
ai uitat să celebrezi fluturi pe serpentine, 
să urmăreşti acvile cu ochi scormonitori, 
s-asculţi cerboaicele străbătând 
clapele claviaturii foşnitoare! 
Cu ochi cerniţi, pironeşti cu privirea 
liniştea de stampă a colinelor. 
Prins între silabele devenirii tale, 
soarele, titirez fosforescent, 
se rostogoleşte în jar de timp, 
aruncând melancolic năvodul 
când spre dâmbul panseluţelor, 
când spre pleoapele-ţi sufocate. 
Oare ce-ar spune Shakespeare?  
Mai pot vindeca panseluţele 
o inimă sfârşită? 
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De unde-ncepe veşnicia? 

De veghe la propriul căpătâi, 
o întrebare bântuie şi acum 
la geamandura clipelor desfrunzite. 
Pleoapa rememorării se-nchide  
când şi când 
pentru a picta ploile paşilor pierduţi. 
Părea că pentru tine  
timpul ţinea apăsată  
pedala de frână, 
adunând lumină-n privirea de sibilă. 
Doar tu cunoşteai cântecul cubului 
cuibărit într-o sferă... 
La asfinţit, universul se dădu de-a dura 
şi-agăţă de trupul tăcerilor 
ce făcură coadă la spovedit 
un inel 
pe care inscripţionă  
cu aşchii de vis 
,,pe vecie!” 
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Tocire, în dimineţi cu fard 

În dimineţi naufragiate, 
lebedele sidefii se-anină  
de pleoape nevrotice 
tălmăcind un tatuaj tribal 
de pe umărul rătăcitului ţipăt, 
cu pilaştri şi palmete  
adâncite-n somn thanatic.  
Spaţiul nu mai pune corset 
nicăieri. 
Doar pe compasiune  
încă stăpâneşte 
jugul nemilos al indiferenţei 
şi rana se cască neîncetat 
cu un rânjet cinic, 
în dimineţi anoste, dar cu fard. 
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Optică 

Vasele de croazieră 
au cercetat ţinuturile cubiste 
ale imaginaţiei psihedelice, 
dar ancorarea li s-a refuzat. 
Pacheboturi, yole, corăbii de piraţi, 
la amiază, navigau la unison, 
pe talazurile de amazonit. 
Aţipiseră valurile 
cu degetele plimbânde 
pe şovăielile noastre. 
Atunci când lutierul a decis 
să ne acordeze marea, 
asfinţitul înroşise macii 
pe cerul desculţ 
care valsa 
în clipe rotunde, perfecte, 
iar corăbiile surâdeau, 
poposite la debarcader. 
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Vox clamantis 

Crepuscul - decor sepulcral.  
Nimicul cuprinde 
cu braţe noduroase 
spaima, revolta, declinul, 
nevroza şi febra viscerală laolaltă. 
Din călimară,  
poeţii pot coagula cu greu 
stări în silabe. 
Ca pe maidan,  
literele schizofrenice 
aleargă pe catalige 
purtând pe umeri 
cuvintele - bufoni trişti. 
Clovnii lumii părăsite 
au buzunarele pline de sensuri 
din care clădesc 
incomode întrebări.  
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Azi, când grijile şi-au rupt în coate hainele 
şi-aşteaptă cu pupilele dilatate 
finalul teribilei nopţi valpurgice, 
omenirea îşi strigă disperarea  
precum Orfeu, 
fuge tipând înfricoşată 
ca-n tabloul lui Munch. 
Oare în urmă va rămâne 
doar o voce 
care strigă în pustiu? 
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Surâzi! 

La orizont  
crezi că se-ntinde  
nemărginirea 
ca o muză  
cu o coleretă de nori? 
De-aici, doar gândul 
străpunge clipa 
şi se cocoaţă visător  
lângă îngeri, 
îndrăznind a-i întreba  
despre Dumnezeu. 
Fiinţele de lumină tresar, 
din jilţuri de palisandru. 
Mereu pătimaşi,  
ei reiau învăţătura 
şi conchid:  
cheia care deschide cerul 
e-al omului surâs! 
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Panta rhei 

Ca un apostat, urla prin văi adânci, 
surprins de-o viitură; 
îşi întindea năvalnic braţele  
spre cerul ce scăpăra  
din copite de foc. 
Târziu,  
din tulnic se rostise  
o chemare 
cu tâlc neînţeles. 
În auroră,  
liniştea stăpânea zarea, 
iar Timpul tuşea sec, 
ieşind din bivuac. 
De pe clavicula zorilor, 
grijile lui păreau  
a se disipa în aval, 
odată cu ploaia de mai. 
Cobora abruptul alpin,  
dar urma de pe stânci 
n-avea chip 
şi-nfiptă-n plămâni sta o hidră 
ce chinu-i mărea neîncetat. 
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Speriat, închidea pleoapele, 
şoptea gliei eresuri de-altădat’, 
anina visuri pe ramuri de-alun, 
împreunându-şi mâinile 
pentru rugăciune. 
Cerbii boncăneau 
în căutarea ciutelor, departe. 
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Autoscopie 

Amiază. Tăceri de fluturi. 
Euritmic, lumina loveşte în storurile lăsate. 
Lunecând de pe trepiedul trecutului, 
devine dureroasă ca o arsură. 
Priveşte! 
Se strecoară pe volutele gândurilor, 
prin pâlnia incertitudinilor mustinde, 
netulburată nici de legiunea îngerilor întârziaţi, 
nici de hohotul cuvintelor nerostite 
şi poartă-n zbor de albatroşi 
iubirea-amforă plăpândă. 
Priveşte-o! 
Vălurită, iarba cerului i se-agaţă rebelă în plete, 
împresurând spaţiul 
cu proaspătă aromă de bujori. 
Ai cunoscut-o cândva, sfioasă, 
furişându-se-n căuşul sufletului tău. 
Azi, ea te luminează, 
tot ea produce curcubeie, 
măsoară timpul 
ce-şi împlântă rădăcini puternice-n jur 
şi-ascultă cum cresc febril 
urmele paşilor în doi. 
Dă-mi mâna! 
Priveşte-te! 
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Când a mai rodit aşa ceasul? 

Oglindită în tine 
nu mai zăream  
marginile fiinţei noastre.  
Cerul împrumutase lumina 
din nimburile arhanghelilor, 
adăpând din nemărginire 
blânzi unicorni. 
Cochetă, o stea îşi admira 
reticulara privire 
în apele repezi 
şi zâmbetul ei 
făcea glia să dănţuiască. 
Oare când a mai rodit 
ceasul 
atât de profund ca atunci? 
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Dincolo de curbura scoarţei terestre 

Mai ştii când reglam apusuri de soare 
şi ne-abandonam pretutindeni 
într-o fiinţare profundă? 
Trăgeai din pipă-capriciul comod 
al serilor eclatante de vară- 
mână-n mână, călătoream 
pe claviatura astrală. 
Visele ne erau ferestre-naripate 
spre orizontul altor lumi. 
Dimineaţa purta coroană  
de spumă albă, 
iar apa scânteia atinsă  
de lumina franjurată... 
Mi te-ai inoculat în celule, 
astfel că şi azi, mă-nalţ spre tine 
ca o pasăre de-argint, 
ştiind că ne vom întâlni 
dincolo de curbura scoarţei terestre. 
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Înapoi la Zamolxis! 

Deşi mă trezeam mereu lângă surâsul tău, 
copilăream  
şi n-am ştiut atunci unde-ţi duceai  
tăcerile fremătate de ploi -  
dale de cetină  
peste ţipetele rândunicilor. 
Am înţeles în timp 
sensul slovelor tale   
înmuiate în albastru de Voroneţ - 
ele dădeau în rod  
şi năşteau gloria trecută 
din palmele sângerânde –  
ecluze temporale 
ale unui portativ purificator. 
Clipea vara din gene 
când visul veşniciei  
prindea viaţă 
în grădina lui Zamolxis! 
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O nouă oglindire? 

Înfricoşat, din cămaşa absurdului,  
pământul tresare spasmodic, 
cu pumnii încleştaţi. 
Deasupra - tuşe de lumină irizată. 
Trişti, licornii pictează cu cobalt 
un colţ de lume. 
De când i s-au şubrezit pilaştrii 
cerul nu şi-a plâns pe îndelete 
îngerii prigoniţi, 
dar acum licornii-i aud glasul tânguitor, 
întrucât amintirea  
nu-i decât jăratic ţinut sub spuză. 
Pe creste de senin,  
tăcerea cugetă adamic 
la rostul unei noi oglindiri 
cu-acelaşi liant -iubirea. 
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La căpătâiul timpului 

Între cer şi pământ 
timpul îşi caută haotic 
bulbii nemuririi. 
Cuiburile împletite ale berzelor 
au ars tăcut 
în vălvătaia asfinţitului. 
Mesteceni cu trunchiurile 
răsturnate-n frunzişul de opal 
se uită prin lume 
ca-n sită, 
cu ochii împăienjeniţi de absurd. 
Într-un târziu, 
din picături de noapte 
se decupează lumina; 
atinge cu degete subţiri 
dealurile, clape de clavir, 
ce-şi pasc timpul, ciclic, pe pământ. 
Păsări albe – oamenii – 
ţâşnesc electric spre cer 
cu ţipăt – jumătate târziu, jumătate vis. 
Disoluţia nu-i decât pură devenire 
şi atunci... 
de ce-i atâta tristeţe-ntr-un sfârşit? 
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Coerenţă amniotică 

Culcat în iarbă,  
gândul, supravieţuitor al cataclismului, 
priveşte nedumerit lumina orbitoare – spice vălurite 
în care se scaldă. 
Nu i se mai ghemuieşte frigul în suflet - 
Caută locul  
unde inima i-ar începe din nou să bată. 
Arome de cimbru sălbatic 
dansează frenetic în jur,  
învăluindu-i umerii într-o binecuvântată îmbrăţişare.  
Tavanul de nori  
îl cercetează surprins 
şi-atât de intens, 
încât unul devine imaginea răsturnată  
a celuilalt. 
Depărtările ard dorurile pribegite – 
tic-tac! 
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Autosugestie 

În prezentul – ipoteză 
circulă gânduri desfrunzite 
pe cărări ce şi-au uitat obârşia. 
Mărşăluieşte tulburat 
trecutul 
umbrit de incertitudini; 
calcă anemic, rectiliniu 
pe trasee – 
infundibule ale norocului. 
Seminţe ale aceluiaşi pom, 
zilnic facem alegerile necesare. 
Oare? 
În zare se desluşeşte 
urma proaspătă a pensulei 
din tabloul continuu 
al efectului placebo. 
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Vis lucid 

Răceală de piatră, timp mut… 
În faţă, năcluca ţâşni, 
rostogolindu-se ca un cristal negru 
în pădurea ai cărei pereţi  
posomorâţi, cocoşaţi, 
se-apropiară 
ca-ntr-un cleşte. 
Ochiul ei ne privise aspru, neclintit, 
de pe un colţ de stâncă. 
Împrejur, culorile se diluară, 
privirile noastre desperecheate 
căutau avide sensul întâmplării. 
Abia într-un târziu, 
braţele de funingine m-au căutat 
şi-am săgetat azurul infinit 
doar pentru a mă prăbuşi 
împăcată 
la pieptul tău. 
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Tangou prin timp 

Câteodată, involuntar,  
prind povestea noastră  
de-o muchie nefinisată, 
dar cuvintele-arome  
se sparg în cristelniţe 
şi se fugăresc,   
hohotind prin artere. 
Ne ciocnim în astral. 
Aşa-am aflat că ai renunţat  
la doza de adrenalină, 
nedorind altceva 
decât o dulceagă stare de bine 
şi, eventual, să-ţi deschizi 
o cafenea cu aer interbelic. 
Uneori se-ascute simţirea 
născută din glasul albastru 
al mării ascunse în noi 
şi-atunci mă priveşti trist 
din depărtări estompate. 
Cu cât mă apropii, 
cu-atât imaginea  
se adumbreşte, 
lăsând vizibilă 
doar lacrima. 
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Privire caducă 

Înăuntrul privirii acesteia, 
alta, nu demult, a apus. 
Dacă s-au înţeles sau nu, 
dacă au învăţat 
măcar pilda prieteniei 
de la Castor şi Pollux, 
nu ştie nimeni. 
Au păşit iniţial dezgolite 
pe ogoarele selenare, 
cot la cot cu îngerii 
care nu le-au găsit leacul 
şi-au obosit 
să le mai poarte de grijă. 
Înveşmântate, s-au perindat tăcute, 
pe străzile căptuşite de noroi, 
în clădiri ce n-au cunoscut vreodată 
culoarea. 
Uneori au trăit intens, nedozat; 
abandonându-se orelor, 
alteori şi-au ronţăit clipele, 
au fremătat 
cu ochii pironiţi spre abisul din jur. 
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De-ar fi înţeles, 
din liniştea depărtărilor desculţe, 
că trebuie să privească 
spre lumina acelei lumi posibile, 
fără a uita să trăiască frumos 
prezentul... 
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Amintiri decolorate 

Imprevizibile, coboară şi-acum 
dintre stelele galbene, 
în lanul de maci,  
lângă umerii tăi. 
Noaptea lasă urme 
ce ţi se târăsc până la uşă. 
Tulburate de dor răvăşitor, 
aici, pe pământ, 
vârtejuri de umbre 
se stârnesc prin holde. 
Cuprinsă de reverie, 
luna se tot leagănă 
într-o coardă de pian. 
Spui o rugăciune 
şi negi mereu că te doare. 
Totuşi, cine cunoaşte mai bine 
glasul tristeţilor tale? 
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Târziul din noi 

Pe cele două ţărmuri 
plouă îngândurat. 
Sferele grele,  
ca de pâslă albastră, 
letargice, mai tălmăcesc 
despre începuturi.  
Tot plouă,  
plouă 
cu clipe dezgolite, 
furişate-n nadir. 
De-atunci 
au tot murit 
una în miezul celeilalte. 
De-atunci 
s-au statornicit 
în privirile noastre 
zăpezi nedezlegate 
şi-o senzaţie de târziu. 
S-au sfărâmat dimineţi 
sub pleoape 
şi, între timp,  
s-a făcut noapte. 
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Iluzie 

Urmăresc  
ca-ntr-o grafică sepia, 
cu roţi de bâlci  
şi căluşei pe fundal, 
spectacolul 
unui comerciant de măşti 
ce negociază frivol 
strălucirea clipelor, 
cu iluzia  
că din jocul cu timpul 
cineva poate ieşi  
câştigător. 
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Irişi albi, de catifea 

Toamna păşea hotărâtă 
în condurii-i arămii, 
prin zăvoaie cu sitari şi piţigoi, 
acolo unde ne duceam şi noi 
toate patimile. 
Priveam azurul  
şi zâmbetele zburau  
precum rândunelele 
cercetate de ochi flămânzi  
ce-şi păstrau observaţiile 
în caiete de culori diferite, 
între foile cărora, tainic,  
adormiseră de astă-vară 
câţiva irişi albi, de catifea. 
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Proces de vindecare 

Soarele, fruct dat în pârg, 
se priveşte în turcoazul fluid, înspumat, 
înoată cu delfinii, 
întârzie printre coloniile de corali ale Mării Roşii, 
cercetează tropicalele mlaştini de mangrove, 
face snorkeling, fascinat de lumea submarină 
şi, tiptil, după-amiază, 
se furişează într-un hamac, 
pentru siestă. 
De aici, priveşte lumea 
când cu un ochi,  
când cu celălalt, 
în căutarea perspectivei favorabile. 
Aleargă şi strigă liber pe ţărmul muntos,  
pentru a eluda 
pericolul emoţiilor reprimate. 
Spre seară, tolănit pe nisip,  
surâde,  
ştind că orice vindecare 
e o lecţie de viaţă. 
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Joc de suprapuneri 

Pe scena vie 
mai e ceva definitiv? 
Plante, roci, 
supuse transformării - 
Oameni, seminţe ale învierii 
într-un joc de-a v-aţi ascunselea, 
căci din orice cotlon 
priveşte iscoditor Thanatos. 
Ochii se multiplică ameţitor 
şi peste mâinile tale 
se aşază mereu altele noi,  
până când ochiul interior 
se va deschide pentru plenitudine. 
până atunci aşteptăm, 
într-un joc de suprapuneri, 
a ne întâlni cu non-timpul 
din care-am început. 
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Dezmărginire în ecouri de strană 

Din văi senine,  
zvâcnesc tăceri ce-adună zâne 
cu tainic grai  
ivit din fagure de ornic. 
Agilă ca un ibex, clipa 
se-nţepeneşte pe picioare,  
scrutând  
depărtările cu coapse de albastru.  
Mai sus,  
o despletire de fluturi 
pe trepte ninse de înnoptări 
încremeneşte-n alb. 
Doar blajinii bujori de munte 
cu arome seducătoare 
mai freamătă-n ţinutul alpin, 
în acea magică risipă de culoare, 
când, de veghe ispitirilor mele,  
pe pisc,  
muguri de lumină 
tot răsfoiesc petale de cer, 
în ecouri de strană. 
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Fugit irreparabile tempus 

Mugurii veşniciei  
de mult nu mai rodesc aici, 
unde viaţa, săgeată a timpului, 
îşi mai decuplează câte un vagon 
şi-l pierde pe tomnatic 
în rotocoale de fum. 
Cu priviri schiopătânde, 
muribundul înţelege  
precum Ivan Ilici 
că-i simplu trecător 
pe şinele destinaţiilor finale. 



Mihaela Oancea 
 
 

 70

 

 



Solzii negri ai timpului alb 
 
 

 71

Destine siameze 

Ne-am întâlnit privirile 
dincolo de oglinda cea veche 
ce păstra amintiri 
şi replici cusute pe carâmbul timpului, 
de când orele de abia prinseră a gânguri, 
de când jubila pământul în pâslarii cafenii,  
iar soarele naviga în pirogă de jăratic.  
Arborii au prins rod 
şi-odată cu ei ne-am început periplul 
azi ferecat în cutia  
al cărei traforaj vorbeşte  
despre cerboaicele cu ochii limpezi 
şi mai cu seamă 
despre destine siameze. 
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Dincolo de vălul Mayei 

Luna s-a înfipt în bucata ei de noapte, 
dar a trasat un cerc deschis 
şi-a tânjit după doza ideală de analeptic, 
după o altă normalitate 
la fel de periculoasă. 
Dimineaţa, holda de cleştar 
prinsă în privirea râului, 
era orgă şerpuindă de tăceri 
izvorâte din clipe de fauni. 
Deodată, 
m-am întrebat 
dacă aş putea merge 
într-o ipotetică zi de duminică 
pe linia verde 
până la intersecţia ocrului cu albastrul, 
în seara aceea 
unde mi-ar fi începutul? 
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Ortoexistenţă 

Aşchii albastre  
freamătă pe sprânceana relativismului, 
simţind înregimentările drept artificiale 
şi realitatea, precum nisipurile mişcătoare,  
în continuă clădire. 
Dejucând planul tăietorilor de lemne, 
neîncetat, câţiva arbori îşi plămădesc solul, 
îşi racordează fiinţa la ortoexistenţă, 
răspândesc sevă printre pleoapele timpului 
cu trup ghebos. 
Cresc mereu păduri de existenţe efemere, 
dar puţini arbori cu rădăcinile în sus.   
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Cine-i străinul din tine? 

Stăruitor, calci pe o pardoseală de nori, 
inconştient de direcţia imprimată viitorului 
din prezent. 
Savoarea clipei propovăduite, 
dar neancorate, fără cordon ombilical, 
e o himeră. 
Trecutul nu-i decât zeul cusut în coapsă 
ce-ţi cere să dezvălui 
străinul din tine! 
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Mergem împreună? 

Vag, negrul urlă iar  
în scrumiere. 
Paşii nu mai cunosc vocea străveche, 
aşa că circulăm bezmetici pe coridoarele 
dinspre nicăieri. 
Sub piramida de turcoaz, 
pânzele încrederii nu s-au rupt 
şi nu-i niciodată prea târziu. 
Polarizate spre lumină, 
cu deznădejdea tocită până la os, 
de dimineaţă, 
dorinţele-au redobândit cifrul 
şi-au pornit-o pe jos. 
Mergem împreună? 
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Edificare 

Am pus cuvintele la limpezit, pe stofa cadrilată - 
credeau că-şi rătăciseră prin lume jumătatea 
şi, ghemuite, 
îmi vorbeau despre ruperi de ritm şi extrasistole. 
Le cercetam ca pe nişte fosile din triasic, 
căutând peştii zburători  
care să-noate în răcoroasa mare de alb, 
să alunge umbrele ce mişunau scandalos  
printr-un labirint al spaimelor primordiale. 
Din când în când, un omoplat le trosnea 
şi cortina tăcerii asfinţea ca un vultur în vrie. 
Într-o dimineaţă oarecare,  
buna-dispoziţie le-nflorise în miez,  
ţopăiau precum popcornul  
şi-atunci am aflat că erau hotărâte 
să gândească nu la ce sunt,  
ci la ce pot să devină. 



Mihaela Oancea 
 
 

 78

Călătorie 

Foşnea toamna prin dumbravă, 
când, într-o foială de idei, 
visele îşi potriveau luneta astronomică 
să admire Ursa Mare. 
Inelul argintiu din jurul irisului 
chema poveşti încărunţite, 
strecurate tiptil în flacoanele ştiute. 
Omul, paşaport cosmic   
pentru eternitate, 
nu se înţelegea pe deplin, 
iar lumina ajunsese  
a se curba în jurul lui, 
în aşteptarea peregrinărilor 
prin galaxiile doldora pe ferestre – 
colorate cadrane  
către infinitele hoinăreli onirice 
zugrăvite-n zenit. 
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Muguri de vis 

Din secundele recent scoase din uz, 
se desfac muguri de lumină viscolită 
şi priviri ce întrupează promisiuni 
pentru viitor.  
Cum realitatea nu-i altceva decât 
ceea ce-i permitem să fie, 
noapte de noapte,  
la ora hotărâtă, 
gândul -insomniac boem- 
se-agaţă de osatura ogivală 
a lumilor noastre posibile 
şi te-nsoţeşte 
fără întrebări, 
fiindcă ele ucid  
până şi cele mai frumoase visuri. 
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Dau pagina 

Un cuvânt tescuit de nepăsare 
se rostogoleşte asurzitor 
între noi, 
cei care i-am aprins fitilul. 
Zidurile se cutremură, 
tencuiala a şi-nceput să se crape, 
iar zelosul Thanatos, scăpat din captivitate, 
se dezlănţuie. 
Pământul asudă, macină întrebările goale, 
zvâcneşte bolnav 
şi nimeni, absolut nimeni 
nu mai aşteaptă pe nimeni... 
Dau pagina...atât de mult vreau să respir,  
să alerg până dincolo de ţinutul pietros, 
acolo, în zăpada unei dimineţi de aprilie, 
să ascult liniştea  
cum se rostogoleşte cu fulgi mari 
peste câmpurile firii; 
acolo vreau să-nvăţ 
din nou  
să rodesc.  
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Note de târziu 

Ştiu că mi-ai zâmbi şi azi 
ca în dimineaţa aceea jilavă 
care îşi unduia coapsele răsfăţate 
cu moi arome de magnolii 
şi chicotea atingând  
trupuri lipsite de secrete. 
De-atunci, 
împreună am învăţat 
că ploaia nu-i decât  
o copilă ce râde 
cu note de târziu în glas. 



Solzii negri ai timpului alb 
 
 

 83

Destrămare 

Şirurile de oglinzi ce ne privesc panoramic 
surprind zâmbetul tău  
ştirb de atâta însingurare. 
Totul se derulează atât de rapid, 
că nu apuci bine să priveşti în ochi  
oamenii, întâmplările, 
şi te trezeşti iar singur. 
În liniştea bolnavă de târziu, 
pădurea suspendată 
se gârboveşte  
în plămânul tavanului înzăpezit, 
în timp ce îngerilor li se picură pe aripi  
un rest de soare 
şi teama de înălţimi. 
Când tu, când pădurea, când îngerii, 
cercetaţi acele ceasornicului, 
dar clipa - corb al lui Poe – 
obosită coboară, 
învinsă de somn. 
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În văzul fluturilor 

În văzul fluturilor ce dansează-n salon, 
tolănită pe covor, 
cămaşa de olandă mai păstrează  
relieful trupului ei, 
aşa cum ţi-l aminteşti - 
freamăt sculptat în calcedonie… 
Draperia tresaltă-nfiorată - 
curând, salonul se umple  
de arlechini  
care execută piruete 
şi râd zgomotos; 
eşti cuprins într-un joc de oglinzi  
tot mai stranii, 
tot mai indiscrete 
şi mâini flămânde,  
sătule de şovăieli, 
şuieră o poveste a destrămării. 
Ştii oare că setea aceea de infinit 
se plimbă şi-acum, desculţă, 
prin valurile mării? 
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Sâmburele de ghindă 

Când n-ai mai putut trăi cu tine însuţi, 
când osul a devenit conştient  
de ritmul disoluţiei 
şi-a-nceput să-şi recite  
viaţa pictată pe retină, 
numărând paşii finiţi 
şi bucuriile prinse cu ace de siguranţă, 
ţi-au înfrunzit priviri, 
căutând rădăcini veşnice, 
păstrate 
în sâmburele acesta de ghindă. 
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Arpegiu insomniac 

Un ostrov curbat de vuiet, de vreme, 
drapează fereastra. 
Ce gânduri ne-ncearcă? 
De când vociferează tăcerile 
ca trepăduşi ai insomniilor rebele? 
Cum ne poate fi dansul  
şi haos şi simetrie? 
Cine se tot încăpăţânează 
să calculeze 
cvadratura cercului nostru? 
Când ne-a început nesomnul  
să umble cu încălţări metalice 
prin culorile, vibraţiile  
care vorbesc deschis 
despre toate trăirile nedozate, 
despre voluptatea ferină, 
despre toată energia 
care încă îşi caută matca,  
despre rătăcirile reciproce 
în iadul şi-n raiul unui vis? 



Mihaela Oancea 
 
 

 88

 
 
 
Observi şi tu?  
Mici globuri de lumină cuprind  
ferestre sădite dinăuntru!  
Hai să trăim încet,  
să nu fugim de noi! 
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Piesa neiertătoare 

Între două respiraţii, 
piesa neiertătoare  
din marele joc 
pândeşte 
norul amar 
ascuns în ochiul 
înroşit de aşteptare, 
tuşeşte  
în tonuri de-albastru, 
aleargă 
după aceleaşi 
particule subatomice, 
pluteşte  
în linii drepte 
şi-n linii ondulate, 
dar mereu  
uită să întrebe 
de regele fără umbră. 



Mihaela Oancea 
 
 

 90

Cuvintele, dervişi rotitori 

Scăpate din hamuri, 
vorbele tale 
au ciobit pereţii de calcar, 
s-au rotit precum dansatorii dervişi 
îmbrăcaţi cu fuste albe, ciudate, 
cu dreapta înălţată spre cer 
şi cu stânga ţintind pământul. 
Deşi retrase apoi  
în chilia lor, 
sub plafonul boltit, 
cuvintele au rămas 
o sectă interzisă.  
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Stropi de lumină 

Noaptea păşeşte în poante de balerină. 
Palidul ieri 
îşi culcă suspinul 
în adâncurile fluide, foşninde, 
îşi arde şovăiala 
pe rugul aurorei boreale; 
abisurile nu se mai cască sfidătoare, 
cercetându-l mirate, 
multiplicându-i-se-n celule; 
nici clipele, desprinse din ram, 
nu mai tremură îmbrăţişate 
pe banchizele-nsingurate, 
fiindcă din cer 
cad stropi de lumină 
pe linţoliul 
ce-şi pierde urma 
în legendă. 
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Elegie pe o lamă temporală 

Acolo unde odăjdiile 
nu sunt cunoscute, 
într-o reminiscenţă de lume  
potrivită unui ipotetic  
pat procustian, 
credeai, Adame, 
că Eva ta 
e idealitate pură, 
atât de viu conturată 
şi totuşi evanescentă 
ca o nălucă  
a minţii înfierbântate. 
Era doar o Dalila  
plămădind 
funest golem;   
nefericitul 
a reuşit 
să bată cuie  
în cerul fracturat,  
să umple de răni  
trupuri de heruvimi 
şi, cunoscând  
umbletul singurătăţii, 
să îmbolnăvească deja 
fluturele galactic.  
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Umbra 

Chiar în noaptea asta ploioasă, 
frica hrăneşte umbra zărită demult, 
pe drumul de întoarcere; 
tot sfidătoare defilează, 
îşi aprinde absentă o ţigară 
şi ne priveşte alternativ. 
Întârziate ţipete, dezvelite din somn, 
se-adună-n adâncul pădurii, 
acolo unde clopotul de pâslă al ploii 
adăposteşte fidele aduceri-aminte. 
Departe, în sufletul munţilor, 
bate gongul. 
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Molecule de alb 

De pe buza tăvălugului de zăpadă, 
se întind frânghii de catifea 
în stâncăria munţilor  
şi, în golul alpin, stăpâneşte albul.  
Cândva, printre jnepenii şi bujorii de munte 
dornici de îmbrăţişarea luminii, 
cerul scămos şi-a răspândit 
câteva molecule de alb 
care neîncetat înmuguresc în zori 
noi seminţe de soare, 
legături placentare cu transcendentul. 
Aici rodeşte albul  
cu străluciri de nea muşcată de ger, 
de aici se priveşte îndrăzneţ  
viitorul. 
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Fantasmă de iarnă 

Departe de poveste,  
nici gândul din amurg,  
subţire ca o virgulă, 
nu mai tresare  
când îi urcă-n retină culorile. 
Nemişcat, ascultă cum liniştea-n jur creşte, 
adulmecă aroma ştiută, de brad, 
şi i se pare că luna coboară iar, 
doar pentru a-l urca 
până la zboru-i zidit din lumină, 
până la aripa-i ce respiră  
dincolo de zarea  
cu gene lăptoase. 
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Linişte zmeurie 

Liniştea zmeurie, benignă, 
se rotea ca o insectă 
care cerceta docilă 
felii de veşnicie, 
mugurii luminii puse la dospit, 
şi tot vâjâia în abajurul vesperal. 
În fractalul acestei nemărginiri, 
pe retina crepusculară, 
desena cu tuş sepia 
amintiri cu filamente de dor, 
lanţuri nesfârşite de visuri 
developate în camera cu ferestre oarbe; 
iar noi  
pătrundeam gradat 
acea linişte zmeurie 
şi toate straturile devenirii noastre, 
conştienţi fiind 
că trebuie să terminăm jocul 
zâmbind. 
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Taina resturilor de curcubeu 

Ştii că nu-i uşor să umbli 
cu sufletul prins de frigul unui osuar 
şi, de aceea, vrei să afli taina  
resturilor de curcubeu 
rămase între voi, 
urcând şi coborând 
cu aşteptări stivuite, mustinde. 
Din când în când, 
rădăcinile lor  
te prindeau de umeri  
cu degete de tarsieri ori 
defilau mute, 
cu rugi cicatrizate.  
N-ai observat că, între timp,  
visului pictat cu frunze de acant 
culorile i s-au măcinat 
în vanităţi de porţelan 
şi cineva a decupat 
din realitatea mozaicată 
câteva resturi de curcubeu? 
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Intuiţie 

Inelarul adulmecă cerneala tipografică 
de pe cartolina veche şi, 
pentru că trecut ceva vreme  
de când n-ai mai primit  
nicio scrisoare dinspre viitor, 
simţi că ţi s-ar fi acoperit 
ochiul acelei părţi de lume.  
Chiar şi aşa, ştii că yolele noastre vor pluti 
de-a lungul liniei pictate c-un verde electrizant  
descifrând urme ale sălaşurilor elfilor, 
admirând magicele dansuri ale feelor; 
de-aceea, priveşte spre Alfheim, să vezi 
cum clipele cu voaluri sidefii 
îşi reazemă tâmplele de firele de lumină 
şi se propagă în cercuri concentrice!  
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Aripă zvâcnindă 

Trecutul îţi zâmbeşte prăfuit 
din sclipitoare diorame. 
Ca un fluture 
care şi-a abandonat crisalida 
şi nu mai poate visa, 
întinzi aripa zvâcnindă 
către marginea timpului, 
să inspire linişte 
în catedralele firii, 
acolo unde zalele de argint  
se îmbrăţişează în lanţ, 
unde se poate deprinde  
planul unei recalibrări. 
Dincolo de epiderma subţire 
a straturilor de lumină, 
silabele scânteiază 
şi spaţiul e lipsit de timiditate; 
doar acolo păsările nu se prăbuşesc 
din lanuri de soare 
şi nici n-a luat naştere 
filigranul absenţelor. 
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Incident pe curba lui Gauss 

Ciocurile păsărilor lovesc în geam – 
a mai căzut un nor 
pe turla ninsă de-atâtea primăveri! 
S-a prăbuşit nevolnic, sugrumat  
de o bizară stare de rău. 
În tinereţe îi fusese atât de bine, 
încât şi uitase definiţia tristeţii. 
Nefericitul  
ascultase o poveste 
despre un ţinut 
în care pastilele se epuizară în sanatorii, 
bătrânii clovni nu mai erau folositori 
nici ca butaforie 
şi-n liniştea lipsită de aer 
doar somnul 
mai creştea. 
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Necesitatea cuielor 

Ţipătul a despicat liniştea 
capturată din rugul 
pe care a ars nesomnul 
de când te-ai pierdut  
în cartografierea de ce-urilor 
şi-n umbre orfane 
ce desenează alb pe asfalt 
retina timpului 
cu tot cu gresiile lui siluriene, 
cu peştii osoşi,  
cu lut, trădare şi cuie, 
cât mai multe cuie - 
şi asta pentru a fi suficiente 
oricâtor viitoare 
răstigniri. 
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Osatura tăcerii 

Întrebările se iveau între noi 
precum flora spontană,  
dar celulele tăcerii le dilatai 
atât de mult, încât îmbrăţişau  
scheletele de corali 
din mările calde 
şi chiar o sanda părăsită în Cuaternar. 
Stăpân al acestei osaturi a tăcerii, 
devenai un laviu de pe care uşor-uşor 
plecau toate umbrele 
într-o necunoscută procesiune funerară; 
păstrai un surâs gol, 
înflorit orgolios. 
Nu te-am mai deranjat. 
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Aromitoare veşnicie 

Un fluier răsună aici, pe aproape. 
Mai sus, într-un joc inocent, 
norii se trag de mustăţi; 
din când în când, admirativ, 
fac reverenţe ciocârliilor 
ce nu se opresc să respire, 
ci zboară şi cântă de dor. 
Aşa-i că nu ai sesizat când, 
ştrengăreşte, 
cineva a dat iama prin oveze? 
De-ai fi mai atent, ai afla 
că îngerii zornăie 
în miezul bulgărilor de lumină 
când sădesc  
seminţele  
aromitoarei veşnicii. 
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De-a şoarecele şi pisica 

Crezând  
că nu mă mai poate surprinde nimic, 
cu greu am acceptat 
prezenţa, dar mai ales 
durerea acelui tu  
insinuat în torace, 
prefirat în zilele ce alergau rătăcite 
pe te miri unde 
în căutarea asiduă  
a vieţii. 
Termometrul se stricase, 
iar clipa se-nţepenise  
în zimţii cărnoşi  
ai vremurilor pe care le trăiam. 
M-am jucat de-a şoarecele şi pisica 
până când între vânător şi vânat  
n-a mai existat  
nicio diferenţă.  
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Evanescenţă 

Caniculă. Aştepţi la rând, iar cel de dinaintea ta, 
    culmea, eşti tot tu, 
un tu sâcâitor de indiscret. Nimeni nu mai înaintează 
             şi toţi 
îşi uită privirile în ochii tăi, ba chiar vorbesc în şoaptă 
ca şi când ar veghea la căpătâiul vreunui muribund. 
Tăcere surdă şi o stranie senzaţie de evanescenţă – 
ultimele picături de soare şiroiesc pe trotuar. 
Pretutindeni simţi un soi de prăbuşire; 
asculţi sacadatele bătăi de cord 
şi ucizi senzaţia eternităţii. 
Fereastra, a lumii troiţă, 
s-a cicatrizat 
şi-a apus. 
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Nodul unei clipe 

Tu ştii ce vechime are 
viaţa asta fosilizată, 
capturată în straturi de rocă? 
Înghesuiţi  
precum trilobiţii şi moluştele  
care zac  
în cochilia unei aşteptări betegite, 
asfinţite într-un rid, 
ne întrebăm 
ce s-a ales de cerbul 
cu gâtul cufundat în somn. 
Poate ne-ar fi învăţat  
cum să nu adormim, 
dar s-a grăbit 
să facă nod unei clipe. 
Cad peste umeri 
priviri rămuroase 
şi constatăm  
că moartea oftează  
şi împarte cu noi  
aceeaşi bancă. 



Mihaela Oancea 
 
 

 110

Prilej de introspecţie 

Amiază – 
plouă monoton; 
clipe albe, prinse ca-n filele unui ierbar, 
se privesc în miile de-oglinzi  
în care se-admiră, la rându-i, cerul. 
Răcoare - 
pădurea respiră  
liniştea picurată în cupe verzui. 
Târziu, deasupra,  
o acvilă tot strigă  
veşnicia. 
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