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Mihaela OANCEA – NEVOIA DE CERTITUDINE A 

INCERTITUDINII 

 

 

 Simţirea poetică este asimilată unui al şaselea simţ, pe 

care oamenii îl dobândesc la naştere (ca şi talentul, în genere, 

atingerea degetului de lumină a lui Dumnezeu). Oamenii ajung 

la vârsta adecvată revelării propriei existenţe prin intermediul 

acestui Har primit - poezia, ce invadează fiinţa la nivel de 

celulă, rezonând cu universul prin frecvenţele înaltei 

spiritualităţi. Nu există vârsta propice pentru acest al şaselea 

simţ, mai cu seamă când el vine ca un resort, ca un răspuns 

natural ori ca o descătuşare şi o împlinire firească a scriitorului. 

 Însă, aşa cum cititorul aşteaptă de la poezie o stare, o 

regăsire, o casă a sufletului în care refugiul să fie pur şi simplu 

departe de intemperii, aşa şi poezia însăşi (Muza) are, 

metaforic vorbind, aşteptările sale de la cel ce scrie poezie. 

Aceasta nu poate locui în sufletele întunecate, fiind mereu un 

izvor de lumină, nu-şi poate găsi odihna decât într-o inimă 

dătătoare de tihnă, nu poate privi cerurile decât prin ochii celui 

ce are puterea să vadă, nu poate condamna pe nimeni pentru 

lipsă de comprehensiune, deşi ea însăşi e condamnată a nu fi 

mereu înţeleasă.  

Indiferent de vârstă, poezia înseamnă simţire, fineţe, 

rafinament, imagine, sinestezie, culoare, capacitatea de a 

întoarce trecutul, de a simţi prezentul şi, implicit, dobândirea 

harului de a prevesti viitorul. Cu alte cuvinte, un poet este un 

vizionar, iar poezia este viziunea sa proprie despre lume şi 

viaţă.  

 Semnându-şi, relativ recent, debutul în revista 

universală de creaţie şi atitudine ARMONII CULTURALE 

(Adjud), Mihaela Oancea a început timid, pentru ca într-un 
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timp foarte scurt să fie cunoscută şi recunoscută în diversele 

medii literare online sau scrise, publicând poezie pentru 

publicul matur, dar şi pentru copii.  

Creaţia Mihaelei Oancea are o puternică valenţă 

expresionistă, traversată fiind de mai mulţi poli (planuri 

multidimensionale), indisolubil legaţi: natura, iubirea, destinul, 

timpul şi chiar moartea. Interesantă în poeziile sale este 

succederea cu repeziciune a polilor, trangresia unuia spre/prin 

celălalt, astfel încât dragostea se împleteşte cu natura, iubirea 

traversează clipele de extincţie sau resuscitare karmică, pentru 

ca apoi moartea să redevină parte din natură - Îţi ofer-un răgaz 

de a coase/ Cu albatroşi spintecaţi fisura realităţii,/ Un răgaz 

de a crede că eşti nemuritor./ Moartea-i înscrisă-n celulele 

noastre!/ Există forme de rezistenţă! Să alungăm târziul din 

noi! (Armonia contrariilor). Alteori, aceşti poli se regăsesc 

dublaţi de imposibilitatea stăvilirii curgerii vieţii, fiinţa 

devenind infinitezimală în comparaţie cu taxonomia Timpului, 

ale cărui dimensiuni sunt majore (viaţa-moartea, destinul-

voinţa): Ei... şi dac-am putea faustian sa-i poruncim clipei/ Să 

stea în loc, oare ce-am schimba?/ Cum poţi opri moartea când 

te-ai născut cu ea? (Armonia contrariilor). Substraturi ideatice 

similare se regăsesc şi în scrierile poetului alsacian Yvan Goll, 

în a cărui operă ,,triumfă aspiraţia miraculoasă a omului spre 

un zenit imposibil şi toate se alcătuiesc  într-un univers pe care 

poetul îl aproximează lăsându-se devorat de nostalgia lui ”(aşa 

cum îl caracteriza A. E. Baconsky
1
). 

 Mihaela Oancea adresează întrebările ce au mortificat 

dintotdeauna destinul unui creator - merită sau nu?; actul 

creator contemporan mai e capabil a fi decelat cum se cuvine?; 

mai este cultura momentului capabilă să asimileze noi destine 

                                                 
1
 A. E. Baconsky, Panorama poeziei universale contemporane, Ed. Albatros, 

București, 1972; 
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literare?; mai afăm certitudini salvatoare pentru artă dincolo de 

sfera consumismului? în raţia de absurd, în deziluzionarea 

servită constant, în această comoditate a omului ce îşi mestecă 

destinul adesea în faţa micului ecran... ce şanse reale are 

cultura ori ce ar trebui să inventeze ea pentru o resurecţie 

generală?... Acum, cultura e văzută de poetă în tuşe 

caricaturale, chiar groteşti pe alocuri: Cultura? - o machieuză 

obosită,/ Desuetă, impertinentă, versatilă,/ Chip cadaveric al 

singurătăţii absolute,/ Eboşa vreunui trecut ilustru.../ Cine 

vrea s-o-nsoţească? (Quo vadis?) Sunt doar câteva dintre 

întrebările pe care autoarea le adresează, chiar spre lămurirea 

delimitării propriului univers, în cel general valabil, 

contemporan şi nu este vorba despre un loc, despre o uzurpare 

a unui statut, ci despre o dorinţă a descoperirii, a inventării, a 

creşterii sub aspect strict valoric.  

Printre întrebări şi retorici, Natura, în poezia tinerei 

poete bucureştene, apare pastelată, plină de culoare, ritmul 

inimii sale fiind însăşi forfota vieţii mascate uneori de o tăcere 

profundă, meditativă, curtenitoare: Răsare soarele pe muntele 

de smarald,/ Arcuindu-se-n clipe ritmate peste râpe şi 

năvalnice cascade./ Încărcat cu miresme de cimbrişor şi 

lavandă,/ Adie vântul./ Cad stropi de linişte peste valea încă 

dormitândă./ Aud doar murmurul gândurilor ce mustesc 

clinchenitoare/ Şi-un zumzet fraged de albine. (Dimineaţă 

montană). Ideoramele cu pricina amintesc, parcă, de Solo-ul 

de flaut pentru zăpadă al poetului suedez Erik Lindergren: 

,,Timpul ninge arbori/valea pluteşte în avis/ urme ducând 

înspre izvor/ şi rana-ncoronată de zăpadă.// În vale glasurile 

dorm/ în depărtări se odihnesc minutele/ una de alta departe de 

parcă/ aiurea dansul    le-ar fi-mpreunat”.  

Natura şi visul se împletesc hipnotic în opera Mihaelei 

Oancea, în lumea sa imaginară aflându-şi loc personaje de 
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poveste - Satirii înteţesc focul/ În vatra unde trosnesc coceni, 

vreascuri şi lemne străpunse de vătrai./ Aici se-nsoţesc cu iele, 

sânziene, zgripsori şi căpcăuni/ Uitaţi, adormiți prin cotloane 

împăienjenite./ Dezmorţiţi, se-adună laolaltă împăcaţi,/ 

Resuscitează timpul fabulos al începuturilor/ Pentru care e 

nevoie doar de puţină lumină!  (Somn hipnotic) sau visele 

inocente ale copilului, uimit de frumuseţea locurilor - Sunt 

foşnete firave-n zăvoiul de-altădat’/ De sălcii plângătoare ce-

aşteaptă neîncetat/ Copilul ce adoră tăcerea grăitoare,/ 

Lumina blând-a lunii şi-a spaţiului splendoare… (Seară în 

deltă). Acestei lumi feerice, în care natura exteriorizată se 

oglindeşte în apele adânci ale naturii interiorizate, poeta nu-i 

poate răspunde decât tresărind: Nu, nu sunt vindecată,/ Nici 

îmblânzită,/ Nu…/ Sunt doar prinsă/ În fuiorul devenirii,/ Între 

copertele pe care le numim convenţional/ Existenţă. 

(Tresărire). 

 O altă temă a cărţii este angoasa existenţială. În versuri 

de un realism cutremurător, în vârtejul existenţei, sunt aruncaţi 

oameni şi destine - Privirea e vâslă funerară/ prin pintenii 

pădurii pictate psihedelic,/ prădate/ de toţi strigoii firii. 

(Stingere), în vâltoarea sa - captiv fiind - până şi Timpul, ce 

curge la limita de subzistenţă - Păşeşte mefient pe culoarele 

amărăciunii,/ Se şi petrece cu alţi pacienţi istoviţi -/ El, 

Timpul, îşi târăşte genunchii gonartrozici/ Socotind cu-n cuţit 

pe răboj/ Banii până la chenzină. (Indiferenţă cotidiană), 

devenind locul în care viaţa vinde iluzii, sentimente disimulate, 

măşti ce nu se obosesc să mai cadă, declin şi indiferenţă: 

Alaltăieri, ai fluturat un caleidoscop de fericire/ Ce m-a 

fascinat imediat,/ Dar nu ne-am înţeles la preţ./ Ieri seară, mi-

ai vândut un surogat de iubire/ Ce azi a sucombat/ Sub geana 

deas-a neîncrederii.../ Aşadar, ce-mi vinzi azi, negustorule? 

(Ce-mi vinzi azi, negustorule?). Până şi răbdarea se vinde 
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asemenea vieţii, în porţii mici, din care muritorii se înfruptă, 

sperând: Viaţa se vinde în porţii mici,/ La tejgheaua de la 

cantina săracilor./ Supus, rabzi şi speri/ La o bucată de cer… 

(Supunere tacită).  

 Acestei angoase existenţiale i se opun - în lirica tinerei 

poete bucureştene - bucuria sărbătorilor de iarnă, implacabilul 

curgerii anotimpurilor sau chiar dragostea - indiferent dacă este 

complet împărtăşită sau poartă urme de durere provocată de 

înstrăinarea celuilalt ori e vorba despre dorinţa conservării 

purităţii sentimentului iniţial al unei iubiri care, prin forţa 

împrejurărilor, a fost imposibilă: Am sperat, măcinată de 

neputinţa acceptării,/ Să menţin criogenic, într-o crisalidă,/ 

Desăvârşirea dintâiului sărut./ Mâhnită, am tatuat uitarea pe 

pleoape/ Zăvorând durerea sub lespezi de tăcere./ Ştiu... noi 

trebuie să fi fost nadirul şi zenitul,/ Imagini alternative/ Ale 

aceleiaşi realităţi./  (Investigaţie caducă).   

Dacă natura îmbracă, adesea, haine de poveste, decorul 

este completat cu aroma inconfundabilă a sărbătorilor, fiorul 

imemorial al colindului, veselia voinicilor vestind Naşterea 

Minunată, într-un perpetuu ciclu al anotimpurilor – IARNA 

(echilibrul): Alai de ceteraşi voinici/ Colindă pe-nserate,/ Cu 

zongore, flăcăi falnici,/ În straie horbotate./ Vântul acum a 

adăstat/ Ca ceteraşii-n poartă,/ Timp numa’ bun de colindat/ 

De ţâpurit şi de urat/ În noapte binecuvântată.  (Crăciun în 

straie maramureşene).  

Cadrul fiecărei poezii este atent construit, creând 

secvenţe unice de feerie, în care sufletul resimte din plin 

liniştea, găsindu-şi rezerva necesară de energie creatoare – 

PRIMĂVARA (visul): În templul nopţii,/ La adăpost,/ Se 

roagă în strană/ Fărâme de simţire/ Rătăcite-n visări/ Printre 

petale de cireş,/ Bujori şi sonuri de vioare. (Rugă în al 

cincilea anotimp). Anotimpurile cosmice se succedă logic, 
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împletindu-se cu cele ale iubirii, într-un ritm alert, desenând 

crinolina iasomiei - VARA (iubirea): Acolo te-am aflat în miez 

de vară/ Şi-am stat întinşi ore întregi/ Cu mâinile împreunate/ 

Într-o strânsoare atât de puternică/ Încât am devenit aurii 

stamine/ Din care timpul s-a-nfruptat agale. (Acolo-n 

crinolina iasomiei) sau reinventând Grădina – TOAMNA 

(amintirea): Depărtarea îi vindeca rănile,/ Iar timpul alegea 

grâul din neghină./ Învăţă apoi să reinventeze Grădina/ 

Gravând înţelepciune/ Pe aripile nou sădite-n cuget. 

(Reinventarea Grădinii).    

 Poezia Mihaelei Oancea este de factură modernă, 

traversând mai multe etape ale devenirii poetice. Versul său 

(alb, dar şi versul clasic) degajă căldură, respiră în ritmul vieţii, 

se abandonează timpului şi reînvie într-un anotimp al speranţei. 

Uneori romantică, alteori expresionistă, Mihaela Oancea 

rămâne un creator de frumos ce nu-şi doreşte să epateze, 

înscriindu-se în canoane sau reguli, ci să fie ea însăşi.  

Prin natura meseriei, filolog fiind, lectura îşi pune 

amprenta până la nivel subconştient, acesta fiind motivul 

pentru care se remarcă în poeme şi apelul la neologism, ba 

chiar la cuvinte tăioase, dar potrivite pentru redarea unei 

anumite realităţi, aşa cum declară însăşi poeta. Cum să descrii 

o realitate a universului-carceră, un mediu al recluziunii în care 

rodeşte doar întunericul, elementul suprarealist din care nu poţi 

dori decât ,,debranşarea”? Cum o poţi face, spune poeta, altfel 

decât prin apelul la lexeme potrivite? Pentru creatoare, poezia 

reprezintă un tărâm prolific în care poate surprinde faţetele, 

melanjul de trăiri umane, prefacerile naturii, elemente pe care 

simte că le prinde cu o mai mare acuitate expresia lirică.  

Menţiunile speciale pentru parafrazele aforistice 

prezente în versurile autoarei, aduc un plus de credibilitate, 

valoare şi sensibilitate în scopul înţelegerii lumii şi a vieţii, în 
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ansamblu:  Realitatea e o metaforă plastică/ A unui metabolism 

incoerent./ Unde cauţi dreptatea? S-a decis!/ Zeiţa ridică 

implacabil sabia...(Regele metamorfozelor eşuate). 

Am convingerea că poezia tinerei autoare bucureştene 

va deveni, odată cu scurgerea timpului, mai puternică, mai vie, 

câştigând - prin fiecare nou vers - în sensuri şi expresivitate.  

 Mihaela Oancea, poetă aflată la debutul editorial, 

reprezintă un nou destin literar în plină expansiune, ce se va 

dovedi - cu certitudine - rezistentă în faţa oricărui val al vieţii, 

capabilă de a surmonta orice obstacol cu seninătate, forţă şi 

dorinţă de autodepăşire. Şi toate acestea, ca o reconfirmare a 

propriei umanităţi, frumos sintetizate de O. Densusianu - fiul: 

Sunt vesel de toate izbucnirile vieţii, de toate luminile cerului, 

de toate slăbiciunile primăverii. Sunt trist de toate amurgurile 

şi toate nostalgiile. Sunt puternic de toate dezlănţuirile 

furtunii, de toată nepăsarea sfârşitului. Sunt slab de toate 

amăgirile şi toate înduioşările. Sunt bun ca privirea unui 

copil îngenuncheat spre rugăciune. Sunt crud ca răzvrătirea 

unui nedreptăţit: sunt om. 

 

Gheorghe A. STROIA 

Membru corespondent ARA 

Adjud – februarie 2014 
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Vară 

 

 

 

 

Apariţie venustă de cariatidă, 

Răspândeşti misterioasă un surâs calin... 

Mi-eşti leac şi otravă, rană şi cuţit! 

Rosteşte negrăitul ascuns în ochii tăi de peruzea, 

Deschide-ţi braţele să adulmece 

Adierea răcoroasă a dimineţii montane 

În timp ce te-ntinzi leneşă până la norii de fildeş! 

Lasă-ţi părul cu miros de lămâiţă 

Să danseze ca o crinolină de fluture 

Pe cerul de cleştar brodând speranţă... 

Îndrăzneşte! 

Ţiuie timpul răsucit sub tălpile-ţi feciorelnice, 

Pădurile se-adună să-ţi cânte 

Din foi subţiri de mesteacăn şi-alun, 

Brânduşe violete te-aşteaptă pe cărări de munte 

Să ţi se-aştearnă coroană, 

Vino! 

Istovită de soare, mă-ntind pe câmpul de smarald 

Cu braţele în cruce, în galbenul de miere 

Ca-n patul unui râu.... 

Te-aştept! 
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În asemenea zile 

 

 

 

Grele mirosuri pestilenţiale se caţără afară din crâșma mlăştinoasă. 

În asemenea zile seci, de metal, neînduplecate, 

Timpul încleştează clipa, o polizează… 

Explozia inimii sparge trupul ce tresaltă spasmodic, 

Iar imaginea oaselor calcinate pictată pe retină 

Te face să te zvârcolești în somn. 

Fumul se înalţă spulberat şi plin de durere, 

Floarea roşie moare în sobă c-o albastră vâlvătaie, 

Păsările ţipă – năluci aducătoare de primejdii! 

Pământul sângerând umblă desculţ peste urmele iernii.. 

În asemenea zile anatemizate nu-ţi mai pasă de tropotul din piept, 

De şnurul pe care ţi-l aşază soarele în jurul grumazului, 

Nici de păsările care aleargă prin clopotul de pâslă al ploii, 

De fulgerele-albastre ce spintecă-n larg văzduhul, 

De nimic concret! 

Sufletul se-neacă de cenuşa cea mai rece.... 

Cât de mult ai vrea atunci să călătoreşti pe tăcerile tale, 

Pe gândurile-nsingurate... dorinţe-nspăimântate... 

Ţi-ai aminti, desigur, de anii trecuţi, de priveliştea casei cu pridvor... 

Meditaţie despre trecerea timpului, gânduri tulburi, tardive regrete... 

Îngheţi împreună cu clipa! Nici gândurile nu te mai ascultă.. 

Lumânările ard în sfeşnice de aur, în pulberi de argint, 

Şi ceara li se prelinge ca lacrimi de sânge îngheţate... 

În asemenea zile te cuprinde o stare patetică de nostalgie 

Cu mult mai ucigaşă decât tăcerea. 

În asemenea zile priveşti pierdut în depărtare, 

Te adânceşti în lume până devine adâncul din tine 

Şi, treptat, observi cum pulberea de pe nisipuri brodează cu aur irizat 

Un petic de speranţă... 

Cum strigătul pădurii trezeşte păsăretul.. 

Cum reîncepe viaţa alunecând în sus. 
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Împietrire 

 

 

Cafeaua se revarsă pe vechi manuscrise 

Împrăştiind aroma-n camera obscură – 

Ceasornicul bate cadenţat, 

Torturând subconştientul, 

Satanicele douăsprezece ore. 

Un bob de sudoare coboară nestăvilit pe frunte 

Picurând terifiat printre gânduri. 

Mucuri de ţigară zac strivite-n scrumieră, 

Frământate cu gesturi febrile. 

Ochii goi rămân pironiţi pe fereastră, 

Scrijeliţi de durere... 

E una dintre nopţile-n care priveşti sabatul 

Păpuşilor sinistre prin ochiul de geam spart - 

O noapte valpurgică-n care ninge cu rugină 

În suflete letargice. 
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Armonia contrariilor 

 

 

 

 

Un clarobscur liliachiu mânjit cu mangal 

Înrămează impozant infinitul, 

În vreme ce Armonia şi Entropia îşi dau mâna deasupra hârtiei 

Ce-şi aşteaptă rândurile – fosile săpate-adânc în timp. 

Târziul întârzie să calce lasciv, 

În ritm de sarabandă, 

Pe vertebre, pe timpane, pe plămâni... 

Îţi ofer-un răgaz de a coase 

Cu albatroşi spintecaţi fisura realităţii, 

Un răgaz de a crede că eşti nemuritor. 

Moartea-i înscrisă-n celulele noastre! 

Există forme de rezistenţă! Să alungăm târziul din noi! 

Tic-tac! Orologiul destrămării ţese felii de existenţă... 

,,Să-i stricăm mecanismul!”– propune perfid osul. 

,,Să-i zădărnicim planul!” – chicoteşte mefistofelic retina. 

Ei... şi dac-am putea faustian sa-i poruncim clipei 

Să stea în loc, oare ce-am schimba? 

Cum poţi opri moartea când te-ai născut cu ea? 
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Solstiţiu de iarnă 

 

 

 

 

Mahalaua îşi mestecă măruntele-i drame – 

Istorisiri picante şi febră viscerală... 

Adorm conştiinţe-n fetide lupanare, 

Bolborosind despre diverse dizeuze obscure, 

Când întunericul muşcă din trupul fraged al nopţii. 

 

Precepte mustesc în minţi înfierbântate, 

Gonind tumultoase prin ţarcul gândirii... 

Se deapănă-n crepuscul teorii fulminante 

Despre realităţi hiperfizice ori despre Anunnaki, 

Când Uranus face cuadratură cu Jupiter. 

 

Solstiţiul de iarnă – noaptea cea mai lungă – 

Adună laolaltă pe cei ce vieţuiesc sub catapeteasma 

Templului ranforsat cu iluzii şi zâmbete de prunci. 

Tăcere... 

Îngheţ... 
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Abandon 

 

 

 

Crezi că nu se pot dizolva cătuşele pentru suflet? 

Cât timp îţi pasă, poţi fi rănit. Da, doar atât. 

Agăţi visuri prezumţioase în oglinda clipei, 

Rupi crâmpeie de curcubeu 

Pe care le striveşti 

Ghinionist 

Când clipeşti. 

Există un  interval al ruminaţiilor emoţionale, 

Când derulezi ca-ntr-un cinematograf pelicula prăfuită 

De zeci de ori, c-o disciplină claustrală. 

,,A durat exact cât trebuia!” îţi şopteşti 

Şi-ncepi procesul rescrierii, al arhivarii.. 

Fărâme de bucurie răsucite pe fusul destrămării, 

Zdrobite de mii de lespezi de andezit, 

Cristelniţe de lacrimi şi-un gol năucitor - 

Atât s-a păstrat în cămara amintirii... 

Şi ele, amintirile, au adormit pe fân, în pod, 

Lovite parcă de un morb, 

Ameţite de durere. 

Lanţurile moleculare s-au contorsionat 

Prin miliardele de galaxii 

Intonând simfonia disoluţiei, 

Iar tu, 

Trubadur al nopţilor de iarnă... 

Devii evanescent, 

Praf cosmic 

Într-un spaţiu 

Curbat şi găurit. 
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Quo vadis? 

 

 

 

Nu ne deranjează nimic. 

De ce ne întrebaţi? 

Zapăm doar anxioşi 

În căutarea disperată a şocantului, a turpitudinii. 

Cu îndoială, ce-i drept – stare tipică nouă, 

Iar certitudinea ne scapă precum nisipul printre degete. 

Existenţa o rumegăm precum popcornul în faţa ecranului, 

La distanţă de un buton de triumful consumismului abject, 

Al diformităţilor colţuroase crestate-n subconştient. 

Cultura? - o machieuză obosită, 

Desuetă, impertinentă, versatilă, 

Chip cadaveric al singurătăţii absolute, 

Eboşa vreunui trecut ilustru... 

Cine vrea s-o-nsoţească? 

Suspendăm înțelesul de propria-i şiră a spinării 

În ritmuri de gangsta rap flamboaiant... 

Funcţionăm în modele binare, 

Asta ne-a tot spus antropologia - 

Sintagmatic si paradigmatic 

Reproducând incestuos şi redundant 

Cuvinte sleite de semnificaţii, 

Tocite-n creuzetul timpului, 

Cuvinte ce nu mai creează, doar distrug. 

N-avem timp de-ntrebări, 

N-avem timp de răspunsuri. 

Vegetăm. 

Căutăm prozeliţi! 
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Dimineaţă montană 

 

 

Răsare soarele pe muntele de smarald, 

Arcuindu-se-n clipe ritmate peste râpe şi năvalnice cascade. 

Încărcat cu miresme de cimbrişor şi lavandă, 

Adie vântul. 

Cad stropi de linişte peste valea încă dormitândă. 

Aud doar murmurul gândurilor ce mustesc clinchenitoare 

Şi-un zumzet fraged de albine. 

Tăcerea din inima unui mac 

Inundă pupilele desfătate de senzaţii, 

Când ceaţa – peliculă subţire - 

Brodează cu degete gracile 

O ţesătură de borangic 

Pe crestele alpine. 

În sihăstrie, doar muntele trăieşte smerit 

Ca un sacerdot dăltuit cu hornuri, doline şi chei, 

Ancoră sădită-n istorie, 

Martor tăcut al celor lumeşti. 

Puritate...descătuşare...! 

Strivesc cu călcâiul firave crâmpeie de iarbă-nrourată 

Şi trupul-mi tresaltă spontan 

Dănţuind în arome puternice de conifere. 

Respir cu umărul, cu podul palmei, cu glezna... 

Natura tresare şi-şi scutură coama de fluturi şi flori 

Prin poieni însorite, în aer montan, 

Pe culmi stâncoase şi-abrupte, 

În şisturi cristaline, calcare şi gresii, 

Unde şuvoaie de apă vie oglindesc cerul de opal. 

Prospeţime tolănită-n soare! 

Tremură firav picuri de apă – clopote de argint 

Aninate încă-n brazi ca nişte felinare, 

Iar timpul zâmbeşte din maci rubinii 

Şi deapănă înc-o poveste.... 
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O clipă 

 

 

 

Ninge cu cerneală peste aripile străvezii ale amărăciunii, 

Peste universul amuţit, împlântat în solzii tăioşi ai singurătăţii. 

Pescuieşti un năvod plin de iluzii din măruntaiele amintirii, 

Visări prinse în penseta agoniei, 

Şi-ţi probezi anduranţa... 

O clipă rătăcită în trecut îşi strigă neputinţa 

De a păstra sublimul sărutului cu aromă de cireşe amare, 

Seducător ca un zbor de flamingi, 

Fragil precum sentimentele. 

O clipă agăţată în sanctuarul iubirii 

Îmbrăţişează dansul în ritmuri de Chopin, 

Aduce miresme de mosc şi portocal 

Din odaia-n care viaţa pulsa ameţitor. 

Rădăcinile noastre se-mpletiseră tăcute - 

Osmoză ce germina speranţă. 

Existam în afara noastră şi-a lumii concrete, 

Volatilizaţi prin infinite galaxii. 

Azi, clipa s-a destrămat 

Tăvălită prin praful durerii. 

Ne vom întâlni dincolo de graniţele invizibile 

Şi sufletele noastre vor dansa 

Libere 

În propensiunea lor 

Spre infinit. 

 

 

 

 

 

 

 



Mihaela Oancea  23 

 

 

Somn hipnotic 

 

 

 

Mirosul metalic al ploii ţâşneşte din nori compacţi şi denşi 

În ungherele minţii, tropotind furtunos; 

Străpunge osul, dă năvală-n plămâni, 

Cu duritate de diamant. 

Hiperestezie a scoarţei cerebrale, somn hipnotic – 

Scrijelind gheaţa opacizată a miturilor, 

Satiri, fauni, centauri şi inorogi aşteaptă-ngrămădiţi 

Lângă obloane oţelite, lucarne brumate; 

Tresar zgribuliţi, cu dorinţe prelinse pe ferestrele cicatrizate... 

Glasuri se frâng difuze în crusta nocturnului, 

Şoapte şi foșnește păşesc pe catalige, 

Deranjate de tăioase constrângeri. 

Curg fuioare de gânduri prin opaiţul străvechi, 

Abia clipeşte-o lumină...pe tărâmul utopiei... 

Fiinţe hibride privesc docile şi prudente 

Cum se deschide scrâşnind uşa încăperii răcoroase... 

Pătrund însufleţind odaia de ceramică smălţuită, 

Plămădită de-un iscusit olar 

Prin logodna lutului cu sacrul. 

Satirii înteţesc focul 

În vatra unde trosnesc coceni, vreascuri şi lemne străpunse de vătrai. 

Aici se-nsoţesc cu iele, sânziene, zgripsori şi căpcăuni 

Uitaţi, adormiți prin cotloane împăienjenite. 

Dezmorţiţi, se-adună laolaltă împăcaţi, 

Resuscitează timpul fabulos al începuturilor 

Pentru care e nevoie doar de puţină lumină! 

Picură din pipeta nemuririi înc-un strop, 

Pe tipsia de jăratic, 

Apoi dispar mişcând acul busolei din poveşti. 

Tresar… miroase-a ploaie şi-a început de toamnă... 
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Seară în deltă 

 

 

 

Aţipeşte timpul 

Ascuns într-o floare de nufăr - 

Dulce piroteală în argintiu veşmânt… 

Puzderie de gâze, ciulini de baltă, trestii 

Surâd prin stufărişuri 

În delta de poveste. 

Respiră dorul pe ape de turcoaze, 

Vâslind alene cu norii înfrăţit 

Şi cântă piţigoii, egretele şi stârcii, 

Vrăjit e tot cuprinsul seara, în asfinţit. 

Cu sonuri nupţiale se-avântă pelicanii 

În valuri graţioase, tivite cu dantele. 

Apar şi licuricii cu felinare-aprinse, 

Hoinari pictaţi cu aur şi pulbere de stele. 

Stăncuţele-şi fac rondul… 

Pe braţul moale-al apei coboară - acum, agale, 

Valsând  ca balerine pe-oglinda de argint. 

Sunt foşnete firave-n zăvoiul de-altădat’ 

De sălcii plângătoare ce-aşteaptă neîncetat 

Copilul ce adoră tăcerea grăitoare, 

Lumina blând-a lunii şi-a spaţiului splendoare… 
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Tresărire 

 

 

 

Se dislocau amintiri amorţite 

În odaia zăbrelită cu lacrimi de oţel; 

Ferestrele ţipau îngrijorate… 

Crisparea se citea în ochii lor 

Ciopliţi în amar. 

Abia mi-ai atins pleoapa 

Şi-am tresărit spasmodic 

Cu apucături ferine. 

Nu, nu sunt vindecată, 

Nici îmblânzită, 

Nu… 

Sunt doar prinsă 

În fuiorul devenirii, 

Între copertele pe care le numim convenţional 

Existenţă. 
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28 Armonia contrariilor (versuri) 

 

 

Incertitudine 

 

 

 

Ochii pustii, pătaţi de îndoieli, 

Stau pironiţi spre cerul de cobalt, 

Acolo unde trăiesc vise racordate perfuziilor pietrificate 

Şi se zdrobesc pulverizând imunde interogaţii, 

Dar şi răspunsuri încrustate în magma de vulcan… 

Disoluţie a coerenţei amniotice, 

Condamnare tacită la inexistenţă - 

Surâde agonic timpul prăfuit, 

Rătăcit într-o vitrină odioasă - 

Necropolă durată-n sideral... 

Privirea scrutează întinderea tăcută şi bolnavă, 

Urmăreşte inertă cum firea 

Pătrunde cu scalpelul în cavităţi jilave 

Resuscitând timpul ce-ncepe 

A toca… 
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Ciocnire în astral 

 

 

 

Cuvintele-au roşit când ţi-au atins obrazul. 

Apoi te-au privit curioase, 

Punându-şi întrebări 

Despre sensul întâlnirii noastre. 

Au împletit imagini şi zâmbete şi şoapte 

Şi ploaie amprentată-n trupul 

Sărutului calin. 

Iubirea noastră vibra de dinainte, 

Într-o altă dimensiune. 

Ecoul ei l-am auzit târziu 

Spărgându-se de valuri rătăcite… 

Erai al meu – oglindă şi fereastră – 

Descins din osul meu, din carnea mea! 

Dar s-au căscat subit 

Prăpăstii monstruoase… 

Cuvintele, stinghere, 

Pe dată-au murit 

Pierzându-se-n astral. 
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Cu veşnicia a-nceput… 

 

 

 

Mă grăbesc! N-am să te-aştept o veşnicie! 

Şopteai glumeţ, rezemat de tocul uşii... 

Iar din şoapte se desfăceau braţe 

Care mă-mpresurau mătăsoase. 

Aerul scăpăra-n jurul nostru, 

Îmbibat de extaz... 

Zvâcnea timpul în hoinăreala lui prin infinit, 

Iar eu zăboveam alintată, 

Dilatând clipele, 

Când lumea izvora 

Năvalnic din abisurile noastre. 

Veşnicia e-nceputul! răspundeam cu tâlc... 

Uite cerul cum scutură văpăi de ametist... 

Hai să mai stăm un minut! 

N-aştepţi nici atât? 
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Malpraxis 

 

 

 

Ţâşnind din măruntaiele pământului, 

Reptila biblică-Satan 

Încolăceşte în spirală Oul 

Din care eclozează neaşteptat 

Universul hiperventilat. 

Unda şocului 

Diseminează panică-n sistem 

Stârnind efect de bumerang. 

Universul aruncă-n blender totul: 

Bufoni internaţi în ospicii, 

Potire de ipocrizie, 

Construcţii impozante de bazalt, 

Fotografii Polaroid la minut 

Ori tigve de mamut. 

Fantoma încrederii-ngrozite, 

Fantoşă torsată în rădvan, 

Se clatină ca-n scrânciob, 

Cu sunet infernal. 

Plânge dorul pe umărul 

Singurătăţii măicuţei 

Ce-şi veghează fătul… 

Magii împart felii de credinţă 

Când pruncul se-agaţă 

De firicelul de lumină albă. 

,,Îl pierdem!”se-aude glasul medicului 

Terifiat că-i moare 

Încă un pacient… 
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Fereastră-n timp 

 

 

Camera răcoroasă respiră-n miez de iarnă 

Mireasmă de lavandă, gutuie coaptă, coarnă… 

Odaia e bătrână, dar glasu-i n-a pierit 

Odată cu trecutul sculptat în asfinţit. 

În verde, galben, alb tablouri sunt pictate 

Şi nonşalant bacante stau voluptos grefate. 

Menade despletite, aleargă prin păduri 

Învăluite-n piei, femei pline de nuri 

Vânează sfâşiindu-şi prada-înspăimântată 

Şi ne privesc semeţe ca dintr-o ilustrată. 

Cerboaice zvelte, dau glas pândind un prădător 

Şi se avânt-agile păzind ce e al lor. 

Captiv în catedrala vremii cioplite-n borangic, 

Un ostrov de lumină cu dorul înfrăţit 

Ţi-apare înainte...din negură ivit. 

Însingurat, priveşti în soba durată-n teracotă, 

Atingi firav măsuţa, ştergarele scrobite 

Şi reaprinzi opaiţul…Icoanele-s sfinţite. 

Aici trosneşte timpul ca un copac trecut 

Şi-adună-n ramuri mituri, priviri şi gândul mut. 
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Ambulanţă la linia 7 

 

 

 

Zăpada s-a aşternut peste gândul din fapte, 

spulberat în rafale, uitat în gară, 

pe sordidul peron, la linia 7. 

Zgribulit, a-ncercat să adoarmă 

în aburul dimineţii de iarnă. 

Fărâme de vise crâmpoţite 

alunecau cascadă 

în clipele uimite. 

Coloane de omăt - dolmene-nsingurate - 

i-au stat pavăză-n gară, aseară, pe-nserate. 

Fu smuls de vijelie, rotit pe caldarâm, 

târât în beciul nopţii-n fuioare gri de fum. 

- De unde vii? l-a întrebat speranţa 

când l-a găsit trântit. 

- De nicăieri, dar iată... soseşte ambulanţa! 
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Cântec 

 

 

 

Într-o dimineaţă banală, 

Fericirea s-a ascuns zvăpăiată 

În valurile şoptitoare ale spicelor de grâu, 

În cosiţele-arămii ale fecioarelor 

Ce adunau roua-n căuşul palmelor; 

A privit curioasă 

Lujerii fragezi de zmeură 

De pe crestele Lotrului, 

A săltat din stei în stei 

Pe coama zveltă 

A viguroaselor capre negre, 

Stăpâne-n abruptul alpin, 

Impozante şi suple 

relicte glaciare - 

S-a plimbat sub cerul liber 

Pe clăparii unui schior, 

În aerul tare al zorilor, 

Până la stâna ciobanilor 

Din ochiuri de poiană; 

A jucat pe struna cobzarului bătrân 

Ce ţinea ritmul bătând din picior; 

Hoinări mai apoi prin cristalinul 

Pruncului cu gângurit firav... 

Şi-a tot cutreierat pământul, 

În acea dimineaţă banală, 

Până-şi găsi locul, boemă, calmă, 

În iubirea ce ne-nlănţuie, mamă! 

 

 

 

 



Mihaela Oancea  35 

 

 

Încă aştept... 

 

 

 

Vei veni? 

Asta mă-ntreb 

În nopţile cu miros de scrum 

Când aştept 

În gara trenurilor întârziate. 

Vei veni de data asta? 

Sau iar îmi dai târcoale, 

În spaţiul şubred, cartezian, 

Dar, ca-n piesa lui Beckett, 

N-apari niciodată? 

Arhanghelii au coborât 

Din picturile bizantine 

Şi-au prins a răspândi 

Vestea cea bună. 

Valurile mării s-au furişat 

Într-un buzunar de scoică 

Nerăbdătoare şi speriate 

Că s-ar putea, chiar s-ar putea 

S-apari. 

Mi-e dor şi teamă, 

Te-aştept şi te resping... 

Aşa-i....ca altădată 

Când energia cinetică strivea 

Golul semantic dintre noi. 

Gândul, fără noimă, 

L-am proiectat 

Într-o staţie de epurare, 

De unde s-a împrăştiat 

În lume... 

Şi veşnic eu aştept... 

Vei veni? 
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Gripă 

 

 

 

În cadenţă cazonă 

Se mişcă acul ceasornicului 

Ajuns la senectute. 

Dar azi... 

Spânzură clipele 

De minutar 

Şi roteşte orele 

În caruselul 

Veşniciei. 

Degringolada 

Atacă-neîncetat. 

Zimţii rotiţelor 

I-au ruginit, 

Pe alocuri s-au rupt, 

Iar timpul calcă-n gol! 

Cristale de calcit 

Zac în caverna vremii, 

Abandonate, obosite  - 

Stalactite pictate 

De-un boem zugrav... 

Nu ştiu secundele 

Cu ce să se-nvelească, 

Păşesc ude pe pleoape, 

Prin inimi şi  prin oase. 

Geme prelung răstimpul 

Şi buciumă-ngrozit 

Despre Judecata de Apoi. 

Nu-i răgaz de-aţipit... 

Timpul, însingurat, 

Strănută şi-a răcit! 
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Silogisme 

 

 

 

Cuvântul se caţără pe frânghia gândului 

Înghioldindu-l pe motiv că stagnează placid. 

Sensurile se-mbrâncesc gâlgâitoare 

pe traheea – pâlnie-n sistem. 

Ideile aleargă despuiate 

Prin ţarcul raţiunii 

Pe care s-a depus chiciura. 

Gândirea suferă 

De-o greaţă viscerală 

Ce atacă laringele 

Se cabrează, se destinde 

Şi cade ca o ghilotină 

Peste silogismele 

Împlântate-n rărunchi. 
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Efemeridă 

 

 

 

Amintirea credinţei 

A şchiopătat, 

Rănită, 

Cu zbor frânt, de amar 

Încrustat în plămâni... 

Numai nu te disipa 

În grădinile suspendate 

Ale autumnalului 

Crescut din dorul meu... 

Fii călăuză smereniei 

Prin lobul temporal 

Şi nu strivi uitarea! 

E doar o efemeridă 

Cu aripi vaporoase - 

O rusalie 

Născută-n târziu... 
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Iana Sânziana 

 

 

 

Apariţie sofianică! 

Istmul Corintului trepidează 

Îmbătat de frumuseţea-ţi crudă! 

Copilă zămislită din miracol... 

Aripile tale acvatice, fluide, 

Smălţuite cu fir de borangic 

Se-ascut spre înălţimi năucitoare... 

Iană Sânziană! 

Pastel al dimineţii de april 

Când îngrijeşti timidă, în grădină, 

Bujorii rumeniţi şi parfumaţi... 

Trup mlădios de balerină 

Ivită din pictura lui Degas, 

Te desenez, zeiţă, pe cer şi-n diafilme 

Ce le rotesc febril, necontenit 

Şi te inspir nebun, neobosit 

Voi să mă-mbăt 

De-albastrul tău, Sânziană, 

Să mă topesc 

În râsu-ţi cristalin! 
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Ruină-n racursi 

 

 

Ca o boală remitentă, 

Risipa din mine 

Risipită-n tine 

Respiră-n retina-ţi sedată, 

Renunţă la regrete, 

Rutină şi ratare... 

Acum, la radio răzbate 

Ramazzotti 

În difuzoare rabotate - 

Rebele refrene 

Reiterate de tineri 

În costume de neopren, 

Adolescenţi ce fac rafting 

Pe Cheile Nerei, 

În ritm de reggae, 

În răcoarea munţilor, 

În râuri cu şuvoaie repezi – 

Reale rampe ravisante... 

Acum, risipa din mine, 

Răsfirată-n tine, 

Râvneşte la râsu-ţi – rapsodie 

Reaprinsă-n sufletul-mi 

Rărit, risipit 

Din care ricoşeaz-adânc rugina - 

Relicvă ratatinată-n crevase  reci, de piatră.. 

Doar râsu-ţi redeşteaptă 

O ramur-a redempţiunii 

Ce reverberează 

Ca un refren, 

Repudiind 

Cauza nefericirii din noi. 
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Asimetrie 

 

 

 

Două clipe se priveau uimite 

Cum alunecau nevăzute 

Pe aşternutul de olandă. 

Două jumătăţi de priviri 

Înotau în mirajul 

Fiinţei născute în zori. 

Două mâini îşi împrumutau degetele 

Într-o strângere tacită. 

Două suflete ţopăiau pe şotronul 

Desenat cu invizibilă cretă... 

Cădeau, se juleau, chicoteau, 

Până când seara le împingea 

Spre ţărmul nopţii, 

De unde descopereau, 

În cădere, 

Nepotrivirea. 
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Copaci în derivă 

 

 

 

Copacii-n derivă îşi mestecă veşnicia 

Sub lespedea de granit a cerului 

Mânjit de credinţă. 

Mesajele lor subliminale 

Sunt în carantină 

De când s-a divizat Pangeea. 

Trupurile diforme se frâng 

Nerevendicate de Geea, 

Corodate de indiferenţa –pelagră... 

Ramurile lor intoxicate 

Vor să emigreze rebele 

Din sanctuarul adormit, cârpit... 

Sub cârma Aroganţei 

Ne pier călăuzele! 

Îşi debranşează rădăcinile 

Din pământul 

Ce-a nesocotit 

Chemarea străbună! 
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Cardinalul Raţiune torturează... 

 

 

 

Viitorul sparge coaja fragil-a prezentului 

În cazna-i eternă de a se-ntoarce-n trecut 

Şi a-l îngurgita nesăţios – 

Uroboros hulpav! 

Traseu plictisitor! 

Raţiunea decide blazată 

Să-i injecteze pe-ascuns 

Bromura de pancuroniu 

Ce-l imobilizează. 

Prizonier în propriu-i trup, 

Timpul retrăieşte 

Chinul lui Giordano Bruno pe rug, 

Sufletu-i se contorsionează, 

Spaima-i nemăsurată, 

Îndură şi-aşteaptă... 

Raţiunea-l va salva ca pe Galilei? 

Dar nu, cardinalul e neînduplecat! 

Clorura de potasiu 

Inima i-o prinde-n menghină 

Şi-l ţintuieşte-n clipă. 

Degeaba-i totul... 

Cardinalul Raţiune, 

La rându-i, 

Capitulează-n gând trufaş! 

Timpul va reveni mereu 

La eterna particulă subatomică 

Din care naşte VIAŢA! 
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Străinul 

 

 

 

Fredona rătăcirea când l-am găsit în port, 

naufragiat, la sfârşit de octombrie, 

retras sub borurile prea largi, pătate de vreme, 

apăsat de dorul de-ai lui, de vatra strămoşească, 

de ce-i mai rămăsese din bruma anilor. 

Soarele scăpăta peste deal, 

diluat în aşternutul serii; 

cerul, şi el neînţeles, fumega-n copite de cai... 

Un sunet de toacă, despletit din liniştea mării 

îi seca lacrimile tânguite-n privirea 

adâncă, răscolitoare, 

ce nu-şi găsea alinarea. 

Lumina candelei îl smulgea beznei 

torcând gânduri rebele pe faldurile frunţii. 

- Mă simt străin în ţara-mi! rostea necontenit 

frângându-şi palmele de tâmple... 

Cromozomii lui, contemporani cu cei ai pelasgilor, 

refuzau a se dispersa obedienţi în retina vremii, 

încifraţi ca-ntr-o carte de tarot, 

încolonaţi în marşul dictat... 

- Norii plâng când cerul îşi pierde sfinţii, 

când nu mai sunt plasturi 

pentru ipocrizie ori slavă deşartă, 

dar mereu, cu încăpăţânare, 

vor vâna curcubeul! 

îi tot şopteam pribeagului, în noapte... 

- Sunt doar străin...de lume şi de tot, 

dar demn, n-am să-mi plec fruntea 

nicicând în faţa lor! 
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Stingere 

 

 

 

Iscoditoare degete mioape 

cercetează consistenţa cerului 

crăpat 

în zbor mucegăit. 

 

Veşnicia se-agaţă obosită 

de durerea dorului damnat, 

durat 

de-o mână nevăzută. 

 

Privirea e vâslă funerară 

prin pintenii pădurii pictate psihedelic, 

prădate 

de toţi strigoii firii. 

 

Scurtul popas al lumii 

se spulberă scâncind 

secătuit 

în gândul păpuşarului trudit. 
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Iubire, pe creste… 

 

 

 

Serafică mi-apari în prag 

Cu buze-nrourate, 

Păşeşti sfioasă, cu pas larg, 

Luceferii-şi dau coate. 

 

Iar stelele duc flori în plisc 

Şi freamăt de pădure, 

Lângă ruine, sus, pe pisc, 

Se-ascund în coame sure. 

 

Sub cer himeric – meşter faur, 

Un cânt încearcă din lăută 

Doi licurici ce ţes cu aur 

A lumii mantie volută. 

 

Cuminţi, pornind spre neştiut, 

Pe umeri calzi de vară, 

Pământu-n larg am străbătut, 

Dar n-am găsit o gară. 

 

Iubirea noastră-n gând uşor 

Se-adun-acum pe creste, 

Născând în al nopţii cuptor 

Un sâmbur de poveste. 
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În paşi de flamenco... 

 

 

Noaptea foşneşte sus pe creste, 

În dulce-aromă de poveste; 

Castanii-au prins păşind sonor 

Al lumii ritm strălucitor. 
 

Ies veveriţe-n luminiş 

S-admire luna pe furiş; 

Agile, saltă prin foiase, 

Urmând castanii, curioase. 
 

Un dans cu-evantaie colorate, 

Flameco-ardent şi trupuri horbotate 

Dau viaţă-acum castanii pasiunii 

Cu inimi înfocate, sub reflectorul lunii. 
 

În ritm febril de castaniete, 

În straie voluptoase, cu paiete, 

Tropăie sacadat castanii 

În ropot viu, uitându-şi anii. 
 

Jderii morocănoşi privesc de pe coline, 

Dar intră iute-n dans pe lângă vizuine; 

Dansează şi sticleţii şi mierlele şi cucii 

Natura-nvolburată întinde braţe-lucii. 
 

Şi îi priveşte cerul-orgă de lumină 

Săltând ghiduş, ca pe o trambulină 

Înviorează firea şi stelelor dă vestea 

Nevrând nicicum să termine povestea. 
 

Dar clipoceşte-n gene dimineaţa, 

Cu vânt uşor ce le sărută faţa, 

Şi se ascund acum, cu tot cu castaniete, 

Aşteptând seara, ca dansul să repete. 
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Indiferenţă cotidiană 

 

 

 

Păşeşte mefient pe culoarele amărăciunii, 

Se şi petrece cu alţi pacienţi istoviţi - 

El, Timpul, îşi târăşte genunchii gonartrozici 

Socotind cu-n cuţit pe răboj 

Banii până la chenzină. 

Priveşte-apoi gingia nopţii spartă, 

Şi boala care îşi ascute colţii... 

Ce frig e-n încăpere! Cât negru-n scrumiere! 

Strănută în batista zdrenţuită 

Şi îşi ocupă loc în sala de-aşteptare. 

Se simte obosit, c-o veche jenă-n piept, 

Livid, se prăbuşeşte... 

În mâna-i încleştată, el ţine strâns... 

Un bon de ordine! 
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Fereastră către tine 

 

 

 

Fereastra mea împinge cu umărul 

Întunericul aşternut între pereţii tăi; 

Dar bezna fermentează-alchimic 

Pe parbrizul sorţii ce refuză 

A porni ştergătoarele. 

Te consumă! 

Acolo, timpul şi-ascute coasa 

Secerând şoapte nenăscute 

Ori priviri risipite pe podea... 

N-ajung la tine! 

Iei pipa şi inspiri adânc, 

Pereţii se-ngustează, hibernează 

Atrofiaţi, închistaţi.... 

Fereastra mea-ţi întinde mâini 

Ce se preschimbă-n păsări negrăite - 

Făpturi ale Raiului, pline de Duh Sfânt, 

Care coboară spre tine, în vrie. 

Între pereţii conştiinţei tale 

Sunt dezlănţuite particule 

De aur monoatomic, irizat. 

Te luminezi! 
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Alegeri pe arcuşul înserării 

 

 

Îţi aminteşti cum priveai placid 

Rana ce se căsca-n abisul întristărilor noastre 

Numărând coastele neîncrederii? 

Voiai să mă doară, deşi te-omora implicit... 

Era primăvară cu arome dulci de salcâmi, 

Dar toamnă veştedă în noi, 

Cei doi căţărători pe vorbe şi iluzii – 

Vornicul înserării se cuibărise 

De ceva vreme pe plăcile reci, de teracotă, 

Din sufletele noastre-amare, 

Într-o ceaţă gri-alburie, 

cu marama tivită de indecizii. 

Momentul acela a fost grăitor 

Pentru ce urma să devenim 

Odată cu înstrăinarea tacită: 

Tu... pribeagul din crisalida şovăielilor mele 

Eu... nehotărârea dorinţelor tale. 
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Spaimă sezonieră 

 

 

 

De Ovidenie, era forfotă mare pe tăpşane, 

Când  anotimpurile se-ntruniră la zenit 

Cu bănuială de blestem mustit, 

Înfăşurând febrile fularele gripate... 

Cu ochii-nlăcrimaţi, nu regăseau prin buzunare 

Cochilii de sărbători nepomenite 

Ori sărindare neglijate. 

Puseră pentru azi, crenguţe de măr 

În căldări cu apă de izvor, 

Să le fie de leac. 

Aprinseră candele pentru răposaţi, 

Făcură cuvenitele parastase 

Şi unseră cu ai, dup-obicei străbun, 

Cercevelele ferestrelor, cuptorul... 

Cu toate-acestea...un junghi le stăruia în coaste 

Şi-o tuse seacă ciocnea guralive impresii 

Despre ursita lor funestă. De ce ar fi pierit? 

Amurgul decupa cu foarfeci flori de mină, 

Când gândul, vârcolac de-argint, 

Fugi terifiat, cabrat în alambicul serii. 

Se lipiră cu tâmplele zvâcninde 

De trupul Geei, aşteptând.... 

Mandibula clipei toaca mărunt 

Scenarii ce rodeau cu ropot de cascadă... 

Iar cerurile, deschise-ntr-un târziu al lor, 

Le anunţă 

Belşug şi-un an mai roditor! 
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Rost 

 

 

 

Silabele-ncadrate-n rama zării 

Pictează cu lumină 

Neprihănita taină - 

Un clopot al tăcerii 

Ce-şi urcă supuşii 

Spre nimbul desăvârşirii. 

Adunate din zori 

În arca lui Utnapiştim, 

Cuvintele tânjesc 

După fâşii 

Din nostalgia nemuririi... 

Întind avide degete 

Spre tabernacolul 

Din inima Sensului. 

Odată diluviul învins, 

Rostirea refuză 

Judecata lui Anunnaki. 

Încrezătoare, 

Irupe ca havuzul 

În straiele Iubirii, 

La braţ cu-Eternitatea. 
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Veşnicie-n doi 

 

 

 

Norii se plimbau în cămăşi cu mânecă scurtă, 

Savurând îngheţată în scurte popasuri 

Prin poienele de fâneţe de lângă Certeze. 

Cutreieram îndrăgostiţi pe sub cerul 

Cu priviri agere de tarsier 

Ce despletea necontenit cai azurii 

Din pletele noastre bălaie 

Şi picura clipele în lanuri cu maci de rubin. 

Desenam cu creioane colorate lumea 

Pe care o năşteam împreună; 

Îi modelam aripile din plastilină 

Ori decupam cu foarfeci de cleştar 

Hârtia creponată şi-o preschimbam în stele... 

Pânzele albe ale yolelor noastre 

Deveniseră păsări, 

Fiecare - reflexia celeilalte, 

În jocul veşniciei, 

Pe care-l construiam în doi. 
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Ce-mi vinzi azi, negustorule? 

 

 

 

Se scutură visele prin livezi, 

Bovarice, rinocerizate-ntre timp... 

Negustorul nu le-a adus la soroc, la iarmaroc; 

Acum... bate bruma; 

Li s-or desprinde aripile cusute în vară 

Cu lanuri de grâu şi migală! 

Aleargă noaptea după ele, pe maidan, 

Să le-agaţe de cerul orb – 

Oricum el n-ar face diferenţă-ntre ele şi stele! 

Alaltăieri, ai fluturat un caleidoscop de fericire 

Ce m-a fascinat imediat, 

Dar nu ne-am înţeles la preţ. 

Ieri seară, mi-ai vândut un surogat de iubire 

Ce azi a sucombat 

Sub geana deas-a neîncrederii... 

Aşadar, ce-mi vinzi azi, negustorule? 
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A cui e rana? 

 

 

 

Sugrumă curând amintirea 

Ce mă pedepseşte năucitor de intens 

De când umbra ta s-a stins 

În clipa-clepsidră ce-şi ascute timpul! 

Te-adun metodic din cioburi de vitralii 

Şi ornamente colorate, de Crăciun... 

De ce o fac? 

În piscul neguros al hieraticei nopţi 

Te-nşir în şoapte căptuşite judicios 

Cu muguri şi mlădiţe de senin 

Peste care zboară albatroşii zării. 

Şi pentru ce? 

M-am luptat cu tine, amintire, 

Precum Iacob cu îngerul; 

M-ai rătăcit prin sentimente 

Ce nu-şi puteau lega singure şireturile, 

Darămite să-şi clădească o casă! 

Nu m-am ferit la timp 

Şi mi-a şchiopătat coapsa 

Atunci ca şi azi... 

Tu crezi că rana 

Chiar e a-nvingătorului? 
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Supunere tacită 

 

 

 

Viaţa se vinde în porţii mici, 

La tejgheaua de la cantina săracilor. 

Supus, rabzi şi speri 

La o bucată de cer… 

Îţi anvelopezi sufletul diluat, 

Căruia-i simţi respiraţia 

Scandată-n hendecasilabi. 

Ideile-şi flutură aripile-amare 

Pe meschine peroane 

Şi-şi permit să viseze 

Grandioase orbite stelare. 

În urcuşul noematic, 

Îşi dilată nările, 

Preţ de-o secundă, 

În zarea cu sclipiri de larimar, 

Pe crestele din proximitatea divinului. 

Pe vremea-asta-n vale.... 

Înşiraţi pe vergeaua Timpului, 

Mereu yin-yang, 

Oamenii-şi aşteaptă cuminţi 

Rânduiala convenţională. 
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Geneză-n roi de fluturi 

 

 

 

În ochii serii migdalaţi, 

se leagănă silabele nubile, 

pe umeri cu petale de mătase, 

în straie de mărgean, senine, 

copile-nfăşurate 

în mir şi în lumină. 

Neţărmurite, din cer 

alunecă-n cascade - 

ca roiuri de albine 

şi se-ntrupează-n versuri 

suflând în piculine. 

Cuvintele-omizi ciudate - 

blajine-n taină ocrotesc 

cu vie-acuitate 

poemele de mâine. 

Să prindă vor, în taină, 

purtate de-alizee, 

prin jocuri de oglinzi, 

aripi de melopee. 

Un flutur se desface 

dintr-un eteric voal 

şi ţese-acum brocarturi 

cu fir nepământean. 
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Crăciun în straie maramureşene 

 

 

 

La poalele muntelui, 

În Ţara Lăpuşului, 

Pe uliţe-n cătun, 

Aleargă vijelia; 

Cu un buhai bătrân 

Şi-arată măiestria. 

Îmbracă cerul nopţii 

Azi straie argintii, 

Îmbrăţişând năprasnic 

Întinderi reci, pustii. 

Ornate-n nea, 

Cu mici frontoane, 

Odăi stau luminate 

În tindă cu lampioane 

De pavăză în noapte. 

Alai de ceteraşi voinici 

Colindă pe-nserate, 

Cu zongore, flăcăi falnici, 

În straie horbotate. 

Vântul acum a adăstat 

Ca ceteraşii-n poartă, 

Timp numa’ bun de colindat 

De ţâpurit şi de urat 

În noapte binecuvântată. 

Se pierd în zare glasuri vii 

Şi se-mpletesc fuioare, 

Pe plai străbun, al muntelui, 

În paşi de sărbătoare. 
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De când tu nu mai eşti... 

 

 

 

În vastitatea nopţii împietrite, 

Cine mai ţine minte de câte ori 

Mâinile-mi iscoditoare ţi-au citit durerea 

Şi-au ascuns lacrima într-un sărut? 

Cine mai ştie cum îţi întipăream veselă 

Surâsul lin în podul palmelor mele? 

Îţi aduceam din pisc şuviţe de lumină, 

De-ţi zugrăveai tăcut odaia-nfrigurată... 

Împărţeam clipele precum copiii ciocolata 

Făr’ de regrete, făr’ de secrete....... 

Acum...trecem ca doi străini prin lume, 

În hol răsună glas vetust de gramofon, 

Iar suferinţa-şi cheamă aştrii, în advon... 

Despre ce se va predica azi? 

Gândul nostru, vezi, n-a-nmugurit, ci, 

Urgisit, s-a rătăcit în boabele de rouă, 

În ceasul metamorfozei.... 

Azi, luna-i o eboşă mototolită-n grabă 

De-un june pistruiat, probabil revoltat. 

N-am priceput de ce a șchiopătat ursita... 

Dacă am înțelege, chiar pentr-o clipă, 

Cerul!... 
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Portret de anotimp 

 

 

 

Caleidoscop cu zboruri de cocori, 

Unde mi-e locul în ochii-ţi policromi? 

Tu, primăvara mea, respiri în păşunea-ţi subalpină 

Parfum de cimbrişor sălbatic, lămâiţă... 

Te ascunzi, calină, în susur de petale foşnitoare, 

Sărutate ştrengar de soţul tău, zefirul! 

Alergi grăbită spre silueta fragedă 

A pădurii de cireşi sălbatici, înfloriţi... 

Acolo, se cască vorace guri de avene-ntunecate, 

Prin care te plimbi la amiaz’ discretă, despletită - 

Primăvară şăgalnică, adu din berlina-ţi de flori 

Scânteia de speranţă, potirul plin de vise! 

Sau m-ai uitat în buzunarul de acum un an? 

Cerul meu, să ştii, te-aşteaptă credincios, 

Pe-aceleaşi trepte durate în eter. 
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Întâlnire cu fericirea 

 

 

 

Uituce, flori de mină policrome 

Rătăcesc pe cer, în veştedul amurg, 

Tropotind prin unghere-ngheţate, 

Încercate de-o tuse infirmă 

În colţuri de batiste purpurii... 

Corăbii scufundate în delir 

Îşi caută marea-nceţoşată, 

Pierdută-n amintiri de albatroşi. 

Unde le e casa? Unde-i sensul lor? 

Vor să rescrie marea poveste 

Înşirând tenace osemintele 

Depozitate-n laviţele amintirii vagi. 

Poposesc printre vertebrele ciobite 

De herghelii de clipe 

Ce scapără-n copitele lor dor. 

Acolo-i pripăşită inima 

Erodată de eoliana-ntristare; 

Forma ei ciudată aminteşte 

De moaii polinezieni ciopliţi în tuf... 

Tot căutându-şi matca, 

Se-mpiedică pe drum de fericirea 

Ale cărei ogive lunguieţe, mate, 

Rămaseră-nchise, în odaia neventilată. 

Straniu... le deschid pripite 

Şi-şi amintesc, în sfârşit înţeleg! 

Nu conştientizară pân-acum 

Că, asemenea divinului, 

Fericirea sălăşluieşte-n noi! 
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Redempţiune 

 

 

 

Neputinţa scrijeleşte-adânc 

În orbite orbecăinde, 

Obosită 

De încercarea de-a te face 

Să vezi. 

Un hău amar, nedrept, 

S-a statornicit în amintire, 

Suspendându-ne-n suspine 

Ce-şi plimbă trupuri jilave 

Prin consistenţa lichidă 

A ochiului. 

Trădarea o simţeam în nări 

Cu miros de îngeri carbonizaţi, 

Răsfiraţi pe-o scenă adumbrită, 

Fără public spectator. 

Cine-a greşit? 

Cine şi-a uitat sufletul? 

Neînţeles, devotamentul zace 

Încătuşat, 

În pivniţa tăcerii, 

Cu mâinile julite, 

Şi-nfometat de sens. 

Buruienile-au crescut sufocant... 

Mai există pe lume 

Redempţiune? 
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Radiografie sentimentală 

 

 

 

Ne-am dus degrab’ la doctor.. 

Nu mai era chip să înţelegem 

Schimbarea. 

Arborii făceau gropiţe-n obraji 

Şi-alergau cu stele pe tâmple. 

Noaptea cu ochi de peruzea 

Presăra lavandă descântată 

Şi magicul năvalnic 

Pe fragede trupuri de şoapte. 

Acasă...cireşii prinseseră rod 

Îmbrăcându-ne odiseic umerii 

C-o eşarfă de fluturi ivorii 

Ce ne zâmbeau poznaş. 

După investigaţiile aferente, 

S-au constatat următoarele: 

Tristeţea, slăbită, se ghemuise 

Lângă hipotalamus, 

Ferecându-se-n odaie. 

Durerea cobora pe treptele coastelor, 

Grăbită, făcând semnele despărţirii. 

Electroforeza proteinelor pasiunii 

Ieşise activă... 

Mult peste limita superioar-a intervalului... 

Specialiştii s-au mirat 

În faţa radiografiei în nuanţe rozalii 

Şi a RMN-ului în care capilarele fremătau 

În ritm de samba, 

Cât timp plămânii funcţionau perfect, 

Deşi erau inundaţi de adoraţie... 

Raportul medical a conchis necruţător: 

Intoxicaţie cu barbiturica iubire! 
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Îţi voi zidi o lume... 

 

 

 

De vrei, 

Îţi voi împrumuta o coastă 

Din care voi şterge 

Urmele morţii. 

Pe arcuşul clipelor 

Voi presăra iubirea. 

Îţi voi clădi o lume 

Modelată 

Din inimă ce arde - 

Cuptor alchimic cu plămadă 

De vis de-reîntregire....! 

De vrei, 

Voi fi pilotul 

Zborului tău fragil. 

Te voi ghida 

Spre zări în care zăpezile 

Să nu te mai cuprindă. 

Şi-am să aprind în sobă 

Aripi de veşnicie, 

Să uiţi în zori 

Flămândul dor 

Ori toamna-ncercănată 

Şi pustie 

Ce-ţi adăsta pe pleoape... 
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Confuzie în zbor uranic 

 

 

 

În jocul veşniciei, 

Credeam că e fiecare 

Reflexia celuilalt. 

Învăţasem limbajul acvilelor 

Când privegheam îngerii 

Năpădiţi uneori 

De ramurile vigilenţei 

Încovrigate de nesomn. 

Ne plimbam desculţi 

Prin dumbrăvile răcoroase-ale lunii, 

Iar zâmbetul nostru 

Îşi multiplica gracilele celule. 

Azi...stăm ghemuiţi 

Pe buza aceasta de lume, 

În vreme ce bătrânii 

Se duc să moară cuminţi, 

Să nu devin-o povară... 

Notele sonatei autumnale 

S-au deşirat 

Lovind cadenţat 

Podeaua de vise. 

N-a fost, dragul meu, 

Decât o confuzie 

În zbor uranic. 
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Nedreptate 

 

 

 

Gândirea ţi-e pătrunsă 

de meşteşugite cuvinte 

cu degete marmorate 

ce strâng insistente, 

într-o îmbrăţişare de cleştar, 

cercurile nemărginirii. 

Ele-au plămădit-o 

pe nereida Galateea 

din oseminte sfinte 

de stări blagoslovite, 

născând eternul Pathos. 

Alţii-au adus matriţe 

rătăcite-n bolnave peniţe - 

şi-au fost aplaudate... 

Prietene oropsit, 

ce zeu nătâng a putut 

să te-arunce-n uitare? 
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În mantaua solitudinii 

 

 

 

Timpul fluieră a pagubă 

În gara din care niciun tren 

Nu mai pleacă. 

Uitarea mai colindă, domoală, 

Bezmetice coridoare părăginite 

Şi socoteşte răbdătoare cupeurile 

Căptuşite de golul absenţei. 

Trupurile trenurilor de călători 

Zac abandonate pe şine 

Răspândind fetid miros de carne arsă. 

Rareori, vântul leagănă-n zadar 

Tăbliţele corodate 

Pe care se-odihnesc 

Cu litere de-o şchioapă 

Destinaţiile. 

Fără ţintă, amarul înaintează 

Pe gerul nemilos 

De-a lungul liniilor ferate... 

Îşi ridică gulerul mantalei 

La care ţine nespus 

Întocmai ca funcţionarul acela, Akakievici... 

Se-aşază şi-aşteaptă finalul poveştii, 

Acolo, în gara din care 

Niciun tren nu mai poate pleca. 
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Amprenta privirii tale 

 

 

 

Iubire – pasăre rănită 

în cioburile vitraliului letargic 

al sufletelor răvăşite - 

nu te mai zvârcoli 

prin măruntaiele înfierbântate 

ale sticlei opalescente! 

Tu cauţi şi-acum sensul rătăcit 

printre clipele din care creşteau 

lujerii stângaci ai dăruirii noastre... 

Secundele acelea ne sunt astăzi 

gravate cu scalpelul agoniei 

în măduva simţurilor. 

Măiastră făptură, 

cine te-a minţit, 

cine ţi-a făgăduit nemurirea? 

Distanţa a zdrobit acut, 

a-ndoliat toate anotimpurile, 

purtând amprenta privirii lui 

dependente de mine, 

adunând aroma viselor mele 

pasionate de el... 
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Zbor neîntinat 

 

 

 

Aşezi pe retina timpului 

Tonuri juxtapuse, mozaic de ani 

Dispuşi într-o spirală-n racursi. 

Ştiu că nu mai eşti contrariat 

Că oamenii te vând 

Cât ai clipi... 

Şi totuşi le înveleşti constant umerii 

Cu o veselă eşarfă de culoare! 

Care-i taina seninătăţii tale? 

Şi mai întreb: 

Când cobori din tiribomba asta 

A vieţii-nşelătoare, 

De unde ştii încotro s-o iei? 

Timpul a ros ca molia 

Până şi lespedea străbunilor tăi, 

Şi nu şi-a ridicat măcar sprânceana 

Când a fost martor 

Al vorbelor rostogolite pe trotuar, 

Al masacrelor inutile ale istoriei... 

În butade şi tropi emigrezi 

Din corzile inutilului, a blazatului cotidian 

De care organismele s-au infestat elucubrant 

Ca o micoză ce-şi întinde aripile-n mase. 

Ai insistat să-ţi clădeşti o lume 

De arlechini şi albatroşi... 

Iar eu abia azi 

Am aflat ce aveau în comun: 

Avântul neîntinat 

Într-o lume a lor! 
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Dor de zori... 

 

 

 

Neastâmpărat, 

Gândul bricolează 

Pe grumazul răzorului golaş. 

Cu surtucul găurit 

De dor de zori şi de-amiaz’, 

Îşi urlă târziul prin măceşi. 

Rămâne în picioare 

Şi-şi face cărare spre coastă, 

Într-o încercare neistovită 

De a cuprinde veşnicia-n braţe. 

Plonjează-ntr-o căpiţă 

Scormonind cu sete 

După ziua cu flori de câmp 

Împletite-n cosiţele fecioarelor 

Ce săltau jucăuşe prin crângul străbun. 

Glas de mierle, apoi răcoare-agasantă... 

Asfinţitul trosneşte prin oase 

Cu glas de clavir şi gene-chiparoase... 

Gândul învechit, străin de bolta nopţii, 

Se-ntoarce sfârşit în odaia 

Unde, din unghere, zoreşte amintirea, 

Pe chip c-o mască veneţiană. 

Mâine nu mai e zidit în el, 

Iar ieri e prea slăbit 

Pentru iureşul amintirii de azi. 

Doar grădina, redată-n acuarelă, 

E pusă la dospit pân’ dimineaţa... 

 

 

 

 



76 Armonia contrariilor (versuri) 

 

 

Călător prin condeie 

 

 

 

Nepieritor, Cuvântul 

Nu poate fi nicicând uitat 

Sub chepeng zăvorât. 

E mugur de lumină, 

Minune cioplită 

În inima poetului. 

Pe cer se preumblă 

Herghelii de cuvinte 

Neînşeuate încă. 

Tropotesc zglobii 

Şi-alunecă pe raze 

Spre boabe roşii de măcriş, 

Pe plăpumi de pâraie 

Ce şerpuiesc spre stâne, 

Prin văi cu stânci abrupte 

Ori şisturi calcaroase. 

Pe drum, salută marmotele 

Prin vizuinile lor subterane, 

Cutreieră sălbăticia 

Pe coamele zimbrilor, 

Vâslesc cu ferăstraşii mari, 

Gângurind sub pene... 

Şi-apoi, cu suflu nou, 

Poposesc ascultătoare, 

Strunite de-un iscusit condei. 
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Histrionii deznădejdii 

 

 

 

În sufletul lumii cresc pârloage 

Împâslite doar de speranţa rodirii. 

Se-nmulţesc în rărunchii pământului, 

Până când oasele străbunului 

Se lichefiază epuizate 

În dalbul ochilor ei mâhniţi. 

Ţărâna scânceşte părăsită, 

Iarna, sub cuşma 

Tuflită pe-o ureche. 

Într-o arie a deznădejdii, 

Histrionii se-aplaudă îndelung 

Şi scriu răvaşele 

Mişcării retrograde. 

Perfuzată de bufoni, 

Paragina îşi umflă plămânii 

De artificialitate. 

Contelui de Monte Cristo 

I-a luat paisprezece ani 

Să se elibereze din temniţă… 

Cât îi va lua făpturii de lut 

Să fie fertilă din nou? 
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Armonii celeste 

 

 

 

În adieri de mălini, 

Buzele mele îndrăgostite 

Zămislesc în cavalcade 

Îngeri cu aripi de safir 

Ce-ţi intonează pe furiş 

O muzică a sferelor. 

Priveşte, iubite, în zare! 

Armăsari despletiţi 

Ne-ntâmpină zborul, 

Acum, când apusul 

Îşi brodează ia de chihlimbar! 

Păstrează-mă pe veci 

În surâsul tău adolescentin! 

Hai, vino! Cerul şi-a-nnodat 

De lujerii nopţii 

Moale maramă de mătase, 

Aşteptând 

Dăruirea noastră! 
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Imprudenţă 

 

 

 

Dezlănţuită-n luminiş, 

Magica mătrăgună ţipă 

Când îşi pironeşte căutătura 

Cu fuioare de noapte 

În ochii celui ce-o smulge, 

Secerându-l pe neştiutor… 

Peceţile părerilor de rău 

Străpung coastele muribundului. 

Iute, otrava-şi dublează forţa, 

Întocmai centurii lui Thor! 

Sub luna năucă, inertă, 

Lângă stelele plânse, 

Acolo se chircesc simţiri - 

Divine pârghii amniotice, 

Dizolvate-n eter. 

Prin frunzişul pădurii, 

Animalele-nfometate 

Scurmă după pradă… 
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Părintelui meu 

 

 

 

Dacă tu te-ai pierde-n noapte, 

Aş schimba stelele-n şoapte, 

Glasul lor să te-ocrotească, 

Paşii să ţi-i însoţească. 

 

Dacă tu-ai găsi în cale 

Plai mai dulce colo-n zare, 

Ţi-aş trimite roi de vise 

Pân’ spre porţile deschise. 

 

Dorul mi-ar ploua cu clipe 

Deşirate-n reci risipe, 

Genele mi-ar strânge-n plase 

Calde globuri de mătase. 

 

În vise când aş descinde, 

Scări de ametist aş prinde 

De coloanele-opaline 

Ce m-ar duce iar la tine. 

Atunci ai afla pe dată, 

Dragostea-mi de tine, tată! 
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Sertarul cu vorbe negândite 

 

 

 

Te doare vorba negândită, 

Ce o resimţi reverberând 

Ascuţit, până-n creieri, 

Ca un cuţit împlântat adânc, 

Până-n plăsele, în rărunchi. 

Ai învăţat să mimezi fericirea, 

S-o lustruieşti zilnic, umil, 

Cu speranţa că poate, într-o zi, 

Celălalt va renunţa la ochelarii de cal 

Şi va-nţelege că el, cuvântul, 

Te clădeşte, dar te şi distruge. 

Vorbele scrijelesc uneori în carne, 

Dor până-n unghii, până-n pupile, 

Excavează-n timpane, asurzitoare, 

Până asudă şi, secătuite, 

Se cuibăresc într-un sertar al amintirii, 

De unde te-aşteaptă răbdătoare, 

Să le-nţelegi menirea, 

În scurtă viaţa ta. 
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Ritmuri nocturne 

 

 

 

Pe maidane, viforul îşi strânge nojiţele, 

Într-o mişcare mecanică, sterilă, 

Apoi aleargă săltând 

Până la ale cerului vâsle, 

Răsucind mănunchiuri de vise.. 

Noaptea cotrobăie şi ea, neliniştită, 

Prin şuri ori prin şoproane… 

Ostenită, într-un târziu, 

Se tolăneşte în pod 

Pe baloţi de lucernă 

Şi-adoarme cu mâna căpătâi 

Visând îngeri cu aripi sidefii. 

În casă, pe poliţa pictată pastelat 

Se odihnesc de cu seară 

Galbene gutui şi mere ionatane. 

Palpită-n vatră muguri de lumină 

Ce desenează jocuri de umbre 

Pe tăcuţii pereţi ai odăii 

Cufundate-ntr-o dulce piroteală. 

Tic-tac-ul orologiului, 

Doar el mai aminteşte 

De clipă… de risipă… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 Armonia contrariilor (versuri) 

 

 

Colindători 

 

Clinchete de zurgălăi 

Lin coboară dinspre văi, 

Prin zăpada afânată, 

Doar de viscol vânturată. 
 

E un ger cumplit afară, 

Dar colindătorii iară 

Au purces cu mic, cu mare, 

În noapte de sărbătoare. 
 

Au cojoace lungi, miţoase, 

Opinci strașnice, frumoase, 

Cuşme, broboade brodate, 

Traiste mari, cu roş’ vărgate. 
 

Merg cu toţii, cântă-n cor, 

Colindiţa noast’ cu dor, 

Au harapnic şi buhai 

Şi coboar-acum pe plai. 
 

Vin voioşi la gospodari, 

La case de oameni mari. 

Frumos cântă în cerdac, 

Gazdei să facă pe plac. 
 

După ce sunt răsplătiţi 

Cu mere, colaci, simiţi, 

O pornesc agale-n cale, 

Spre bordeiele din zare. 
 

Pe la toţi să se oprească, 

Naşterea LUI să vestească 

Şi s-aducă voie bună 

Şi trăirea cea străbună. 
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Zbor mirabil 

 

 

 

Ca într-un joc de-oglinzi 

Gându-ai învăţat să-mi prinzi, 

Dar pe-al talazurilor umeri 

Pribegirile-ţi numeri. 

Ne împărţim singurătatea la doi 

Adunăm pene din ploi, 

Zbor mirabil din noroi… 

Pe-ale muntelui vechi creste 

Nasc noi muguri de poveste, 

Sună veşnicia-n goarnă 

În a cerului lucarnă. 

Prinde-mi mâna, hai odată 

Să trecem de-a nopţii poartă! 
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Investigaţie caducă 

 

 

 

Dincolo de orice motivaţie rezonabilă 

S-a întrupat iubirea, cu nimbu-i angelic. 

Papilele au adulmecat luminişul din vis, 

Obârşia unei simbioze ancorate-n Ideal! 

Aproape ni se şterseseră chipurile 

În strânsoarea extatică, de-o clipă! 

Dezorientare, stupoare paralizantă, 

Un galop furibund printre gheţuri arctice, 

Frisonul absenţei, 

Livid cortegiu psihopomp... 

Prin beciurile dorului, m-am întâlnit cu boala. 

Acolo, îngerii încercănaţi s-au smintit 

Şi-au devenit demoni cu-apucături barbare. 

Ai fost doar spectru ontic? 

Orbită centrifugală? 

A fost atât de intensă dăruirea, 

Încât a sugrumat cel din urmă suflu? 

Am sperat, măcinată de neputinţa acceptării, 

Să menţin criogenic, într-o crisalidă, 

Desăvârşirea dintâiului sărut. 

Mâhnită, am tatuat uitarea pe pleoape 

Zăvorând durerea sub lespezi de tăcere. 

Ştiu... noi trebuie să fi fost nadirul şi zenitul, 

Imagini alternative 

Ale aceleiaşi realităţi. 
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Pictură de şevalet 

 

 

 

Pentru o clipă, 

Slovele au fremătat în ritmul 

Maşinii de cusut 

Ce prindea-ntre panglici de mătase 

Şi dantele valensiene 

Catifelatul surâs al copilăriei 

Regăsit în curtea cu magnolii. 

Se strângeau visări portocalii 

În corola salcâmilor de pe coastă, 

Prefirându-se printre ramuri 

Încărcate de rod. 

Cuvintele-au mustit de sevă, 

Rumenite în cuptorul vremii. 

A şuierat amintirea precum ibricul 

Uitat de mult timp pe foc... 

Am adunat cu mişcări grăbite, 

Într-o pictură de şevalet, 

Trandafiri sfioşi precum rândunelele 

Şi-un surâs al apelor modelate de luna plină. 

Dar literele, bolnave, şchiopătânde, 

Au lovit cadenţat podeaua de vise. 

A-ncărunţit grădina şi tu ai adormit 

Pe braţe de rouă, în ochi de pădure, 

Ascunsă pe veci privirilor mele. 

O cucuvea a ţipat în crâng 

Amurgul. 
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Ishtar, eternul feminin 

 

 

 

Tulburătoare şi aspră zeiţă Ishtar, 

Ţii în privirea-ţi cerul nemărginit! 

Tu... deopotrivă scânteietoare Stea a dimineţii 

Şi ispititor Luceafăr de seară.. 

Tu… portativ al armoniei contrariilor 

Pecetluite-n suflet feminin, 

Topite-n muzica unui flaut albastru… 

Se joacă iubirea şi cruzimea 

În ochii-ţi înamoraţi. 

Cumplită eşti, lascivo! 

Pe Dumuzi şi Ghilgameş 

Voitu-i-ai pierduţi, 

Dar, vezi, însăţi ai fost robită 

De apriga simţire 

Ce îţi purtă sfâşietoare paşii 

În regatul umbrelor 

După cel ce azi, periodic, 

Apune şi renaşte din pântecul străbun. 

Sufletul tău a găsit tămăduirea? 
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Linişte epifanică 

 

 

 

În aerul rarefiat al culmilor alpestre, 

Pe piscuri îndrăzneţe, 

Unde silfele încă modelează norii cirus, 

Rezemată de soclul armoniei ce umple 

Intervalul dintre cer şi pământ, 

Simt respiraţia cetelor de îngeri 

Aranjaţi discret pe scara lui Iacob. 

Au chipuri nedesluşite şi totuşi cunoscute, 

Întocmai feţei geamănului neştiut. 

Acolo, cugetarea, pasăre măiastră, 

Îşi extinde nervurile cuvintelor 

Jubilând în cercuri concentrice, 

În limpezimi opaline, 

Umăr la umăr 

Cu sinele meu lărgit, 

Fără gen proxim şi diferenţă specifică, 

Fără inutilul reducţionism la modele binare. 

De pe sprânceana zării coboară 

Fascicule de lumină 

Ce-mi recalibrează fiinţa... 

Reuşesc, într-o stranie contiguitate 

Cu tăcerea epifanică, 

Să surprind strălucirea unei clipe 

Neîntrupate încă. 
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Regele metamorfozelor eşuate 

 

 

 

Mai eşti uluit de cum se-nclină 

Braţul balanţei? 

Oricum ar fi, tu rămâi tributar 

Grafemelor conştiinţei 

Ce şi azi dislocă vertebrele ideilor 

Pe care le cercetezi atent, 

Pe probe de laborator, 

Cu migală de ceasornicar. 

Clipelor multifaţetate 

Le netezeşti muchiile aspre 

Şi-ncerci să animi 

Mănunchiuri de stări anemice 

Străpunse de aşchiile nepăsării. 

Reconstitui precum Cuvier 

Specia dispărută 

Încercând să-i pipăi desăvârşirea, 

Textura pulsatorie a infinitului. 

Themis a rămas tot legată la ochi. 

Tu, umile gânditor, i-ai înţeles sensul! 

Observi cum devii 

Într-o lume discontinuă 

Un Gregor Samsa surghiunit, 

Un rege al metamorfozelor eşuate? 

Realitatea e o metaforă plastică 

A unui metabolism incoerent. 

Unde cauţi dreptatea? S-a decis! 

Zeiţa ridică implacabil sabia.... 
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Opera princeps 

 

 

 

Lumina-aprinsă-n clopotniţa serii 

Se plimbă desculţă 

Printre comete. 

Aşază cu evlavie 

Pe-un soclu de fildeş 

O statuetă a clipei dintâi. 

Sculptură-n alabastru, 

Cu monturi de chihlimbar, 

Efigia iubirii astfel dăruite 

Rămâne de-a pururi 

Taină 

A inefabilului 

Descoperit 

Sub genele Tale! 
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Allegro 

 

 

 

Dispersând în asfinţit umede arome purpurii, 

Un ostrov de lumină se zbate-ntemniţat. 

Strigă prins cu ghearele de zăbrele.... 

Inutil! 

Norii de tăciune, guralivi, 

Îşi înteţesc jocul, 

Într-o mişcare năvalnică, 

Cu braţele sprijinite 

Pe cingătoarea vegetalului. 

Îşi lovesc ritmic carâmbul cizmelor, 

Când şuvoaiele –asmuţite 

Frământă cu nesaţ ţărâna. 

Tropotesc fuioare de frunze 

În hlamida cerului 

Ce-ncepe a meliţa tumultos 

Şiroind printre orele zgribulite. 

Pe colnic, se iţesc 

Casele cu obloane verzi, 

Adunate ca la şezătoare. 

În liniştea răcoroasă, 

Noaptea circulă tăcută, 

Adulmecând pe poteci 

Mlădiţele umbrelor moi. 
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Reîntregire 

 

 

 

Ploua cu soare în lanul de maci, 

Iar clipele defilau pe poteci 

Cu greutatea unui mâine pe umeri. 

Doar noi, îndrăgostiţi, 

Râdeam şi visam la Cassiopeia.. 

Sprijinit de-o rază robustă, 

Mi-ai dăruit un potir de trăiri 

Ce-o porniră de-a dura prin lume 

Trâmbiţând Unitatea. 

Auzeam glăsuirea luminii 

În limpezimi opaline, 

Cu tâmplele zvâcninde 

De dor de necuprins. 

Ne-am vândut timpul 

Ciocârliilor 

Pe bucăţi de câmpie, 

Până când macii 

Au ars dogoritor 

În pipa înserării 

Şi zarurile s-au rostogolit 

În sângele ancestral 

Plămădind ferestre înaripate 

Ce ne-au purtat avântul 

Spre reîntregire. 
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Povestea scaunelor 

 

 

 

În fiecare seară ne-adunăm 

Noi, scaunele goale, 

Şi povestim 

Ce-a mai făcut fiecare 

După spargerea clepsidrei. 

Credinţa multora dintre noi 

S-a şubrezit de-atunci. 

Ştim că timpul ni se deşiră; 

Nu ne place, dar aşa-i rostuit. 

Ne jucăm rolul de clovni 

În anticamera morţii, 

Neştiind, de fapt, ce e 

Dincolo de carnavalul de aici. 

Suportăm din când în când 

Greutăţi ce ne uzează; 

Unii se pierd cu firea, 

Alţii ştiu că aceasta e calea. 

În existenţa sa 

Din azilul de bătrâni, 

Unul reclamă angoase. 

Altul, plasat într-un parc, 

E încântat de privelişte 

Şi de libertatea păsărilor; 

Rezistă şi-şi poartă credinţa 

Sădind-o în inimă 

Ca pe o rara avis. 

Unele scaune sunt flecare, 

Altele taciturne. 

Ne simţim singure 

Într-o mare de scaune, 

Iar asta pentru că nimănui 
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Nu pare să-i pese 

De simțirea 

Ce curge prin venele 

Din care suntem plăsmuite. 

Probabil şi noi, scaunele, 

Îl aşteptăm pe Godot. 
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Îngenuncheaţi de nonsens 

 

 

 

 

Nu te am decât pe tine! 

Priveşte-mă! 

Nu ştiu de unde provin 

florile răului; 

nici n-aş vrea 

să cunosc teritoriile 

secerate de molimă.. 

catafalcurile anchilozate 

mă-nfioară! 

Privesc, în genunchi, 

cum se naşte, hidos, 

din seminţele ieri sădite, 

copilul nopţii 

cu trup străveziu 

şi colţi de absint. 

Îi împlântă sec 

în bucata noastră 

de câmpie. 

De ce taci? 

Ninge, să ştii! 

Nu, nu cu dalbi fulgi, 

Nu... Fulgii de-acum 

au ruginit 

şi scârţâie infernal 

când se revarsă. 

Nu-mi adormi! 

N-auzi? 

Înţeleg... 

Mă voi aşeza cuminte 

la marginea timpului, 
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în pădurea de scrum 

şi-am să-mi spun 

rugăciunea; 

apoi, voi stinge 

pentru ultima oară 

lumina. 
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Premoniţie 

 

 

 

Prin luneta crăpată a nopţii, 

Greşelile se văzură 

Agonizând pe spate, 

Cu mişcări amorţite, 

De artropode doborâte, 

Cărora, în lobul central, 

Li se dilata nepermis 

Un bastion al răului. 

În zori, încă buimace, 

Unelteau 

Să mişune ca insectele. 

Avură premoniţii 

Că le va fi devoalat planul. 

O clipă fură distrase 

De modul straniu 

În care puteau urmări 

Hipnotizanta mişcare 

A particulelor de materie 

Ce se ciocneau 

Deasupra duşumelei ceruite. 

O teribilă sonerie de ceasornic 

Le decriptă 

Stridenţele cromozomiale. 

Neîntârziat, fu chemat dricarul, 

Întrucât tocmai ratară, 

În nocturnă, 

Întâlnirea cu moartea. 
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Însemn matinal 

 

 

 

În dimineaţa rece de martie, 

Femeia s-a aşezat confortabil 

În ventriculul tău drept. 

A tapetat pereţii noii garsoniere, 

Ţi-a schimbat mobilierul şi draperiile 

Cât nici n-ai apucat să clipeşti. 

Te-a căutat de la-nceputul lumii, 

Îndrăgostită de gropiţele pe care le faci 

Când zâmbeşti. 

Credeai că-ţi iei doza zilnică de şotii 

Când ai văzut-o-n prag. Era aievea? 

Cerul îşi coborâse caftanul 

Până-n odaia ta, luminând-o. 

Precipitat, ţi-ai ascuns iubirile 

Într-o scrumieră, pe măsuţa rabatabilă. 

De atunci, ai preferat pipa. 
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Rugă în al cincilea anotimp 

 

 

 

În al cincilea anotimp, 

Stelele, descălţate de sentimente, 

Coboară-n rapel 

Pe sinapsele târziului. 

Rezervoarele cosmice 

De speranţă 

Sunt gâtuite 

De balaurii solomonarilor. 

Placidă, luna-şi rulează 

Ciorapul sidefiu 

De balerină, 

Iar sateliţii freamătă 

În clocotitoarea tăcere, 

Purtând pe-ascuns, în plisc, 

Păsări de foc. 

În templul nopţii, 

La adăpost, 

Se roagă în strană 

Fărâme de simţire 

Rătăcite-n visări 

Printre petale de cireş, 

Bujori şi sonuri de vioare. 
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Reinventarea Grădinii 

 

 

 

Sub privirile Providenţei 

se decupau zorile 

din coapsa porţilor de abanos, 

când zidurile fortăreţei sale 

simţiră sculptat în claviculă 

gustul trădării. 

Un armăsar îşi aduna 

potcoavele norocoase 

şi se-ndepărta 

scăpărând din copite de foc. 

Când se schimbase lumea într-atât? 

se întreba el, martor al nedreptăţii, 

al aproapelui ce devenea străin... 

Depărtarea îi vindeca rănile, 

Iar timpul alegea grâul din neghină. 

Învăţă apoi să reinventeze Grădina 

Gravând înţelepciune 

Pe aripile nou sădite-n cuget. 
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Legământ caduc 

 

 

 

Nuntă-n veşnicie am promis cândva 

Fremătând de visuri şi dorinţe mii, 

Pe coperta sorţii astăzi am ştanţa 

Noian de trăiri, doruri încă vii. 

 

Prin păduri de fagi chicoteam voioşi, 

După fragi şi fluturi, în surâs de nori, 

Alegeam din vie struguri tămâioşi, 

Înălţam şi zmeie, culegeam bujori... 

 

Eram zei vremelnici, albatroşi zglobii - 

Toate fură clipă, zbor de licurici! 

Dispăru în lacrimi jocul de copii 

Lăsă trist ţinutul, descălţat de-opinci. 

 

Azi se-nalţă gândul, vajnic mesager, 

Spre corola vremii, prinsă-n anomii, 

Cârmuind absenţe şi adânc mister 

Pe poteci de patimi ce nu le mai ştii. 
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Debranşare din suprarealism 
 

 

 

Dizarmonia supravieţuise 

din Pleistocen. 

Cu alură indiferentă, 

dincolo de tufele de leandru, 

un capricios cimitir al absenţelor 

amuşina 

povara păcatului ancestral. 

Ectoplasmele fluide 

defilau 

în abisuri mânjite cu graffitti, 

când o ceaţă nefirească 

cuprinse 

cu braţe de noapte 

gleznele ţinutului 

scăldat într-o lumină albastră. 

Debranşat decorului suprarealist, 

cineastul îşi regiza sever existenţa, 

emigrând din corzile artificialităţii 

de care organismele 

se infestară elucubrant. 
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Jubilare în stropi de verde crud 

 

 

 

Amintire-ndepărtată, 

te-ai strecurat magic în cămaşa iubirii 

cusute cu răbdare şi speranţă! 

Veşmântul tău fraged 

nu-i ros de molia vremii, 

în muguri de noapte. 

Răzvrătită, te-ai prins 

în talianul Mnemosynei, 

ai încălecat pe caii 

cu copite de bronz şi coame de aur 

dăruiţi de Poseidon, 

iar armăsarii-au galopat 

pe poteci arse de dor. 

Ştiai că nu m-am resemnat 

şi, ademenitoare ca o fecioară 

cu sânul dezvelit, 

ai risipit îndoiala din vorbe, 

şi-ai jubilat gracilă, 

în peisaj campestru, 

în stropi de verde crud, 

aşteptând 

să-ţi luminez cărarea. 
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Există timp 

 

 

 

Pe buza giganticului Athanor, 

Ancorată-n rădăcini străine, 

Uitarea-nghiţea experienţe, obârşii. 

Fiecare îşi îngrijea mecanic 

Grădinile suspendate 

Unde germina viitorul 

Minuţios structurat. 

În permanentă prefacere, 

Matricea materiei se clădea 

Adaptată noii realităţi 

În care omul 

Neglija a dărui, 

Nesocotea inutilitatea luptei 

Pentru un loc sub soare, 

Refuza să-nţeleagă 

Că celălalt e aliat, nu adversar. 

Libertatea încă evidenţia 

Curajul înfruntării nedreptăţii, 

Posibilitatea alegerii căii. 

De fapt, în mod repetat 

Se omitea că realitatea 

Este ceea ce-i permitem noi să fie. 

Sibilin, Timpul veghea transformarea. 
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Promenadă pe aripi de dor 

 

 

 

În matinală reverie, 

Străbătea emoţii 

Cândva reprimate, 

Pasiuni înrobitoare 

Încrustate-n oglindă. 

Pipăia-n călătoria ivită 

Apusuri de soare 

Stocate-n celulele ei, 

Cheile Dâmbovicioarei 

Cu surâsuri sculptate 

În inima versanţilor abrupţi. 

Ieşind din sine 

Recupera urmele paşilor 

Uitaţi pe aleile Curţii Domneşti 

A voievodului Nicolae Basarab 

Ori parfumul visării 

De când, în rochiţa pepit, 

Se plimba pe străduţele 

Cu cireşi înfloriţi. 

Înviorată, clădea 

Cariatide şi atlanţi 

Pe care cerul se arcuia 

Desenând clipe sublime 

Păstrate-n sertarele zefirului 

Unde sălăşluiau lujerii veşniciei. 
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Acolo-n crinolina iasomiei 

 

 

 

Adorm în pletele bălaie ale florilor de iasomie 

De câte ori târziul dă târcoale. 

Acolo mi-am dus frământările, iubirile toate. 

Acolo respir nemărginirea cu zborul ei liniştit 

Acolo-i locul meu de rugăciune, 

Peregrinările-mi pe volutele cordului - 

Acolo alerg când toate se-nchid, 

Când gândurile amorţite 

Nu-şi mai pot mişca mâinile 

Cu dexteritatea jonglerilor. 

Acolo mă regăsesc de câte ori 

Sunt în căutarea-mi ritualică, 

Într-o necontenită resurecţie. 

Acolo te-am aflat în miez de vară 

Şi-am stat întinşi ore întregi 

Cu mâinile împreunate 

Într-o strânsoare atât de puternică 

Încât am devenit aurii stamine 

Din care timpul s-a-nfruptat agale. 
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