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Cuvânt înainte 

 
 
Poezie şi Cunoaştere, Poezie şi Spiritualitate, Poezie şi 

Destin, Poezie şi Iubire, Poezie şi Suferinţă psihică şi fizică, 
Poezie şi Natură, iată coordonatele esenţiale în jurul cărora 
pivotează textele poetice ale Mihaelei Oancea din acest volum, 
ulterior celui din 2015 – Solzii negri ai timpului alb.  

Considerăm că cel mai bun volum al poetei este Într-un 
timp fără maluri, Grinta, Cluj-Napoca, 2017. Autoarea înţelege 
poezia drept punct de referinţă vital şi stea polară călăuzitoare, 
căci vocea poeziei este unica ce rămâne înainte de tăcere sau 
nerostire, sinonim recurent al morţii, atunci când cuvintele 
comune nu mai izbutesc să întrupeze expresia sensului profund 
al fiinţei şi al tentativei noastre de a ne confrunta cu lumea.  

Poezia din acest florilegiu ne este oferită în accepţia sa 
cea mai înaltă, ca maximă purtătoare de semnificaţie, instrument 
de cunoaştere, radar ce ne poate relaţiona cu „divinul” din noi ce 
se revelează prin desmărginire, altfel spus „într-un timp fără 
margini” în care „îndrăgostiţii lui Chagall zboară liberi“.  

Aflată în siajul onirismului diurn, al visului poetic 
sculptat cu ochii deschişi, practicat de Mihai Ursachi, Leonid 
Dimov sau Virgil Mazilescu, Mihaela Oancea îşi converteşte 
viziunile printr-o savantă sugestie cromatică, de tipul celei 
sugerate de însuşi Apollinaire care, referindu-se la pictura unui 
Marcel Duchamps sau a lui Robert Delaunay, a definit onirismul 
orfic. Poeta restituie lumii miracole pe care Henri Michaux, de 
pildă, le nega prin faimosul său titlu: „Il n’y a pas de miracles”. 
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Crezul estetic al poetei derivă din versurile sale 
împotriva coruperii tot mai pernicioase a relaţiilor interumane 
şi este plămădită în numele speranţei că poezia poate salva 
viaţa, concept ce în chip firesc vrea să fie o provocare, chiar 
dacă poate fi înţeles şi ca simplă dorinţă-rugăciune-conjurare.  

Poezia salvează viaţa – este un adevăr în care Mihaela 
Oancea crede cu tărie, definind astfel caracterul taumaturgic al 
lirismului, cu condiţia însă de a avea conştiinţa că poezia înţe-
leasă în acest fel nu este ceva exterior fiinţei noastre, ci ceva ce 
se află înlăuntrul nostru, ca şi cum ar face deja parte din noi. 
Este partea ,,magică”, eresul şi credinţa pe temelia cărora ne 
este zidită identitatea ce se cuvine a fi descoperită sau redesco-
perită. ,,De câte mănunchiuri de frunze de mac/ e nevoie/ 
pentru-a desface un dor,/ în zori, la cântatul cocoşilor”, se 
întreabă poeta, în spiritul magiei albe, redescoperite aici şi 
acum, cu deosebită urgenţă, întrucât pare să zacă ireversibil 
îngropată sub mormane de reziduuri ale supertehnologiei de 
serie în scopul declarat al alienării, al mercificării, al metamor-
fozelor maligne ale realului, ale autenticităţii, ale umanului. Nu 
altceva discernem în textul cu titlu oximoronic ,,Ascunzători la 
vedere”: ,,Se-aprind şi se sting becuri în toată clădirea// Sătui 
de marasme,/ încordaţi ca nişte soldaţi în tranşee,/unii mai 
destoinici pipăie pereţii spaţiului elastic/ (aflat încă în termen 
de garanţie!)/ căutând prin dedalurile clădirii/ vechi căi de 
mântuire/ şi-un îndreptar de autenti-citate.// În continuare,/ ne 
purtăm de mână propriul orb bătrân,/ cât timp uşile se deschid 
şi se-nchid/ cu scâncet vâscos”.  

Mihaela Oancea excelează sub măşti şi proceduri lirice 
multiple – de la încifrare tip şaradă vagă şi echivocă, dar bogată 
în sugestii, până la lirismul pur, la gratuitatea ludică. Totodată, 
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are darul de a converti abstracţiuni în melos emoţionant, 
memorabil, iluminându-le prin metaforă revelatorie: ,,Ştie că îl 
vei recunoaşte numaidecât:/ miroase a liliac şi-a flori de salcâm,/ 
iar unghiurile îi adăpostesc palme/ cu ochi adânci/şi-atât de 
luminoşi, încât/ înţelegi că nu ai deloc/ destinul unui bulgăre 
de sare/ ce-și urmăreşte străin/ topirea în apă”.  

Majoritar, textele Mihaelei Oancea stau însă sub semnul 
acelui sublim simbolism al corespondenţelor baudelairiene 
prin care ,,les parfums, les couleurs et les sons se répondent”, 
dar şi a expresionismului tip Celan, atins de aripa tragismului 
dramatic şi a elegiei.  

Poeta, în numele unei conştiinţe estetice indubitabile, 
datorate talentului, frumuseţii dicţiunii, vocaţiei sinesteziei, dar 
şi vastisimelor lecturi şi smereniei de miniaturist medieval cu 
care îşi concepe textele, şi-a dobândit o indeniabilă originalitate 
stilistică, considerată fiind printre primele cinci poete din 
România din generaţia sa.      

Cheia de lectură a prezentei cărţi poate fi textul numit 
,,Bufonul”, definind condiţia umană, angelo-cosmică a artistului 
de azi şi dintotdeauna, dar şi rafinamentul prozodic al desci-
frării, al deconstrucţiei acestui misterios, apolinic joc secund: 
,,În cadranul irisului unui bufon/ se ghemuiesc cohorte de 
îngeri/ despuind noima/ orelor îmbrăţişate/ până la cenuşă.// 
Penumbră. Imagine în oglindă/ a încăperii-peşteră/ care începe 
să se micşoreze/ pe măsură ce se multiplică// Risipite pe 
parchet,/ dorm câteva creioane –/ au avut şansa/de a-i colora 
trecătorului/zborul spre liniştea zmeurie.// N-au reuşit decât 
să contureze/ un biet licorn/ uitat într-o mare/măcinată de 
alb/şi un bufon/păstrând întipărită pe retină/nu doar durerea 
din casa lui Iair/ci şi taina/ unei rămăşiţe de soare”. Poezia se 
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identifică antinomic între cer şi pământ, între durere şi zbor, 
între doliu şi resurecţie, între deriziune şi miracolul ieşirii din 
timp, toate căutate de tălpile hoinarului rătăcitor.    

Dacă postmodernitatea pare să fi pierdut cheia magică a 
lirismului, înlocuind-o cu un card ce deschide centre comer-
ciale, magazine de lux, centre de fitness, tot atâtea realităţi 
virtuale, simulacre, poeta noastră trăieşte poezia ca pe un fel de 
spontaneous combustion, autoimolare, iar nu ca pe o rece 
răsfrângere estetizantă, mimetică.  

Din silenţioasa solitudine se naşte acea nevoie de armonie 
şi lumină, de regresiune spre tărâmul eternei reîntoarceri la 
edenul copilăriei cu munţii, arborii, păsările, florile ei, pri-
mordial izvor al mitopoieziei şi pavăză în faţa agresivităţii 
timpului. Acesteia i se opune şi filonul erotic în chip de epitalam 
al cuplului primordial.  

În ciuda fragilităţii şi a solitudinii vieţii omului, aspirăm 
necontenit prin iubire spre veşnicie, boicotând istoria maşteră 
prin artă, prin speranţa şi credinţa că prin arta care, deşi ,,respiră 
ţărâna”, vom da încontinuu în lumină ,,lăstari”, simbol al unei 
perene renaşteri în care Mihaela Oancea crede cu tărie şi pietate.  

Cert e că poeta nu ocoleşte suferinţa, nebunia şi singu-
rătatea societății contemporane, fapt ce ne evocă tipologia 
cunoscută din ,,Zbor deasupra unui cuib de cuci” sau pe cea 
terifiantă din tablourile lui Hyeronimus Bosch.  

Adevărata poezie, dincoace şi dincolo de orice retorică, 
ne pune faţă-n faţă cu semnificaţia profundă a realului, altfel 
spus cu necontenita, neînţeleasa împletire a vieţii cu moartea. 
Ne pune, pur şi simplu, în faţa existenţei acelui mister despre 
care a scris poetul-filosof Lucian Blaga. Aceasta se întâmplă nu 
spre a încerca să-l descifreze, spre deosebire de ceea ce se 
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străduieşte să facă filosofia şi azi, mai mult ca niciodată, ştiinţa, 
ci spre a-i afirma predestinarea şi intrinseca lui inevitabilitate. 

Poezia Mihaelei Oancea vrea să ne facă conştienţi de 
prezenţa simultană în noi şi în lume a frumosului şi a urâtului, a 
răului şi a binelui, a imperfecţiunii frumosului. Nu îmbrăţişează 
cauza frumosului absolut, ci pe cea a neputinţei de a separa 
semnele morţii de cele ale vieţii, nonsensul de logică, instinctele 
cele mai joase de aspiraţiile cele mai înalte, existenţa micro-
cosmosului uman drept centru al unei realităţi inexplorate de 
existenţa noastră la marginile unui univers fără frontiere.  

Suntem primejdios de dizarmonici, înstrăinaţi, pradă 
celor afirmate în „Continuitate”: ,,În memoria colectivă/ a ome-
nirii/ s-au grefat/ două realităţi:/ respiraţia/ dintre neanturi/ 
şi/ neputinţa/ de a ucide/ frica de moarte”.  

Poezia subtil introspectivă din Într-un timp fără maluri 
încearcă să restituie acel centru ce nu poate fi decât înlăuntrul 
nostru, amintindu-ne că trebuie să trăim plenar toate potenţia-
lităţile tipic omeneşti. Existenţa unui centru lăuntric, în care 
detaliul minim poate să se regăsească în necuprindere şi 
desmărginire, l-ar fi făcut pe Homer să-l definească pe Eumeu, 
un biet porcar, drept „divin”. Astfel, şi noi putem, de ce nu, să ne 
redescoperim drept „divini“, adăpându-ne însă la izvorul poeziei 
de origine cerească. 
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Într-un timp fără maluri 
 
Pentru a nu dilua sensurile 
sătule de atâtea cristalizări, 
ascundem povestea 
în bulbii unei fucsii de apartament 
şi învăţam să pictăm totul  
cu cele şapte degete; 
 
lumea ne devine caleidoscop 
în nuanţe de galben, albastru, verde ori roşu – 
 
cam tot de atunci, 
îndrăgostiţii lui Chagall zboară liberi 
într-un timp fără maluri, 
mereu mână în mână. 
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Lângă pisica albastră      
 
Câţiva irişi indigo 
îşi deschid aripile şifonate de somn; 
scormonitori, 
ochii de catifea ai pisicii albastre 
strigă 
silabisind un miracol  
petrecut chiar acum 
în oraşul medieval. 
 
Afară, în năvodul ploii, 
se prind oamenii 
cu paşii grăbiţi, 
ascunşi sub gulerele ridicate 
ale mantalelor 
neîncăpătoare 
pentru niciun fel de miracol. 
 
Doar lângă pisica albastră, 
un copil desenează 
necontenit                     
păsări de zăpadă 
ciugulind dimineaţa 
de seminţele ei apolinice. 
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Inscripţie 
 
E curent. Uşa se deschide  
ca o mângâiere pe furiş. 
O ştiu timidă aidoma unui pangolin, 
însă atunci alege să-şi dezvelească 
un umăr de existenţă; 
până să vedem cine e, 
suntem atinşi de aceeaşi boală 
inscripţionată ulterior chiar în registrele 
de stare civilă. 
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Cămaşa Lolitei 
 
Zi de zi, dimineaţa cu gene lăptoase 
admiră cămaşa de olandă  
ce leneveşte pe braţul unui fotoliu  
din sufragerie; 
îi place să şi-o închipuie 
purtată de o Lolita  
şi inocentă şi neruşinată, 
care nu a învăţat încă 
să zboare 
pe aripile vântului. 
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Fermoarul cu treizeci de ani mai tânăr  
 
Nopţilor cu aromă de magnolie, 
le cobori temător fermoarul  
cu vreo treizeci de ani mai tânăr 
decât pipa din care tragi discret, 
atent la fiecare îndoitură a buzelor 
căzute în ispită. 
 
Spune-mi de ce mi s-a ascuns inima  
în dreapta, 
chiar spre partea ta de pat, 
când tăcerea mă arde 
precum cămaşa îmbrăcată de Heracle? 
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Zilnic 
 
Pe sub poartă, se perindă 
siluetele celor cu pielea de caolin; 
unii trec grăbiţi, alţii, cu priviri de metal topit, 
scrutează arcadele geminate,  
caută în piatră 
simptomele veşniciei. 
 
Se respiră adânc, cu plămâni puternici,  
în locul în care e dăltuit conturul umerilor  
unor îndrăgostiţi prinşi osmotic  
într-un sărut. 
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În anotimpul cireşelor 
 
Nu ştiu niciodată  
ce te tulbură cel mai mult seara, pe verandă,  
când îţi aprinzi pipa,  
lângă umerii goi, parfumaţi, ai iasomiei –  
 
să fie vaierul lumii în copitele cailor,  
siluetele munţilor logodiţi  
cu bucata lor de cer sau, poate,  
galeria de umbre mătăsoase  
precum pisicile de Angora,  
strecurate în grădina trăirilor tale?  
 
De fapt, nici nu mai vreau să aflu.  
Mi-e de ajuns  
cum mă strângi la piept, tăcut,  
cu grija de a nu speria  
somnul câtorva lăstuni  
regăsiţi în anotimpul cireşelor. 
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Acuarelă 
 
E adevărat că între ei  
se înzăpezesc foşnitoare secunde 
întrupate din visuri potrivite. 
 
Se tot rotesc cu încăpăţânare 
spre margini de oglindă, 
până uită partiturile zborului 
şi nici nu mai ştiu  
când le creşte inima aceea domestică 
ori de ce se tulbură culorile raiului. 
 
Mai cercetează curioşi 
doar urmele dizolvate 
într-o acuarelă. 
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Chiar acolo unde trebuie 
 
Nu era nevoie de atâtea stări 
scindate geometric sub impactul  
mescalinei 
ca să descoperi că fiecare dintre noi e 
chiar acolo unde trebuie să fie. 
 
Ador, totuşi, cum cercetezi  
ca-ntr-un gros-plan 
nervurile acestei Grădini a Hesperidelor, 
cum îţi muşti buza  
şi urmăreşti volutele verbului 
pe care îl preferi 
silabisit. 
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Nu cu litere 
 
Îi scrii 
gelos pe dimineţile ce-i mângâe 
coapsele de calcedonie. 
 
Chemi la festin  
exclusiv silabele cu manşete albe,  
ascunzându-le pe cele cu piele rece  
şi priviri neroditoare. 
Le înghionteşti silindu-le să facă tumbe, 
să arate onoratei audienţe 
de ce sunt în stare. 
 
Nu înţelegi, de fapt, că iubirea  
nu vă putea fi scrisă niciodată 
cu litere. 
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Moartea miroase a Madame Rochas 
 
Îmi povesteşti  
despre galaxiile din Părul Berenicei, 
fără să ştii că mi-e aşa de dor  
de tine. 
 
Nu-ţi ascult vorbele    
(ele sună ca o slujbă în limba slavonă 
dintr-o lavră rusească) – 
doar te privesc încă puţin 
până când voi dispărea  
şi eu. 
 
În oraşul în care ne stingem 
de tinereţe, 
moartea miroase 
a Madame Rochas. 
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Migrene 
 
Nu-i mai folosesc acele banale pastile cu triptan; 
dimineaţa lasă draperiile trase, 
încearcă să-şi joace nepăsarea şi să adune ceva 
din claia informă a gândurilor.  
 
I-au rămas de la ea  
doar uscătorul de păr şi-o umbrelă; 
prin rotocoale de fum vede cum se tot cască 
o rană pe care o coase mereu, 
în van. 
 
Răsturnat pe duşumea, simte în ceafă 
o răcoare de peşteră – 
şoarecii au ronţăit plasticul măştii  
de oxigen.  
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În doza optimă 
 
Dintr-un colţ al bucătăriei, 
şobolanul te priveşte cu milă 
cum răsuceşti o fiolă  
injectată în doza optimă, 
atât cât să uiţi  
pentru o vreme 
surâsul cinic al  
rujului roşu. 
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Ceramică 
 
Accentuezi ochii anotimpului ploios  
cu roşu şi negru  
(pentru efectul acela de maiko1 
ce ţi se pare seducător); 
rostogoleşti un drops sticlos, 
priveşti umbrela rămasă de la ea, 
dar păstrezi pe chip indecizia amintind 
de măgarul din fabula lui Buridan. 
 
Totuşi, durerea necicatrizată  
trebuie uitată în trepte,                               
într-un regressus ad uterum, 
până în ziua în care vreun curios  
va descoperi,  
într-un tumul cu manta de piatră,  
un vas cu pântecul bombat,  
un licăr al durerii             
prinse în ceramica-ncrustată  
cu pastă albă. 
  

                                                             
1 Maiko - gheişă începătoare. 
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Câte un sens 
 
Stăpânul podelei coşcovite 
s-a visat acoperit de flori de salcâm, 
stând ghemuit, în liniştea rotundă, 
capabilă să germineze veşnicii. 
 
Azi, preferă să aibă simţurile paralizate  
de un coniac  
băut la o şuetă cu muncitorii  
sătui de atâtea reabilitări de blocuri. 
 
Aruncă discurile de vinilin, şevaletul  
şi tot ce-i aminteşte  
de rugina înfrângerii, de patimile-i arse; 
acum nu mai poate fi decât 
demiurgul căruia îi scapă mereu  
câte un sens. 
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Halucinând 
 
Tocmai când uitase  
de morbul dintre vertebre,  
de extrasistole,  
când se delecta  
cu aroma umedă  
a crinilor ce îmbrăcau  
umerii nimfei,  
se trezeşte luat de un braţ şi de altul, 
plimbat de-a lungul tocătorului, 
ameţit de dansul  
unor dervişi rotitori 
iviţi parcă dintre conservele de ton, 
apoi uitat pe masă, 
cu pieptul crestat. 
 
Dintr-un colţ al bucătăriei, îl pândeşte 
şobolanul alb. 
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Tocul cui 
 
Se îmbracă în grabă, trânteşte uşa 
fără a mai privi înapoi. 
 
Cu părul despletit,  
aleargă pe coridor aşa, 
fără a conştientiza 
că e un moment care 
îi va schimba destinul. 
 
Alte tocuri, alţi pantofi 
mişună care încotro 
în căutarea fericirii  
ori a timpului pierdut; 
în tumultul matinal,  
printre claxoane şi păsări anemice 
fiecare se caută, de fapt, pe sine. 
 
Din împlinirile  
şi dezamăgirile tocului cui 
se deschide mai târziu 
gura mare 
a poeziei. 
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Colaps 
  
Ninge la marginea oraşului – 
fortăreaţa care ţine captive                
inimi dezgolite. 
  
Tocmai când să pleci, să evadezi,        
auzi urlând 
din camera cu vise monocrome: 
,,Să nu mă laşi singur!” 
  
Ştii că nu te poţi vindeca 
dacă refuzi să-ţi târăşti picioarele 
dincolo de gaura cheii –  
unde planta carnivoră, Timpul, 
ştie să injecteze în doze optime 
amintiri gata să paralizeze muşchii  
sau să oprească inima,      
cât să-ţi rămână pe retină                         
tentaculele hidrei                                                             
adulmecând prada. 
  
Pe strada asta, 
pare că cenuşa îngerilor se prăbuşeşte  
în agonie,   
cu fulgi moi, purpurii…   
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Iarna nu poate fi domolită 
 
N-au niciun efect trucurile astea 
de slabă calitate –  
iarna nu poate fi domolită 
decât prin paralizia centrului nervos 
chezaş al cutremurului pupilei 
celui flămând  
de parfumul gleznelor fine. 
 
Şobolanul alb pândeşte de aproape 
atacul insidios al bolii, ritualul de  
sinucidere lentă. 
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Realitate fracturată 
 
Ţi se gârbovesc în braţe 
copacii tineri, sătui 
să tot vâneze 
stele creionate pe asfalt. 
 
Priveşti în gol. 
Spaţiul se-ngustează, 
macină treptat 
fărâme 
din iluzia lui perpetuă. 
 
Strigi. Printre silabe fracturate, 
printre clipe arse, 
câteva urme de cenuşă 
se caţără pe trepte de scrum,                 
prinse de mâini – 
altar mărturisind 
sângerânda lumină tăinuită. 
 
Târziu. Migdalate,  
clipele ronţăie boabe de struguri 
şi se ţin departe,   
într-un vals ezitant.  
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Din inerţie 
 
Aşteptarea devine la fel de naturală  
ca respiraţia. 
De câţiva ani urmăreşti cum se mişcă  
mioape, 
dinspre vârf spre abis,  
umbrele care întreţin iluzia mişcării; 
începi să te împrieteneşti cu ele,                   
să vă spuneţi istoriile  
încă de pe vremea culturii Hamangia –                        
şi asta pentru că nu-i e bine nimănui 
să rămână singur  
atâtea anotimpuri. 
 
Memoria blochează butonul ,,erase”2 
şi nicicum nu poţi părăsi impresia 
că din clipă în clipă 
va apărea în capul străzii. 
 
Liniile ei volute au adormit 
între culturile Boian şi Cucuteni. 
  

                                                             
2 Erase = a şterge, a elimina (în lb. engl). 
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Ritual 
 
Se fac şapte ani  
de când privirea i-a ruginit  
în hăul unei răni domesticite. 
  
Plouă ca prin sită. Acum 
se scot acele de siguranţă 
prinse de inimă şi  
se îngroapă tăcerile. 
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Adam şi Eva 
 
Cei doi se caută mereu prin atâtea existenţe,  
de fiecare dată când se-ntâlnesc zâmbind  
cât pentr-o veşnicie. 
 
Ştiu că mălinii viscoliţi sunt jeliţi  
în alte şi alte moduri, 
că arta respiră ţărâna, dar din ea necontenit  
încolţesc lăstari. 
 
Tocmai de aceea aleg  
să nu plângă  
toată moartea din lume, altfel  
ne-am trage cu toţii peste ochi  
bucata de pânză 
şi ne-am narcotiza pentru a uita 
că venim şi plecăm 
atât de singuri. 
 
 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
 

În pijamale subţiri 
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În pijamale subţiri 
 
Odată trezit viu, adulmecă târziul  
strecurat prin pieţe, prin cearceafuri de spital, 
prin bărcile pescarilor cu pânzele umflate 
şi începe să înveţe 
cum să vâneze de unul singur  
angoasa de separare 
aleargând în pijamale subţiri,                                               
cu dungi sălbăticite.                        
 
La început, îl sperie mai cu seamă 
cum din spatele unui decor de carton 
se prăbuşesc replici şoptite de bătrânii 
ascunşi pentru actul final.                       
 
Merge neînsoţit. Ştie că vânatul în turmă 
i-ar speria prada cu miros de muzeu 
şi-apoi e o luptă atât de personală, 
că nu-şi doreşte spectatori. 
 
La un moment dat nu mai întinde arcul, 
prada e bătrână                          
şi deja aparţine fiinţei lui extinse, 
fiinţă în care moartea 
e rana nerăbdătoare 
să se închidă. 
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De dorul portjartierului dantelat 
 
Rostogolindu-şi trupul greoi, 
ochiul căruia în loc de braţe şi picioare 
îi cresc alţi ochi 
priveşte formele istovitoare  
ale propriei nebunii. 
 
Ochii din stânga se subţiază  
aidoma paiului de cocktail, 
cei din dreapta  
se extind ca pelagra 
prin expunerea la soare. 
 
Decide subit să se spânzure de orbită, 
răpus de dorul femeilor 
care cândva  
îi dăruiau parfumul   
coapselor fine, 
cu portjartier dantelat. 
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Hiatus    
 
Pribegirea – sunet al trunchiului nopţii 
prăbuşite peste ochiul 
deprins a nu descifra nicio taină 
fără celălalt; 
 
De-atâta timp îl uitase pe creste, 
oglindit în hăul 
oceanului pleşuv, 
încât a devenit un Argus             
condamnat să nu vadă, 
doar să pipăie 
golul ce se căsca sfidător 
în jur şi în sine. 
 
Recent,  
hoinarului prin cârciumi  
pline de igrasie 
i-au rămas doar tălpile 
să caute 
ieşirea din timp.                       
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Fabula fuit  
 
Cufundată până la glezne 
în somnul profund 
al urbei, 
plânge luna ascultând 
o sonată care-i poartă numele; 
îşi ţine respiraţia  
preţ de câteva clipe, 
cât notele desprinse 
lovesc aerul 
cu degete cărunte. 
 
Pe trotuar, 
nici nu apune bine  
ultimul gând  
al fluturelui orb, 
că pleoapa sonoră  
a timpului 
îi şi măcină trupul – 
naivul  
cu aripa larg deschisă  
spre viitor.  
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Fărâme                      
 
Punctul naşte cercul, 
dar niciodată nu-i echilibru  
pe aici, prin mizantropia  
muzeelor realităţii.                                                                       
 
De la o vreme, 
îl doare lumea   
în care s-a făcut noapte 
şi podul palmei  
în care încolţesc fărâme de negru. 
 
Vopseaua fugită 
de pe soclul unor gânduri 
născute în iarnă 
inundă coridoare  
inuman de reci, 
de unde muribundul 
priveşte iarăşi  
cercul. 
 
Lumina lui,  
despicată de sens, 
se avântă şi-apoi se retrage  
în sine.  
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Hiperrealitate 
 
Ridică barda şi-o ucide; 
triumfător, doarme  
ca un prunc. 
 
Lumina mucegăieşte pe draperii; 
zilnic se împiedică de ea – 
i se căţără pe umeri şi-l priveşte  
din cele mai bizare unghere. 
 
Răpus de funinginea regretelor,               
e speriat de umbrele din jur, 
de vocile ce străpung  
răceala coridoarelor. 
 
Perorând labirintic, 
doar o dată, 
desprins de nălucirea proprie, 
îşi perforează ca un ac hipodermic 
o altă realitate cu înţelesuri autiste, 
cazon înregimentate. 
 
De atunci, un şoim 
îşi tot plânge pustiul. 
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De peste o jumătate de veac 
 
Oamenii cu chip de câini  
vegetează muzeistic  
în binecunoscutele pijamale  
cu dungi sălbăticite; 
 
Concentraţi, citesc ziare,  
fără nicio urmă de tresărire 
în faţa albului halat incomod  
perindat prin încăpere. 
 
Împart salonul  
cu doi iepuri somon  
şi câteva bufniţe supărate  
din pricina lipsei de răbdare  
a personalului medical. 
 
Retras la geam pentru a fuma,  
coiotul cu chip de om 
le desluşeşte tuturor  
dualitatea.  
În inima lui ninge absurd  
de peste o jumătate de veac. 
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Totul e invers! 
 
Într-o noapte, nebunul prinde cuvintele   
de mâini şi de picioare,  
le aruncă peste suliţele cu vârful în sus 
(ca să se adeverească dacă solia e de bun augur) 
şi trimite mesaje către posteritate. 
 
Propovăduieşte că totul e invers  
şi râde 
urmărind de pe un scaun şubred 
mersul tărăgănat al motanului  
ce calcă pe labele din spate 
şi privirea acelei fete ciudate, 
cu o veşnică cicatrice pe gât. 
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Cadre de celuloid 
 
Crezi că sunt simple  
imagini pe un rolfilm, 
nişte cadre de celuloid  
ce nu vor prinde rădăcini, 
nu vor îndurera 
răni necontenit migratoare. 
 
Cu rânjet diavolesc, fac tumbe  
în realitatea butaforică, 
înmulţind ameţitor  
specia lui homo dicens 
care predică despre ionesciana  
trebuinţă absurdă,                       
de-a dreptul înduioşătoare:  
perpetuarea tradiţiei  
cartofilor cu slănină.         
 
Dar, în definitiv, în piesa aceasta,  
trebuie să ţii cont de legea cauzalităţii 
şi să permiţi fiecăruia 
să fie ce este. 
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Ascunzători la vedere 
 
Se-aprind şi se sting becuri  
în toată clădirea.  
 
Sătui de marasme,  
încordaţi ca nişte soldaţi în tranşee, 
unii mai destoinici 
pipăie pereţii spaţiului elastic 
(aflat încă în termen de garanţie!)  
căutând prin dedalurile clădirii  
vechi căi de mântuire  
şi-un îndreptar  
de autenticitate. 
 
În continuare, ne purtăm de mână 
propriul orb bătrân,  
cât timp uşile se deschid şi se-nchid  
cu scâncet vâscos.  
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Un alt fel de închisoare 
 
Bate-ntr-o tobă. De când a aflat  
cum e cu numărătoarea inversă, 
lunaticul refuză să crească. 
 
Sub lumina slabă a două becuri 
de şaizeci de waţi, 
trasează un cerc deschis 
prin care se plimbă şobolanul –  
asta fără a dăuna în vreun fel realităţii 
de tinichea. 
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Atac de panică 
 
Urăşte morbul aciuat între vertebre, 
asemenea durerii ascuţite din podul palmei, 
voind să tragă obloanele 
mult prea înainte de vreme. 
 
Visează monocrom 
uşi dincolo de care cineva încearcă  
să se strecoare, să pună de partea cealaltă 
măcar un picior. Se sufocă.  
Simte că e întors pe toate părţile 
ca în magazinul de electrocasnice 
când eziţi să iei ori ba 
mixerul cu mai puţine viteze. 
 
În ţinutul mlăştinos, plouă cu soare; 
oamenii mişună care încotro,  
fiecare turnând peste atacurile lui de panică 
un strat de var şi încă unul de pământ – 
ca o spulberare a memoriei  
ce se încăpăţânează uneori 
să pulseze. 
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Nedigerabilă precum celuloza 
 
Propulsat în hiper-realitate,  
ţi se înmânează un card 
să poţi accesa comod, din fotoliu,  
viaţa propriului personaj.  
Ţi se spune că asta înseamnă progres,  
că asemenea lui Cuvier, metaforic, 
vei putea recompune întregul animal 
pornind de la un banal os.  
Accepţi de bunăvoie 
o realitate programată virtual,  
însă nedigerabilă precum celuloza. 
Treptat, mintea devine un celofan 
obişnuit să guste  
prin simpla apăsare a unei taste 
barbara flecăreală,  
senzaţiile costumului teledildonic, 
cazurile psihopaţilor canibali ori  
furia ucigaşă a mamelor  
ce nu mai amintesc nimănui  
de Medeea înşelată cu anonima Glauce.  
La sfârşitul show-ului,  
constaţi că viaţa s-a dus la fel de rapid 
ca gustul gumei cu arome artificiale, 
iar cardul cu nelipsitul cod de bare 
se alătură, în coşul de gunoi, pet-urilor,  
pungilor de pufuleţi, rămăşiţelor de staniol  
etc. etc. etc.   
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Galerii 
 
Bombăneşti orb  
tot ce-ţi trece prin cap, 
fără să-ţi aminteşti  
nici fabula cu desaga păcatelor, 
nici pilda faimosului război 
dintre broaşte şi şoareci.  
 
Nu vezi că lumea  
îşi acoperă toracele  
unde viermii profunzi  
sapă galerii? 
 
Din poziţia ta de fetus                                  
înfăşurat în cânepă fosforescentă, 
scrâşneşti din dinţi 
în crisalida veacului – fiindcă                                
nimeni nu mai recunoaşte pe nimeni 
în siluetele ce caută  
cu ochii scoşi din orbite                                                    
rostul propriilor crucificări. 
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Bufonul 
 
În cadranul irisului unui bufon 
se ghemuiesc cohorte de îngeri 
despuind noima                                           
orelor îmbrăţişate  
până la cenuşă. 
 
Penumbră. Imagine în oglindă  
a încăperii-peşteră 
care începe să se micşoreze  
pe măsură ce se multiplică. 
 
Risipite pe parchet,  
dorm câteva creioane – 
au avut şansa  
de a-i colora trecătorului 
zborul spre liniştea zmeurie. 
 
N-au reuşit decât să contureze 
un biet licorn                                 
uitat într-o mare  
măcinată de alb 
şi un bufon 
păstrând întipărită pe retină 
nu doar durerea din casa lui Iair3, 
ci şi taina 
unei rămăşiţe de soare.  
                                                             
3 Iair, personaj din Capernaum pomenit de evangheliştii Matei, Marcu, Luca, 
în casa căruia vine Isus spre a-i învia fetiţa. 
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Ca un surfer pe placă 
 
În salonul halatelor albe, 
vrăbiile zgârie globii oculari,  
vâjâie duşmănoase 
ca nişte cuţite smintite lansate de jongler; 
 
Un halat se lipeşte de perete,  
ridică braţele ca şi cum ar aştepta  
pe Cel de Sus să-l scape, 
să-l ducă încă o dată în lanul de maci. 
 
Pluteşte aidoma surferului pe placă, 
urmează vertical coloşii de calcar,  
experimentează cea mai febrilă 
senzaţie de libertate.. 
 
Vrăbiile ciugulesc  
câteva firimituri de pâine, 
în timp ce scaunul infirmierei  
cu ciorapi albaştri 
se mişcă înainte şi înapoi. 
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Salonul pijamalelor subţiri 
 
În salonul pijamalelor subţiri, 
unul mişună cu panicile mărunte  
ascunse între sinapse, 
visând să fie vizitat de cocoşul alb,  
sfântul mult aşteptat. 
 
Mărinimosul Gulliver  
îşi deşurubează picioarele 
ca să poată umbla toţi 
prin toate locurile fabuloase 
despre care povesteşte mereu. 
 
După-amiază,  
purtătorii cusurului de a fi biped 
vegetează ca la Muzeul Grevin4. 
  

                                                             
4 Muzeul figurilor de ceară Grevin este situat în centrul Parisului, pe bulevardul 
Montmartre. 
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Cu degetele arse 
 
În locul unde  
pereţii nu se mai întâlnesc 
în unghiuri drepte, 
celor în pijamale subţiri  
le lipsesc 
doar ghearele şi colţii  
pentru a-şi sfâşia inamicul. 
 
Mânaţi, uneori, de instinctul 
celor 256 de stră-stră-străbunici,  
alungă umbrele nemiloase şi  
umili repetă: 
,,Eli, Eli, lama sabactani?”  
încercând să-nchidă  
marginile rănilor lumeşti 
cu degetele lor arse. 
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Lobotomie5 
 
În orașul în care nimeni nu mai încearcă 
să-și trateze rinocerita, 
lobotomizat, dă cu piciorul într-un leș de câine 
rostogolit pe trotuar. 
  
Atras de umbre precum molia de incandescență, 
se-așază la geam – 
acolo îi place să urmărească 
dansul valpurgic al firelor de praf. 
  
Uitând cum să privească în jur, 
oamenii merg cu capetele plecate 
până când le sunt smulse rădăcinile, 
umbrele, cuvintele, 
cineva pulverizându-le într-o 
gaură neagră, 
atom cu atom, emoție cu emoție. 
 
  

                                                             
5 Operație ce constă în tăierea unor fascicule nervoase din creier. 
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Într-o limbă stranie 
 
Bătrânul cu orbite goale – 
amorfă deşirare străbătând sala  
scufundată în beznă. 
 
Scrie cât se poate de repede  
un mesaj dictat într-o limbă stranie,  
literele preschimbându-se 
în liane care îi caută 
grumazul. 
 
La ambele capete, 
preocupat să joace Kendama6, 
îi surâde  
Ianus. 
 
  

                                                             
6 Kendama e nu doar un joc, ci un stil de viaţă. Cu originile în Japonia, 
kendama este formată din două părţi principale: Ken(sabie) şi Tama (bila) 
legate de un fir numit ito. Corpul principal, ken-ul, are la un capăt un vârf 
numit kensaki, iar în partea opusă o cupă numită Chuzura. Traversa de pe 
ken, numită Sorado, are 2 cupe. Cupa mare se numeşte Ozara, iar cupa mică 
se numeşte Kozara. Kendama este specială, deoarece în funcţie de 
îndemânarea şi imaginaţia ta, poţi face infinit de multe trickuri. 
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Fără contur 
 
Ţipătul lui nu are contur, 
se roteşte neîmblânzit, 
sub pleoapa nisipoasă a vremii. 
 
Decupează mereu, cu oarbă încântare, 
din trunchiurile abătute ale dimineţii,                  
inele ale nopţilor  
dese ca pădurile 
pe unde se crede că nimeni  
nu suferă  
de singurătate. 
 
Printre lujerii de lumină,  
îndoindu-şi coada ca un cedru, 
subit, Behemoth7 tace.   
  
  

                                                             
7 Creatură legendară biblică, menționată în Cartea lui Iov. E redată ca o 
bestie – un hipopotam cu o coadă de cedru. De asemenea, reprezintă un 
demon al întunericului și al răului. Creat în ziua a șasea, era nesățios, 
consumând zilnic nutrețul a mii de munți. De aceea, a fost lăsat fără pereche, 
împiedicat astfel să se înmulțească. 
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Lună la perigeu 
 
În lava lunii ajunse la perigeu 
sticlesc spinări de gânduri 
cu vaier zimţat, pământiu. 
 
Adâncit într-o floare de lotus,  
liniştit,  
Uroborus rosteşte o mantră  
deprinsă din vechime.  
 
Se clatină iar totul, 
cu nu ştiu câte grade pe Richter; 
încă o noapte în care murim 
un pic şi încă un pic. 
Cineva în jur?  
Nimic – 
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Plouă alb 
 
În saloanele halatelor negre,  
cei deterioraţi, atinşi până la os de rugină, 
sunt înghiontiţi cu lungi cozi de mătură, 
geamurile lor astupate nelăsând să se vadă 
cum plouă alb.  
 
Cu gesturi lemnoase, de miriapozi masivi, 
se târăsc şi aplaudă  
rarele foşnete ale cearceafurilor apretate  
ori ritmul în care păsările lovesc  
sticla scoicii care-i adăposteşte. 
 
Un halat alb se dă de-a berbeleacul printre paturi; 
azi îi va învăţa cum să-şi ţină respiraţia 
până se vor împrieteni  
cu veşnicia. 
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Pluvială 
 
Amiază. Adunate sub clopotul de pâslă al ploii, 
păsările ţipă; 
un câine lăţos trage de-o parte şi de alta 
relicve de suflete cadrilate, 
aşezate la zvântat             
pe o tarabă plutindă.  
 
Gerul jupoaie cu şapte limbi de foc  
amurgul prăbuşit  
peste întreaga urbe.  
Din ce în ce mai vizibile, ca-n galantare, 
aripi de podmol zac în dezordine 
pe zidurile înaltelor case. Tăcere de lut. 
 
Cu ochii sticlind în noapte ca pisicile, 
şuvoaiele îşi caută rădăcinile 
în pleistocen. 
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Conul de pin 
 
Tăcerea mucegăieşte pe ziduri,  
în camera cu ecou canceros,  
sub cele două becuri de şaizeci de waţi. 
 
Într-un du-te-vino al gândurilor, 
lunaticul ce refuză să crească 
descifrează codul arsurilor cicatrizate, 
un geamăt al buhaiului, 
dinamica firului de cânepă 
înfăşurat pe vârtelniţă – 
copleşit de lumina unui  
necunoscut con de pin, 
sparge liniştea   
cu o linişte şi mai mare. 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 
 

Schiţă în cărbune 
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Schiţă în cărbune 
 
Nu voi pune nicicând culoare  
plecării tale în nerostire. 
 
Voi lăsa schiţa în cărbune 
făcând nod  
unui ţipăt al timpului – bufniţă sau corb. 
 
Pe aici,  
negrul fulguieşte în continuare 
prin scrumiere 
şi încă se mai nasc 
îngeri. 
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Ridicare din lut 
 
 
Te logodeşti c-un munte, în lan cu iarbă-albastră, 
se-adună cerbi când încă e vară la fereastră. 
 
Pe braţe ţi se culcă păduri cu dor de stele; 
zâmbind, le-nmuguresc pe tâmple, brumărele. 
 
Curând se face iarnă; în lut arborii ţipă 
şi, transformaţi în păsări, din moarte se ridică. 
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Eternităţi nelocuite 
 
Pe când ploaia umblă 
prin dumbravă,  
cioplitorul de ani îşi căută  
rindeaua- 
câteva muchii mai trebuie 
netezite 
dinspre tâmple şi bărbie. 
 
Colindă printre mesteceni, stejari, 
printre fragii cu priviri copilăroase, 
ba chiar se odihneşte pe buturuga  
pe care sezuse cândva  
însuşi Stan Păţitul. 
 
În grădină, coama ei învoaltă 
răsuceşte trupuri de crini 
cu zâmbete albe,                      
dinţii lor portocalii culegând  
eternităţi                  
nelocuite încă de nimeni. 
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Exerciţiu cromatic 
 
Din când în când, îmi place 
s-ascult vântul pieziş cum şuieră  
şi caută prin şopronul unei fierării  
din apropiere 
întâmplări în alb şi negru.  
 
Atunci surprind clipele nerostirii, 
în dansul lor verde,  
şi iubesc în lanul de grâu  
foşnetul roşu al macilor 
ori cântecul de lăcuste 
ce-şi mişcă trupul prin holda aurie. 
 
Cel mai mult îmi place că  
de fiecare dată, 
prin plasa cu nasturi de sticlă, 
tu îmi surâzi albastru. 
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Tihnă 
 
Faguri de lumină,  
adieri de mir şi fragi –  
pace în grădină. 
 
Zvon prin caprifoi, 
murmur de albine – 
liniştea din noi. 
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Nostalgie 
 
Iarbă-nrourată, un surâs discret – 
senin în făget. 
 
Lin murmur de râu, freamăt de pădure – 
vremurile sure. 
 
Brâu, cojoc şi salbă, strachină de lut –  
tablou cunoscut.    
  
Limpezimi de cer, zi de liturghie –  
vals spre veşnicie.  
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Faguri de verde 
 
Chemări înfrunzite  
ard depărtări cu aromă de pin. 
 
O corabie de jăratic,  
uitată anume într-o pictură de şevalet,  
sculptează păsări 
al căror nume l-am rătăcit demult,                       
în lexemele primilor ani,                                          
lângă ghivece cu muşcate  
şi, mai cu seamă, 
lângă surâsul tău 
nins de tot polenul primăverilor. 
 
Spre seară, se decupează faguri de verde: 
locul lor e sus, pe munte,                                  
chiar acolo, pe partea stângă, 
în dreptul inimii. 
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În tăcerea pietrei 
 
Colţii brazilor muşcă  
din noaptea mută 
precum Sfinxul săpat în piatră;            
acolo sunt zăvorâţi toţi anii 
pe care i-am deşirat; 
aşteaptă la stânca din munte, 
cuminţi –  
oi împietrite în staul, 
pândind nemurirea. 
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Doruri cu miez verde 
 
De când curge înfrigurat 
ruginiul  
prin ochiuri de dumbravă  
şi-un mise en abyme  
se ascunde între pleoape, 
de atunci 
dorurile cu miez verde 
îşi rostogolesc 
clinchetul 
până la marginea toamnei. 
 
Departe, în savana africană,  
rinocerul îşi ascute cornul; 
el doar visează 
la iarna ce se va aprinde curând, 
prin ţinuturile noastre – 
o mare hibernală  
viscolind  
doruri cu miez verde. 
 
În somn,                           
rinocerul priveşte uimit 
cum mieii albi,   
scânteind din copite, 
adorm  
făcând ca de fiecare dată, 
la culcare, 
semnul sfintei cruci.  
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Reverie 
 
Sprijinită de pereţii stivei de lemne,  
respiram 
lăsând să-mi pătrundă-n plămâni 
răcoarea serii,  
sorbind din ochi luna lascivă, plină de nuri,  
nimfă ce arunca ocheade livezilor  
spre a-şi pierde urmele prin caişi, 
topindu-se spre dimineaţă  
în fânul galben agonic. 
Auzeam sonuri de Înviere –  
plesneau în voie mugurii arinilor  
şi nu-mi dădeam bine seama dacă  
de sub streaşina casei 
o rândunică se oglindea în mine  
sau eu în ea. 
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Călătorie prin vizorul clipei 
 
Atâtea nuanţe cusute pe ştergare 
se aprind în fire de gând, scânteind, 
iar ploaia asta cu soare 
tocmai aminteşte din nou  
de scămoşii coceni 
(din ei înfloreau poduri 
trecute seară de seară 
de viteazul Pipăruş), 
de stofele din care se ivea ca prin farmec 
un teatru de păpuşi 
ori de caietul dictando  
unde literele, la început, mergeau de-a buşilea, 
se loveau şi plângeau, 
neştiind ce taină purta inima lor. 
 
Oare de ce în dimineaţa liliachie 
cocoşii au refuzat să cânte 
şi s-a oprit din respirat 
îmbătrânita cană smălţuită, 
din care copilul a tot băut  
până când a ajuns cu creştetul la tavan? 
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Călăuza 
 
Ramurile tale 
cresc în mine 
inoculate-n celule, 
stăpânind teritoriul 
ce rezistă acum 
atât gerului alb, 
cât şi incandescentei cascade 
rostogolite spre tâmple 
cu voluptate ferină. 
 
Cerbii mi-au năvălit în pupile, 
dar au îngenuncheat blând, 
ca într-o mânăstire, 
purtând pe coarne 
flori de colţ – epifanii de rai 
în care se-odihneşte înaltul. 
 
Aşa am aflat  
că-s binecuvântată 
prin tine – arbore  
al propriei mele existenţe. 
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Semne 
 
Omul simţea nevoia să-şi amintească 
de ce nechezau caii  
alergând prin nuanţe de jasp verde 
când luna, rezemată de stâlpii tindei, 
alăpta puii şarpelui de casă.  
 
Ştimele albe i se încolăceau pe braţe,  
apoi ticăiau în pereţii lumii 
anunţând noi fluxuri astrale. 
 
Totuşi, nu reuşea să rememoreze 
decât o spaimă nisipoasă şi că,  
odinioară,  
sunetele anunţau nu atât plecările,  
cât, mai ales, sosirile. 
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Decizie 
 
Umbre furate 
privesc din vitrine, 
înghesuite pe-o tablă de şah prăfuită. 
Au făcut toate mutările posibile, 
iar acum aşteaptă 
să culeagă roadele. 
 
Grăbiţi, zărim vitrinele 
doar cu coada ochiului; 
culegem din zbor 
sensuri – ecouri preistorice 
ale luminii ascunse în noi 
şi, din când în când,  
mai aruncăm din cele care 
ne prisosesc. 
 
În camera lui, 
printre acuarele, 
copilul găseşte moartea 
suferindă de cecitate, 
gârbovită într-un sertar 
al mobilei de palisandru. 
Decide că 
aidoma oricărei vechituri 
şi moartea 
trebuie aruncată.  
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Calcul 
 
Spre seară se adună 
tot negrul risipit prin scrumiere; 
nu e nevoie de nicio iniţiere – 
păşeşte tiptil, 
în vârful degetelor, 
prin galeria cu aripi aţipite 
şi mici osteofite. 
 
Cineva încearcă să-ţi atingă pleoapele, 
să despletească nodurile chinuitoare, 
dar oare 
de câte mănunchiuri de frunze de mac  
e nevoie 
pentru-a desface un dor, 
în zori, la cântatul cocoşilor? 
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Copilul se legăna pe-o roată 
 
Copilul se legăna pe-o roată, 
prinsă de nucul bătrân de pe coastă; 
 
sălta printre ramurile uriaşului 
cu spice de soare pe creştet, 
 
zâmbea, mai bogat ca oricând,  
fredona cu cei mai inimoşi sitari 
o melodie din timpuri apuse 
 
şi nu voia să ştie 
decât că la finele acestei călătorii 
seminţele cerului cad 
doar pentru ca sufletul să aibă  
propriii lui urmaşi. 
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Încăperi anonime 
 
Atâtea încăperi  
păstrează în sertare 
poveşti cu miezul sfârtecat, 
vârtejuri de linii şi forme, 
partituri ale ierbitelor tăceri 
îmbrăţişate fără martori. 
 
Câteodată se uită chiorâş 
la minutarul care tropăie 
cu naivitate  
după herghelii iluzorii. 
 
Desculţe,  
abia putând respira 
aerul sâcâitoarelor insomnii, 
se ghemuiesc în anticameră – 
toate au pieptul plin  
de crucile 
care au prins lăstari. 
  



Mihaela Oancea 

 
84 

 
 
 
Nu se sapă niciun adăpost 
 
Prin locurile pe unde durerile se poartă 
precum melcii cochiliile, 
nu se sapă niciun adăpost 
pentru bătrânul care obişnuia  
să culeagă în dimineţi aurii 
sunătoarea – 
o punea la uscat 
la umbră, pe bucăţi de ziare vechi şi, 
din tinda casei acoperite cu iederă, 
clipea rar 
învelind singurătatea în cârpe. 
 
Vaga respiraţie a mlaştinii 
ghemuite sub biciul ploii 
nu se mai simte în ceafă –  
în ochii pustii ai trestiilor 
s-a prelins azi  
frigul lemnului ud. 
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Secvenţă valpurgică 
 
E-o noapte apoasă, murdară, 
Cu ore de foc şi de lavă, 
Tăcerile-s smulse din stavă  
Şi-au gust de migdală amară. 
 
Răsar siluete-n pădurea de pini,  
Se-aruncă nebune spre lună, 
Nechează, fac tumbe şi-adună 
Miresme de lotus şi crini. 
 
Vii flăcări văzduhul înghite, 
Şoimanele ţipă-n eter – 
Văzând către ziuă cum pier, 
Tresar cu priviri despletite. 
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Credinţă  
 
Odată auzind povestea lui Lazăr, 
ciulinii se strâng suflet lângă suflet 
şi conturează într-un laviu 
drumul lor spre libertate. 
 
Deşi prin imprejurimi 
se trăieşte cu teama de rinocerizare, 
cu frigul tăcerii tatuat pe retină, 
câţiva sentimentalişti, 
vajnici urmaşi ai unuia – Moromete, 
mai duc dorul înfloririi pe vestigiile  
a ceea ce odată a fost  
umanitatea. 
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În nerostire 
 
Umbra ta înflorită într-o zi de ianuarie   
are pomeţi de magnolie albă.  
O însoţeşti stăruitor. Râde de micile pozne 
ori plânge odată cu tine  
când observi cum rând pe rând  
dispar toate –  
azi, bradul din curte,  
mâine, teiul de peste drum,  
poimâine, un motan ce se pripăşise  
pe lângă magazia de lemne  
(şi pe care obişnuiai să-l hrăneşti  
cu bucăţele de carne). 
Ba chiar femeia care spune poveşti grozave, 
trudind zilnic  
prin casă, prin grădină ori pe câmp, 
de la o vreme începe a-şi urmări cu atenţie  
umbra. 
Te mângâie spunând să nu fii necăjit 
şi se tot depărtează, 
până când se ascund împreună, în nerostire, 
sub o piatră. 
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Mirosind proaspăt a brad 
 
Pentru că sunt mai multe feluri  
de a dormi, 
alege să strângă mai tare la piept 
perna  
cu urme de suflare bătrână. 
 
Aşteptarea îi sufocă un colţ al inimii, 
durerea continuă a-i biciui trezia, 
aşa că îngaimă ceva fără noimă, 
se ridică, întoarce sulfina pusă la uscat, 
în loc umbros 
şi plânge neputinţa strecurată  
de ceva timp 
între discurile fiecărei expiraţii. 
 
Sub lespezi viscolite de singurătate 
putrezesc filamente de lună  
ce-au dus pe braţe visuri 
mirosind proaspăt  
a brad. 
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E suficient să tragi de un singur fir 
 
,,E suficient să tragi de un singur fir 
şi se va destrăma” obişnuia să spună  
aşezat la masa lui de palisandru. 
 
Prin colţurile casei, păianjenii deschid gurile  
neavând de mestecat decât resturi de creioane chimice  
(bătrânul a notat riguros tot traseul luminii; de altfel,  
n-a vrut s-o păstreze  
decât pe ea). 
 
Amorţită, luna se-agaţă de perdea  
ca o seceră deşirată. 
Priveşte în tăcere cum se-aprinde tot –  
451 de grade Fahrenheit… 
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Cu capul plecat 
 
Pun câte un picior înaintea celuilalt; 
în pădure, un sâmbure de ghindă 
naşte anomalii sublime şi chiar aici, sub stejar,  
umbrele dezvăluie chipuri  
pierdute de timp. 
 
Doar tăcerea, nesuferita, 
încă mă confiscă în duh 
când uşilor false li se surpă oasele, 
iar privirea  
mi-e arborată-n bernă. 
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Triunghiul 
 
Ştie că îl vei recunoaşte numaidecât;  
mirose a liliac şi-a flori de salcâm, 
iar unghiurile îi adăpostesc palme  
cu ochi adânci  
şi-atât de luminoşi, încât  
înţelegi că nu ai deloc  
destinul unui bulgăre de sare  
ce-şi urmăreşte străin  
topirea în apă. 
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Secvenţă  
 
În ţinutul mlăştinos, se caută pături 
pentru îngerii adormiţi prin şoproane 
cu scândura putredă. 
 
Nimeni nu vorbeşte  
nici despre arsura din piept, 
nici despre frigul ud; 
cei care nu caută ceva de învelit 
rămân cu ochii pironiţi  
spre buruienile ce tremură  
de-a lungul stâlpilor de telegraf, 
purtând taine cusute la gură. 
 
Din casa lui de chirpici,  
bătrânului i se aude glasul stins 
ca o vecernie. 
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Secvenţă (2) 
 
Deşi caută  
precum Diogene cu felinarul 
măcar un crâmpei de sens 
în toată liniştea aceea de moarte 
împlântată sec şi crud în aortă, 
gândurile se învârt ca titirezii 
în jurul nopţii în care  
ploaia striveşte pământul,  
biciuieşte cu furie  
sticla verzuie a ferestrei,  
doborând cu muget  
soba de cărămidă smălţuită –  
acolo copilul obişnuieşte  
să înalţe din coceni  
castele  
şi să tot chicotească.  
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Contratimp 
 
Parcă umbra asta  
ştie că de singurătate 
nu se moare cu una-cu două; 
îţi şopteşte ceva despre tăciunii  
ce fumegau în şemineu  
şi despre înţepătura 
acelor de pin. 
 
Din nou deschizi uşa, 
fără ca cineva să fie dincolo – 
doar aerul îmbrăţişează amintirile  
care se uită îmbufnate, 
în gol. 
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Lăstari de lumină 
 
Încerc să memorez cât mai multe detalii – 
acele soarelui scânteind în apă,  
mirosul bradului 
îmbrăţişat cu cel al teiului  
de peste drum, 
rozul pudrat al garofiţelor   
respirând liniştite, 
umplându-şi plâmânii de verde… 
 
Ştiu că toate oglinzile clipelor cu rochii  
de mirese 
îmi vor fi necesare mai târziu,  
printre sfinţii pictaţi,  
în sala de aşteptare a trăirilor  
ce se cer cântărite 
pentru a face loc altor lăstari  
de lumină vie. 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
 

The walk of life8 
 
 

                                                             
8 Marșul vieții. 
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The walk of life 
 
Nu s-a-ntâmplat nimic ieşit din comun. 
Neafectate de vremea nebună,  
gândurile vociferau întruna  
(prea făcuseră coadă  
ca la moaştele Sf. Parascheva!)  
Nici în mulţimea din tramvai  
nu le pierdeam,  
se ţineau scai şi prin magazine,  
de nu mai ştiam de vorbesc  
eu cu vânzătoarele ori ele…  
 
Da, sunt o ucigaşă –  
când nu le-am mai suportat,                           
le-am făcut vânt la metrou  
sub roţile ce-au frânat  
scârţâindu-şi molarii de inox.  
 
Mi-am rearanjat eşarfa  
şi-am urcat în grabă scările  
îndreptându-mă spre casă  
(nu m-am abţinut, recunosc, să nu fredonez:  
,,you do the walk, you do the walk of life…”). 
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Cu şira spinării 
 
Plăcerea lui rămâne curioasă şi rotundă  
precum ochii pruncilor  
duşi pentru prima oară la un spectacol de circ. 
 
E încordat doar dacă ceva îi aminteşte  
de şoarecii lui Pavlov  
în timp ce aud sunetul unui clopoţel.           
 
Altfel, netulburat, vânează părţile  
ce nu se lasă pătrunse,  
topite ca nitroglicerina pe limbă,                      
adorând să citească totul  
doar cu şira spinării. 
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Verde-mentă 
 
Unii te-au uitat, alţii încă te cercetează 
întrebându-se cine este cu adevărat  
hiperboreeanul ăsta căruia îi flutură mereu  
o cravată verde-mentă 
şi care duce mai departe 
soarta profetului Daniel  
aruncat în groapa leilor. 
 
Tu, cel cu cravata verde-mentă, 
ai timp doar să-ţi tragi sufletul  
şi să germinezi cât mai mult verde 
până la următoarea bornă. 
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,,Faceţi ceva cu inima asta!” 
 
De dimineaţă alergi cu inima în palme 
pe la tot felul de medici  
care te studiază ca pe o bizarerie 
în timp ce picioarele ţi se scurtează, 
ochii se mută pe lateral, 
mâinile zvâcnesc acoperindu-se cu pene aztece – 
,,poate mă transform!” îţi zici delirând 
şi greaţa injectează neobosită 
spasme la fiecare minut.  
 
Ca într-un montagne russe  
palierele se dau de-a dura, lucesc  
în lumina uriaşelor floarea-soarelui 
ce ţipă aplecate spre tine:  
,,Faceţi ceva cu inima asta!” 
 
Într-o tăcere apoasă,  
greaţa pluteşte filosofând  
despre măruntele principii existenţiale. 
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Zi de ianuarie 
 
Pe palierul nostru,  
un bătrân îşi ascultă boala  
cum îi croncăne prin artere; 
sprijinit pe cadrul metalic, 
priveşte nimicul  
cum umblă 
în papucii lui de casă,  
în halatul lui de poplin, 
prin viaţa  
care încet-încet 
nu-i mai aparţine. 
 
La mezanin, cofetarul îmbujorat 
pune plăcintele la cuptor.  
Ştie că pe la amiază,  
clientela va amuşina galantarele 
pline de baclavale, marţipan şi turtă dulce. 
  
Undeva departe,  
cu aspect de argint polizat,      
hibernează, în vizuina lui,  
cerul. 
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Iluminare 
 
Într-un du-te-vino al uşilor batante, 
ghiceşti grimasa diformei realităţi  
din ceaşca de cafea, 
priveşti o doamnă plictisită ce rupe bilete 
la o expoziţie de antichităţi, 
iscodeşti prin anotimpuri                               
săltând ca în copilărie, pe şotron, 
zâmbeşti calin, în stânga şi în dreapta, 
alergi după un autobuz sterp, 
dimineaţa, pe ceaţă, 
observi ciocârliile 
prăbuşite pe trotuar 
şi tuturor le pare că, de fapt,  
e prea devreme pentru tragedii 
ori că n-avem, în general, 
timp pentru a dizolva norii 
între gene. 
 
La un moment dat, anotimpul măceşelor  
îţi abureşte toate geamurile interioare 
lăsând să se contureze cât se poate de clar                           
adevărul realităţii înţelese şi de Ivan Ilici9 
într-un târziu. 
  

                                                             
9 Personaj al unei celebre opere semnate de Lev Tolstoi. 
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Continuitate 
 
În memoria colectivă  
a omenirii 
s-au grefat  
două realităţi: 
respiraţia  
dintre neanturi  
şi  
neputinţa  
de a ucide  
frica  
de moarte. 
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Deschidere 
 
Deschizi rând pe rând 
şiruri de ferestre 
până afli, într-o bună zi, 
că nu doar în exterior  
se zămislesc miracole, 
ci, mai ales,  
dincolo de ferestrele  
crescute pe dinăuntru, 
de unde începe înălţarea 
spre piatra ascunsă,  
în inversul zbor, 
născând dizolvarea  
în coama învoaltă-a  
curatului cer. 
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Evadare 
 
Fără să stea prea mult pe gânduri,  
desfrunzite, de dimineaţă decid să fugă; 
fluierând, o iau la picior 
executând piruete pe-asfaltul încins ori 
trecându-şi braţele  
prin îndoielile celor care privesc uluiţi 
această ieşire firească. 
 
Ademenite de aroma venită de la covrigăria 
din capul străzii,  
îşi comandă câteva ciudate împletituri 
privindu-le cu haz; 
preţ de câteva secunde poposesc 
la o terasă 
unde sorb cu bucurie 
limonadă cu mentă şi miere. 
 
În parcul din apropiere, le răsună glasurile  
minute în şir 
în timp ce încearcă noi senzaţii 
pe tobogan, pe tiroliană 
ori rostogolindu-se în baloanele gonflabile – Zorb. 
 
Se creează vâlvă, curând sirenele anunţând  
evadarea cuvintelor dintr-un bookshop 
cu prea multe rafturi  
sufocate de singurătate.  
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Obişnuinţe 
 
Unul, la colţul blocului,  
îşi vinde verticalitatea   
la preţ de nimic, 
altul, ţinând în lesă doi câini Samoyed,  
ştie cât de încăpător poate fi omul,  
aşa că insistă să te înveţe 
cum să măsluieşti smerenia.                            
 
Te-nchizi în casă – 
azi ai chef să citeşti  
Oameni şi şoareci. 
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Înotul stil crawl 
 
Acum, când sângele a învăţat să-noate  
nu doar vertical, ci şi stil crawl,  
când tocmai l-a deprins pe corb  
să-i şoptească la ureche 
ce se petrece-n lume, s-au găsit orele  
să-şi piardă dinţii, gălăgioase,                                     
văitându-se ca nişte gospodine                                                               
cărora le-au fugit ochiurile de pe andrele 
şi nici pilaful nu le-a reuşit. 
 
Le-a privit în ochi şi-a râs 
aşa cum n-o mai făcuse vreodată;  
nu s-a simţit, cum crezuse,  
nici fragil, nici despuiat ca o casă fără acoperiş – 
tălpile lui începuseră 
să dea lăstari.      
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Treptat 
 
Învăţăm să păstrăm distanţa,  
la fel de firesc cum, pe plantaţiile de cauciuc,  
arborii stau rarefiaţi. 
 
Acul seismografului n-o mai ia razna, 
însă cicatricile ne amintesc de ceva ce seamănă 
cu furia ielelor 
în nopţile despuiate de sinceritate. 
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Realitatea dintre omoplaţi 
 
Plictisit de apatia de la sol,  
viscolul se porneşte să spulbere măştile  
de oxigen 
ce ne ţin racordaţi aceleiaşi realităţi  
infiltrate între omoplaţi. 
 
Boala ni se stinge ca o candelă 
căreia i se termină uleiul. 
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Când vrei să-ţi pierzi urma 
 
Îţi sprijini fruntea de zidul camerei 
bolborosind ceva despre uşile dezlipite  
de pe mormintele faraonilor. 
 
Se perindă prin faţa sinelui tău distimic 
praguri, vitralii, sonerii, vizoare; 
totuşi, în toată zăpăceala asta,  
ai timp să observi 
detaliile de pe un vas de bambus 
şi calmul mişcărilor dintr-o cameră  
menită ceremoniei ceaiului.  
  
Azi, te plimbi fără ţintă 
printre pinii albi 
de pe insula Honshu. 
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Deconstrucţie 
 
A desfăcut petală cu petală 
straturile fiecărui cuvânt al tău, 
până când anumite molecule organice  
au luat-o razna şi, desfigurate, 
l-au declarat pe autor 
inexistent. 
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Till the day… 
 
Noaptea l-a prins de guler,  
răsturnându-l pe canapea;  
cântă ca un smintit ,,till the day i die”,  
anesteziat, cu inima arsă,  
prea străin de celălalt,  
înoată bezmetic prin harababura  
amintirilor lui de cronopiu,  
râde de teoria geometriei euclidiene,  
aşa cum se amuză de vecinele de apartament  
care, de îndată ce-l zăresc,  
se înroşesc precum fucsia din glastră.  
 
N-are timp  
să pătrundă parabola stareţului Zosima  
despre vina fiecăruia, 
pe care o tot purtăm pe umeri ori  
pilda Gruşenkăi despre ceapa  
care te poate mântui  
de flăcările iadului.  
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Ca să nu se nască dispute 
 
Întins pe covor,  
în apartamentul deasupra căruia 
zi de zi răsună pe parchet  
saboţii vecinei de la etajul 9, 
singur îţi baţi cuiele viitoarelor răstigniri 
(binevoitorii deja au făcut coadă şi listă – 
ca să nu se nască dispute legate  
de numărul şi ordinea trădărilor!). 
 
Nu pricepi de ce fiinţe fără trup, 
speriate de moarte, se uită la tine 
până se face dimineaţă. 
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Celula canceroasă 
 
Foarte rar mă vezi cum sunt; 
dincolo de părul cărunt şi ochii de copil, 
fac ajustări pe coarda chitării şi ştiu  
să elimin mereu  
câte o celulă canceroasă. 
 
Ai învăţat că dacă tai o bucată din mine, 
cât ai clipi, în acel loc apare,  
la scară mică, 
fiinţa mea, în integralitatea ei – 
deh, ne ţinem de urât în spaţiul unde 
fiecare luptă cu şobolanul din el, 
dezvoltă intoleranţă la mirosul altui trib 
şi toate astea întru amânarea 
metastazei. 
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Liniște cu dublă polaritate 
 
Verdele jad se dizolvă-n pupile, 
se regăsește cu îngerii 
pogorâți de pe-o gură de rai – 
înțelege, în sfârşit, 
atât noima straielor albe, 
cât și liniștea 
cu dublă polaritate. 
  
Acolo își face cuib un vultur 
ce lasă timpul să curgă prin el, 
fără să-i pese că zimții nerostirii 
sapă-n plămâni 
abisuri albe și verzi 
cucerind teritorii 
atom cu atom. 
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Viziuni fără cătuşe 
  
Mai scaperi un chibrit lângă ibricul care  
ţiuie 
tocmai acum când sinapsele  
alunecă prin trupul fluid salutând umbre,  
pistoane, ventile şi  
câteva iubiri fosilizate. 
 
Mergi înainte,  
în direcţia elicelor de elicopter 
înţepenite în zăpadă acum şapte ani –  
cei de la bord, 
atinşi involuntar în artera femurală,  
practică o bizară terapie a tăcerii. 
 
Nu înţelegi de ce şi de data asta 
vecinii dau găuri cu bormaşina,  
duminică de dimineaţă, când tu asuzi prin 
coridoarele căptuşite cu lentile, 
legănat într-un corset satinat,  
cu şnur reglabil. 
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Geometrie sensibilă 
 
O siluetă simplificată geometric  
cântă la mandolină  
învineţind de gelozie  
domnişoarele din Avignon. 
 
Farmazoanele cu măşti africane 
se metamorfozează 
în sfere, conuri şi cilindri, 
apoi dispar treptat, 
lăsând în faţa ta un imens  
pătrat alb,  
pe fond alb 
ca o lucire a înălţimilor 
ameţitor de limpezi. 
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Sulfură de diavol 
 
Strecurat adesea prin culoarul cu vipere, 
îi cresc solzi care deprind repede  
rostul mişcărilor telurice 
şi face cu ochiul singurelor jivine 
ce-l mai puteau surprinde. 
 
Urcă treaptă după treaptă, 
stochează pe retină piramidele de oase  
de la sărutul lui Iuda  
până la reinterpretarea actuală a Echidnei, 
ştiind să să ferească  
de tot ce împrăştie în juru-i  
dezgustător miros de sulf. 
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În noul cavou 
 
Coboară jaluzeaua, fără a înţelege ceva   
din surplusul de oase triunghiulare 
adunate în anticamera sinelui. 
 
În colţul gurii balansează o ţigară,  
atent la oasele ce se ramifică până când 
strania dantelărie îl înfăşoară 
asemenea unei cripte.  
 
În noul cavou, desluşeşte sensul perechilor, 
izvorul credinţei Sarei şi a lui Avraam, 
confiscând zâmbetele lor îmbălsămate 
pentru eternitate.
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