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Cuvânt de însoţire 
 
 

Mihaela Oancea s-a alăturat timid liricii contemporane. 
Precauţia ei vine mai degrabă din preocuparea pentru 
căutările în geografiile lăuntrice, care predomină în raport 
cu nevoia de expunere a rezultatelor căutării. De o 
plasticitate tulburătoare, poemele din volumul de faţă, 
Scrum de havană, acoperă cu lumina piezişă izvorâtă din 
surse livreşti adâncimile semantice sugerate. Sub ploaia 
acestei lumini, imaginaţia arborescentă trimite spre 
teritorii ale realismului magic marquezian, inserate „între 
coapsele elastice ale veacului”, sau spre „provincii 
pedagogice”, castaliene, proiectate de Hermann Hesse. O 
lume angoasată, grăbită, în plină eră a vitezei, abandonând 
valorile colective în detrimentul unui individualism 
păgubos, se reliefează într-o expunere a textului poetic la 
temperaturi joase. Pragul termic permite cristalizarea 
vocii. În acest peisaj cristalizat, ecourile livreşti vin să 
sublinieze şi să amplifice vocea lirică a Mihaelei Oancea, 
devenită distinctă în peisajul contemporan. În adâncimile 
lecturii, la un alt prag termic, la o altă intensitate a trăirii, 
marile întrebări continuă să răscolească: „[…] ce înfăţişare 
va mai lua/ singurătatea aceea/ cu închidere frontală/ cu 
fermoar”? Timpul expunerii, „tuns chilug”, rămâne doar 
pendularea ordinară, dată de ritmul cotidian al furiei: 
„Furia celui cu sufletul prins în menghină/ se clatină în 
ştreang/ înainte şi înapoi...” 

Adrian Lesenciuc 
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Caz particular de elipsă 
 
Jonglăm cu exerciţiile de imaginaţie, 
prea puţin conştienţi că formează 
un caz particular de elipsă 
şi nicio constantă matematică 
nu poate determina cu precizie 
care-i va fi raza ori  
gradul de afectare. 
 
Cu toate acestea, imaginaţia  
refuză să tragă peste ea întunericul, 
exersând cu încredere 
mersul pe apă. 
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Constelaţia mărgelelor de sticlă 
 
În hora fără brumă de odihnă, 
mimezi ingenuitatea 
punându-ţi adversarul la-ncercare;  
până ca el să se dezmeticească, 
te faci nevăzut, 
în liniştea camerei  
cu o subtilă notă de veşted. 
 
La adăpost de scolastica trufaşă,  
stai la taifas cu clipa netedă, matematică,  
despre lucruri definitorii  
(ca Moise pentru Michelangelo). 
 
În afara zidurilor, îşi umflă plămânii 
o zodie plină de contraziceri;  
aici, marele organism, mistuit de boală,  
priveşte când spre perfuzor,  
când spre biata insectă prinsă-n constelaţia 
mărgelelor de sticlă. 
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Deja un Prospero 
 
Ţi-e de ajuns un compas sau un echer 
să trasezi intrarea într-o altă realitate – 
cea a ondinelor, a salamandrelor,  
a silfelor şi a gnomilor; 
deprinzi rostul sulfului, al hidrargirului şi al sării, 
astfel încât cu o singură celulă nou-născută 
schimbi starea unui întreg organism. 
 
Ajuns în falia dintre fiinţă şi nefiinţă, 
eşti deja un Prospero ce desluşeşte 
forma gândurilor, geometria cuvintelor –  
aici, sensurile  
nu o mai iau niciodată înainte,  
nici nu rămân în urmă, 
ci se circumscriu podului  
suspendat între lumi. 
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Nimic nu e ce pare 
 
Când îţi apropii tâmpla de stânca unui munte, 
auzi ecoul lumii, toţi pruncii fericiţi 
şi-n tine o livadă cu albe flori, mărunte, 
renaşte ca prin farmec fiori nedesluşiţi. 
 
Ai vrea ca-n trupul stâncii frenetic să se sape 
tuneluri nesfârşite, cascade colosale, 
să te-nsoţească gnomii prin revărsări de ape, 
silfide să te ducă prin mii de catedrale. 
 
Deodată-n auroră, observi semne bizare, 
pe stânca milenară, abruptă, calcaroasă, 
în relieful ei, nimic nu e ce pare – 
miraje se ascund ca într-o nebuloasă. 
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În dimineţile cu început de miopie 
 
Îngădui sărutul lui Iuda 
ca şi cum ai consimţi zbuciumul teluric. 
Nu-ţi pasă de surâsurile fetide, 
de graba unora  
de-a sfredeli muntele de sare 
spre o necunoscută cursă de şoareci. 
 
Ca un damnat, poetizezi neantul 
în timp ce-o priveşti pe Loreley – 
zilnic se-neacă în apele Rinului, 
ţipând după un vis  
cu aripile cusute 
pe dinlăuntru.  
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Vizionarul 
 
Vizitat de îngeri şi de spirite, 
te desfeţi cu vin de Falernum 
amestecat cu analgezice, 
continui să aiurezi 
despre vârtejul îndrăgostiţilor 
şi despre Himera Globulară. 
 
Deşi nu conştientizezi, 
mătasea neagră rămâne 
singurul reazem al surâsului tău mistic; 
cu note de vanilie şi caramel 
îţi stă la căpătâi 
până când în palmă 
ţi se face noapte. 
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În hăul nopţii 
 
În reveriile tale delirante, 
joci domino cu spiritele locului, 
te-mbăiezi în mare 
lângă ispititoarea Selene ori, grijuliu, 
încerci să pui şosete ecosez 
himerelor de bazalt negru   
ce veghează intrarea  
în casa îndoliată de vreme.  
 
Când toate pier în hăul nopţii, 
rămâi cu privirea în bernă –  
ieşit din spatele plintei,  
un şoarece de casă  
îşi mestecă prada în tihnă. 
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Amuleta de jad 
 
Pentru a nu evada celălalt, 
acoperi toate oglinzile din salon – 
ca în cazul însinguraţilor lui Maupassant, 
adversarii tăi invizibili sunt  
cu atât mai reali, 
cu cât sunt mai absenţi. 
 
Strângi în palmă amuleta de jad,  
conştient  
că nu-ţi poţi limpezi spaimele  
decât trăindu-le,  
învăţându-le  
ca pe-o limbă străină. 
 
Libertatea  
defilează prin salon 
în desuuri de mătase neagră. 
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Lasă bourbonul 
 
Lasă bourbonul 
să se împrietenească la toartă  
cu straturile de scândură veche,  
urmând cele nouă surori 
aflate în pădurile elicoidale 
ale Helikonului – 
 
te vor ajuta să faci o incizie 
în cea de-a patra dimensiune, 
în cea de-a cincea şi tot aşa, 
până-ţi vei descoperi  
cele nouăzeci şi cinci de simţuri  
rămase captive! 
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Cea cu puteri nevăzute 
 
Difuză atingere sofianică, 
prelungire  
a unei stări de graţie, 
singularitate  
căreia i se dau târcoale –  
prin venele ei circulă 
tot rostul lumii. 
 
Cea cu puteri nevăzute 
vine şi pleacă 
mereu 
în vârful degetelor. 
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Abandon 
 
De o materialitate efervescentă, 
drogul ăsta sfâşie şi înalţă deopotrivă; 
milimetru cu milimetru,  
îşi ia în stăpânire teritoriul, 
fără să ceară voie, fără să pună condiţii, 
încât te surprinzi umblând cu grijă  
prin sihăstria cu acorduri de alb, 
doar să nu tulburi  
somnul păsării de gheaţă. 
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Contre-emploi 
 
Sub plămada straturilor de spaimă, 
delicata creatură  
stăpânită de hiperestezii 
joacă, pentru diversificarea registrelor, 
un rol de contre-emploi – 
 
îşi pregăteşte racheta,  
pantofii pentru squash, 
loveşte mingea strategic,  
până când urletul ei plin  
se izbeşte de pereţi, 
himera dispărând treptat, 
cu degetul pe buze. 
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Cerberi 
 
Valuri de căldură  
inundă emisferele cerebrale, 
şfichiuind ca atingerea unui fir electric. 
 
Cineva îţi studiază ticurile feţei, 
cât timp vertijul  
capătă aromă de eucalipt. 
 
Pentru comportament ireproşabil, 
cerberii din cuşca de fier 
sunt răsplătiţi cu prăjituri. 
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Nimeni nu pleacă-n exil 
 
Ghemuit, sinucigaşul vede limpede, 
în oglindă, 
mâinile unui homuncul 
încercând să-şi ferească privirea 
pentru a nu zări  
dansul umbrelor ce rup rândurile, 
dar nu pleacă nicicând  
în exil. 
 
Ca prin sită, se perindă nevroza,  
sindromul Ierusalim,  
picturile psihedelice,  
fiecare ţipând, apoi făcând cu ochiul 
timpului  
tuns chilug. 
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Keep walking! 
 
Deşi captivant, ca teatrul fără text, 
rămâi victimă oarbă a fatalităţii,  
asemenea celui rănit  
la picioare. 
 
Luminii nu-i place răcoarea de beci –  
adulmecă verdele şi lasă viaţa  
să-şi dispute neîncetat 
clorofila. 
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Fiindcă totul este permis 
 
Îşi vaită neputinţa, scoţând la iveală 
fărâme din mintea-i bolnavă, 
surâde parşiv când minte 
că se simte străin  
printre atâtea suflete moarte,  
e nestatornic ca vremea 
şi cere îngăduinţă, 
însă mereu priveşte tabloul de-aproape, 
de foarte aproape. 
 
Furia celui cu sufletul prins în menghină 
se clatină în ştreang 
înainte şi înapoi… 
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Un pic dezorientat 
 
Angoasele sunt la fel de greţoase 
ca un exces de piele – 
afli doar uşi false 
(care nu comunică niciunui dincolo) 
şi câteva urme 
de plictis organic. 
 
Spre seară, scenariul cunoscut –  
se-adună câteva frici liliputane, 
se ţin de mâini, 
naufragiază cu pocnete surde, 
totul sub privirea unui Dumnezeu 
un pic dezorientat. 



Mihaela Oancea 

26 

 
 
 
Coapsele elastice ale veacului 
 
Într-un talmeş-balmeş de utopie şi realitate, 
viii şi morţii suferă de insomnie – 
 
umblă prin întuneric, buimaci de însingurare, 
cu ochii aprinşi ca ai pisicilor, 
suferinzi de amărăciunea desfătărilor putride. 
 
Între coapsele elastice ale veacului, 
Macondo rămâne devorator 
al tuturor seminţiilor osândite. 
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Ca o turmă de antilope gnu 
 
Deschizi ochii  
în faţa unor diorame fosforescente; 
coridoarele devin plăci de surf 
pe care pluteşti o vreme  
împreună cu narvalii – 
oricum, ei sunt mai prietenoşi  
decât realitatea cu gust sălciu. 
 
Vânezi animale preistorice, 
îţi construieşti o colibă  
din oase de mamut,  
dar sângele dă tot mai tare din coadă, 
izbind în arterele pulmonare  
ca o turmă de antilope gnu. 
 
E deja târziu,  
iar adevărul umblă inconştient, 
în halat de medic. 
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Punere în abis  
 
Priveşti în rana deschisă 
ca o punere în abis, 
ca şi cum cele zece plăgi  
trimise faraonului  
şi-ar înzeci celulele maligne. 
 
De pe marginea cu adâncituri  
mereu egale, 
auzi ca-ntr-o peşteră 
abisala Adagio în G minor; 
tresari – priveşti sau eşti privit?  
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Rujul de buze matifiant 
 
Ca un Jose Arcadio Buendia, 
uitat sub castan,  
urmăreşti lumina deşirată caleidoscopic 
de-a lungul munţilor de sticlă – 
spectrogramă cu linii pulsatile  
precum durerea ce-ţi şiroieşte prin vene 
ori de câte ori are ea chef. 
 
La capătul oribilelor spasme ale agoniei, 
te-agăţi de globul luminescent, 
cât timp o mână străină 
tot desenează cercuri concentrice 
cu rujul de buze matifiant. 
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Amanţi heliotropici 
 
Puzderia de blocuri  
ascunde  
fermenţii unor dulci perversităţi 
ce pot fi observate pe chipurile 
amanţilor heliotropici. 
 
Pasiunea asta în formă de lance 
ia în stăpânire 
teritorii după teritorii – 
printre rănile cu geometrii fluide, 
ea rămâne cel mai frumos cadou 
al tău. 
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Heliotropism 
 
Bezna strecoară cobalt 
în arterele amanţilor heliotropici, 
împrăştie alice de fosfor în trupurile lor 
mai calde decât golfurile 
înainte de producerea unui uragan. 
 
În dodecaedrul cu acustică perfectă – 
doi cioplitori ai luminii pietrificate. 
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Pantere 
 
Îţi cercetezi aproape tomografic 
limbuţia tăcerilor,  
prudenţele autoimpuse, 
acele ,,ce ar fi fost dacă?” ori 
spaimele plane şi volumetrice – 
păsări îndoliate ce se holbează 
agăţate de pliurile creierului. 
 
Treptat, te deprinzi 
a trăi cu propriile pantere 
care, cel puţin, nu-şi mai ascund  
ghearele. 
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Oglinda infinită 
 
Plouă în rafale. Cu taine cusute la gură, 
himerele se-nghesuie 
unele în altele. 
 
În oglinda infinită a junglei, 
furtuna revarsă sfere de foc 
proiectând imaginea 
celor ce n-au unde să-şi mai ascundă 
dezastrul. 
 
Dincolo de pereţii de calcar,  
sticloşi precum un cristal baccarat, 
nălucile mişună dezorientate, 
sub cerul liber.  
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Într-un joc 
 
Cufundat într-un steril joc cu mărgele,  
nu sesizezi ivirea distopiei,  
caruselul oniric, 
umbrele care dispar  
la cel mai mătăsos foşnet. 
 
În stăruinţa de a recalcula traseul, 
sfârşeşti precum molia  
înamorată mortal 
de becul de 60 de waţi.  
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Sibila cu pielea umedă 
 
Grizeta surâde tâmp,  
cu o amuţire posacă, timp în care  
cercetezi geometria ideală a formei 
ascunse în reliefurile lui Shiva  
şi ale soţiei, Parvati. 
 
Dincolo de uşile glisante ale încăperii 
ticsite de fum,  
piaţeta îşi întâmpină trecătorii  
cu sonorităţi medievale. 
 
Descinsă dintr-o frescă,  
o sibilă cu pielea umedă 
alunecă în paşi de dans,  
cu o eşarfă albă, răsucită lejer,  
în jurul gâtului. 
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Într-un suflet 
 
Trecea pe lângă pagode, zigurate, 
pe lângă cercuri concentrice 
de monoliţi de gresie, 
colindând într-un suflet 
de la primii bulgări de soare 
până la întâlnirea lanurilor  
cu iarba albastră. 
 
Purtătoarea de jasp roşu 
alerga în sandale, pe străzile înguste,  
printre negustorii ambulanţi 
şi casele cu flori pe verande – 
 
zâmbea,  
deşi cupa cioplită din lemn de măslin 
primise deja sângele 
celui răstignit. 
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Exerciţii de admiraţie 
 
Printre flori de iris, orbii merg liniştiţi, 
unul în siajul celuilalt. 
 
Din când în când, 
îşi trimit scrisori autoscopice, 
cultivând veritabile exerciţii de admiraţie, 
în cele din urmă, 
de o năucitoare benignitate. 
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Stare de fapt 
 
În era vitezei 
eşti executat, apoi judecat – 
asta dacă mai are cineva chef 
să treacă lucrurile prin filtrul raţiunii.. 
 
Prin lentila curbă  
a celor peste zece dioptrii,  
se găseşte firesc  
ca şira spinării să flexeze cu graţie 
de câte ori e nevoie. 
 
Cel slab de înger 
poate sfârşi ca Goliadkin 
într-un decor în care normalitatea 
îşi trage gluga pe cap,  
dispărând printre blocuri. 
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După-amiază de august 
 
Prinşi de barele din exteriorul autobuzelor, 
împrumutând ceva din graţia îndrăgostiţilor lui Chagall, 
oamenii se leagănă-n vânt. Doar cei mai norocoşi 
sunt propulsaţi de valul de asfalt topit 
spre mall-ul din apropiere 
(dotat cu aer condiţionat). 
 
Se aud sirenele ambulanţelor 
enervante precum un bâzâit de ţânţar; 
la câţiva paşi, lângă câinele lui lăţos,  
cântă un jamaican, iar un copil murdar  
mănâncă pepene. 



Mihaela Oancea 

40 

 
 
 
Dimineţile celor două granule de opiu 
 
Uşile scrâşnesc umed 
în dimineţile celor două granule de opiu. 
 
Împins ca un arc 
de-un fascicul de lumină liliputan, 
glumeţul trage de mustăţi 
trecătorii de plastilină, 
punând capăt singurătăţilor 
colectate pe banchiza urbană.  
 
Pe noptieră, lângă floarea de magnolie, 
un cub de zahăr râde 
cu vervă drăcească. 
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Am urât lifturile 
 
Am urât mereu lifturile 
care scrâşneau din molari 
când tot hăul se prăbuşea în mine 
huruind, sfâşiindu-mi timpanele, 
în timp ce se clătina dezarticulat 
ca un saltimbanc. 
 
Am urât mereu lifturile  
care se zvârcoleau 
aruncându-şi tentaculele 
într-un interval al nerostirii; 
le asemănam broaştei  
din plămânul lumii 
care cutremură pământul 
ori de câte ori sare. 
 
Azi nu mai urăsc lifturile – 
azi mi-e indiferent ce mastodont 
îşi va pune odată şi-odată genunchiul 
peste grumazul meu. 
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Pharmacon 
 
Nici nu mai ştii  
de când mergi fără ţintă – 
de jur împrejurul fiordurilor  
alergi ca un Argus ce-şi exhibă rănile,  
crevase sângerii 
din care pândesc ochi pătimaşi. 
 
Vrând să scapi  
de luciditatea rece, de abator, 
înaintezi pe Rue de Rivoli  
narcotizat, cu febră viscerală,  
cu febrilitatea cu care aventura şi foamea 
îl determinau pe Miller  
să cutreiere Parisul. 
 
Pentru odiosul stupefiant, 
doza e diferenţa  
dintre leac şi otravă.  



Scrum de havană 

43 

 
 
 
Screen saver 
  
Cimitirele 
dansează cu dungile de lumină 
proiectate pe tavan, 
 
arborii  
urmăresc convoaiele de serafimi 
cu ochii lor scoşi, 
 
noi, 
încurcaţi în năvoadele somnului,  
ne lepădăm frunzele 
activând un screen saver util  
pentru încă o mie de ani. 
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A cincea stea 
 
Vrei să desluşeşti 
cine-ţi va cresta sufletul 
în căutarea celei mai strălucitoare stele 
din constelaţia Lyra,  
aşa că atingi bisturiul  
de la stânga la dreapta – 
cum orbii învaţă să citească în Braille. 
 
Peste lingura cu stele în filigran 
se revarsă licoarea din boboci de pelin – 
Orfeu îşi trece mâinile peste corzile harpei 
purtându-te spre cupa de lumină 
a celei de-a cincea stele. 
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Nod celtic 
 
Dintr-un atom  
se desfac cu repeziciune 
vaste cercuri concentrice –  
negură de lăcuste, umbre nedesluşite 
ce ne răpesc de pe corzile clipei 
tocmai în sihăstria  
luceafărului de dimineaţă. 
 
Sub secera subţire a lunii  
rămâne nodul fără sfârşit 
al unui tatuaj celtic. 
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Nuferi lunari 
 
Ivită din adânc,  
femeia care ţine în frâu fiara stacojie 
cu şapte capete şi zece coarne 
se pierde treptat 
în măruntaiele prăpastiei de antracit. 
 
În urma ei răsar nuferi lunari, 
conuri de lumină lăptoasă, 
pulsând fascinant 
precum un zbor de flamingi 
în Valea Marelui Rift. 



Scrum de havană 

47 

 
 
 
La lumina slabă a display-ului 
 
Mineralizată, durerea cu chip de Lilith 
îţi apasă pieptul ca un bolovan 
dându-ţi senzaţia că nu mai poţi umple 
cu nimic 
spaţiul fisurat, 
că nu te mai poţi elibera din zăpăceala asta 
cu niciun fir al Ariadnei. 
 
În concavitatea flămândă a nopţii,  
îţi strângi marginile embrionare  
şi te cufunzi în starea prenatală  
a somnului. 
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Metamorfoză 
 
Din canavaua dimineţii  
se decupează semaforul  
ce aşteaptă  
în poziţie rigidă de drepţi – 
măcinat de-o gelozie atavică 
adulmecă un gând de suicid. 
 
În dormitorul ei în stil art deco, 
fantasma cu păr lung  
se priveşte-n oglindă – 
un pocnet surd 
şi-o notă subtilă de Red Pearl. 
 
Printre folii de plastic şi cartoane, 
se sapă abisuri răscolite de spaime – 
cei din adăpostul de lângă biserică, 
se preschimbă tăcuţi 
într-o rugăciune. 
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Dincolo de încăperea cu perdele de plastic 
 
Din neputinţa de a îngădui  
iadul celorlalte,  
uşile evadează, dau iama pe scări, 
despletite, fără să ştie unde le va duce 
aerul rece al nopţii. 
 
Speriind patrupezii din oraş, 
uşile metalice, cu vizor, cu sonerie 
se calcă-n picioare, înţepate parcă 
de mii de insecte veninoase. 
 
Cu o durere ascuţită, 
ce străpunge strident, până în creier, 
se opresc buimace, 
fără să afle ce se ascunde 
dincolo de marea încăpere 
cu perdele de plastic.  
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Coşmar 
 
Aburul înveleşte tramvaiele 
vociferând sub pământ; 
 
Maşinile dau flash-uri şi se-aruncă 
în apele îngheţate. 
 
Numai un nebun  
aleargă de-a lungul şinelor de tren 
cu sminteala celor din cursele 
de la Pamplona. 
 
Bezna înghite lacom 
decorul de carton.  
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Monada 
 
De jur împrejur,  
sensurile se rostogolesc neîmblânzite, 
în continuă prindere şi desprindere; 
scânteiază  
până la uitarea de sine ori 
până la aglutinarea silabelor 
ce au exersat îndelung 
singurătatea. 
 
De la protonul  
ce-şi continuă expansiunea 
până la energia 
ce conştientizează trecerea, 
urmaşii Big Bang-ului  
inventează jocul în doi, 
nădăjduind obţinerea  
unui interval armonic  
perfect. 
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Caprifoi 
 
Făptura cu trup de lumină 
zilnic se-ncredinţează 
că toate sunt la locul lor – 
picturile, statuetele de alabastru,  
cărţile, geodele şi, neapărat,  
păpuşile de porţelan. 
 
Alături de un lup alb,  
păşeşte fluidă pe clapele zorilor, 
adâncindu-se-n fagurii timpului,  
în faţa unui şevalet.  
 
Sub bolta de caprifoi, dă viaţă  
conacelor de la ţară ori 
lizierei surprinse în ulei şi acuarelă. 
 
Lupul veghează senin, 
cu ochii mereu scăpărând 
precum focul de artificii. 
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Avalanşă de alb 
 
Rătăcită printre atâtea nuanţe de ocru, 
seara îţi face vânt cu degete gracile  
până ce zbori precum Nils Holggerson, 
prins de grumazul gâscanului. 
 
Dincolo de stâncile ascuţite 
şi de potcoavele norilor, 
se-ntinde imensitatea albă 
a celor născuţi din laptele Herei. 
 
Cu inima să spargă pieptul,  
străbaţi avalanşa de alb 
până-n plămânii Andromedei 
de unde cobori în linişte, cu luna-n rapel.  
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Îndrăgostire 
 
Frânturi de gânduri 
defilează stânjenite  
de obiectivul ce le cercetează  
cu luare-aminte. 
 
Nepregătite  
pentru marele salt în necunoscut, 
se lovesc de ferestre  
precum gâzele năucite  
de lumina puternică. 
 
Prin tavanul devenit lentilă, 
trec fluturi, peşti şi păsări, 
ţinând apăsat 
pe artera de la încheietura 
mâinilor noastre. 
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Gând 
 
Tentaţia limitei electrizează – 
mâine e prea târziu,  
azi nu e suficient de curând. 
 
Dincolo de pereţii proaspăt vopsiţi,  
clipa îşi dilată pupilele 
în căutarea fericirii. 
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Sângele 
 
Inima îşi dispută dumnezeii – 
au loc îndelungi procese, 
fiecare cameră susţinându-şi cauza  
fără să clipească. 
 
Totuşi, sângele continuă să circule 
numai într-o singură direcţie. 
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A rata emoţia 
 
De frică să nu se prăbuşească decorul, 
câteodată alegi să ratezi emoţia 
unui spectacol reuşit. 
 
Trebuie să vezi dincolo de cuvinte, 
aşa cum sculptorul întrevede atriile 
în inima pietrei 
ce urmează a fi modelată. 
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Subteran 
 
Încă amâni eliberarea cuvintelor – 
le laşi să circule subteran,  
străfulgerate de un bliţ insidios, 
producând ambuscade,  
scânteind precum cărbunii aprinşi 
lăsaţi într-adins  
pentru alungarea deochiului. 
 
Cum Hamlet amânându-şi gestul 
îşi întârzie propriul sfârşit, 
te trezeşti că ridici ziduri 
în locul podurilor, 
deşi, în definitiv, 
când toate se fac nevăzute, 
rămâne ca la început – cuvântul. 
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Studiu de caz 
 
Cum nu se putea spune cu certitudine 
dacă pătratul negru anula pătratul alb 
sau invers, 
nu ştiai dacă o cercetai 
cu o dorinţă de rutină 
ori dacă erai cercetat. 
 
Coapsele, abdomenul şi sânii ei 
deveneau spirale întinse  
spre marginea lumii vizibile. 
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Subcutanat 
 
Cu ochii pironiţi în iPhone, 
simţi cum se loveşte de tine 
puloverul de caşmir,  
cu bordură reiată la manşete, 
şi-o aromă dulce de tonka 
dispare pe negândite 
precum mişcarea de joystick. 
 
În câteva minute, 
pufneşti în râs – 
pupilele ţi se dilată şi,  
în ciuda celor 26 de respiraţii ample, 
realizezi că adrenalina 
a fost injectată 
în doza optimă. 
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Pentru doi 
 
Pentru doi, aşa am gândit totul 
odată cu ninsoarea stârnită în dimineaţa albă 
în care zâmbeam şi modelam din plastilină 
o anemonă. 
 
Pentru doi, aşa gândim totul, 
de câte ori privim cu încântare 
mugurii mălinilor ce se desfac din somn 
ori pruncii care surâd  
încercând să înghesuie lumea 
într-un cornet de îngheţată. 
 
Pentru doi, aşa vom gândi totul, 
dansând cu saboţii grei de lemn 
până ce ne vom strecura prin urechea acului, 
spre miezul pământului. 
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Pentru a zbura 
 
Gălăgioşi ca nişte lăstuni, 
inventăm ieşiri 
din ascunzişurile opaline ale sufletului, 
având nevoie de iubire 
cum fluturii au nevoie de căldură 
pentru a zbura. 
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Ceremonial 
 
Prin casă, tigrii umblă în voie – 
ne-au devenit necesari, 
aşa că îi hrănim zilnic 
cu porţii consistente de poezie. 
 
Noapte de noapte, ne însoţesc 
când străbatem pădurea de bambus din Kyoto,  
flăcări albe luminându-ne poteca 
până ni se pierde urma 
în albastrul persan al Pleiadelor. 
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Culcaţi pe spate 
 
Culcaţi pe spate, 
cercetăm oasele proeminente ale cuvintelor 
orbitând o ceaţă flotantă – 
astfel se prind în tentacule 
păreri despre iluminaţii din Bavaria, 
despre fractali, despre picturile lui Ocampo 
sau chiar despre indicele glicemic al cartofilor. 
 

Culcaţi pe spate, 
sesizăm că articulaţiile minţilor noastre 
se înţepenesc în viitor –  
acolo se urzesc 
vii capcane reticulare, ce iau prizonier 
amorul veşnic nefericit, 
aşa ca-n romanele lui Turgheniev.  
 

Culcaţi pe spate, 
nu ne rămâne decât să urmărim cuvintele  
(homunculi cu pulpe noduroase 
şi braţe ca nişte filamentele răsucite) 
cum trudesc întru eliberare 
să cureţe tot nămolul din orbite, 
calculând cu precizie 
distanţa dintre fiinţă şi fiinţare.
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O nouă sintaxă 
 
Cu picioarele sprijinite de şifonier, 
filosofăm, urmărim traseul fumului de ţigară  
nărăvaş precum armăsarii în libertate, 
ne văităm de vecinii care fac karaoke 
şi înjură mai târziu că au rupt tacul de biliard, 
ba chiar reuşim să ne reşapăm  
toate clisurile interioare. 
 
Odată ridicaţi în capul oaselor, 
realizăm că am deprins o nouă sintaxă, 
dubla polaritate a lucrurilor, 
cât semeni cu mine 
ori cât semăn cu tine – 
toarte ale aceleiaşi amfore. 
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Mandala 
 
Glasul tău  
îşi răsfiră silabele 
ca un acord de armonică, 
pielea  
devine puntea 
dintre lumile văzute şi cele nevăzute, 
ochii  
mă poartă  
prin pădurile de pin ale Mexicului 
şi prin valea fluturilor  
din Insula Rodos. 
 
Geometria ta sacră  
a devenit o mandala 
ce-mi vindecă 
toate cele cinci anotimpuri. 
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Însemnare în alb 
 
Umbrele se-ntretaie,  
tropotesc prin plămâni, 
câteva secunde mai târziu dispărând 
în liniştea apoasă a dimineţii – 
 
cu mişcări firave 
ca nervurile unei aripi de insectă, 
floarea-soarelui oficiază pentru noi 
ceremonia kodo. 
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Lumina şi fumul 
 
Liedurile lui Wagner  
se-ntrepătrund 
cu sunetele oblice ale ploii –  
fumezi şi cercetezi tăcut 
liniile  
de la încheieturile mâinilor mele. 
 
Aproape s-a topit ciocolata,  
amară  
precum aroma lemnului de kyara – 
îmi ţii palmele strâns,  
rostind ca-n transă:  
,,flacăra… 
flacăra naşte deopotrivă 
lumina şi fumul!”  
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Gravura lui Blake 
 
Prinsă-n iureşul nemaivăzutelor săli – 
unele ameţitor de înalte,  
altele joase, înguste,  
cu diorame luminescente, 
devin aproape imponderabilă. 
 
Urcăm de la un etaj la altul,  
prin coridoare ce amintesc  
de Capela Sixtină a Paleoliticului. 
 
Se succedă statuete, vase de ceramică,  
impozanţi soldaţi de teracotă,  
trec pe lângă noi  
turme de antilope şi zebre, 
fauni colosali ce ne vorbesc, 
înclinându-se ceremonios. 
 
Ne oprim în faţa gravurii lui Blake; 
te ţin strâns de mână –  
ce mai contează dacă e vis 
sau realitate? 
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Punctul faible  
 
Nevoia de celălalt vine mereu la pachet 
cu un incendiu;  
fiindcă nu le suport,  
aleg o stradă lăturalnică, 
merg până devin miniaturală,  
apoi dispar  
prin gaura cheii unui apartament  
cu elemente  
de mobilier săsesc. 
 
Nevoia de celălalt degajă miros de arsură,  
e punctul faible 
al creierului 
ce nu poate deprinde cum se cuvine 
singurătatea,  
e punctul faible al celui care, după un punct, 
pune mereu o virgulă,  
ba mai deschide 
şi-o paranteză… 
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Sistematic 
 
Atingerea ta  
mi-e când un ac de pick-up 
cu ştiinţa declanşării  
unor nepământeşti ritmuri marine 
care-mi cuprind gleznele 
de alge şi de sare,  
când un ritual şamanic, 
la capătul căruia nu-mi rămâne 
decât lama de oţel a ghilotinei 
sărutându-mi obrazul,  
cruţându-mă, în schimb, 
de odiosul ,,adio”. 
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Pe jumătate  
 
Cum e nesfârşit mai dureros 
să trăieşti pe jumătate fericit, 
pe jumătate îndoliat, 
lebedele au cântat  
şi-au părăsit 
partea stângă a pieptului – 
 
aici doar fulgii de lumină 
mai desenează ogive încrucişate, 
nervuri prin care cerul 
încearcă să respire. 
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Blestem 
 
Dăm roată bolgiilor –  
în vârtejuri de vânt şi uragane, 
centrifuga mistuie 
spectre îngrozite care ţipă  
fără a abandona o secundă 
încleştarea neîmblânzită a mâinilor: 
- Francesca c' est moi! 
- Paolo c' est moi! 
 
Şi-au pierdut memoria 
lăsând în urmă un tremur, 
un amestec blestemat 
al respiraţiilor.  
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Îmblânzitorii de verde 
 
Ne plăcea să credem  
că suntem îmblânzitori de verde,  
că valurile pulsau 
în ritmul dăruirii noastre disperate,  
că munţii strigau stâncilor 
să danseze cu noi 
bossa-nova – 
 
şi totuşi, păsările cădeau 
pe sub pleoapa fiecărei dimineţi  
în care nu voiam să recunoaştem 
că deveneam mai străini,  
tot mai străini;  
 
azi, o singură privire adună cioburi sălcii, 
le-aruncă în mare, 
printre meduzele şi peştii adâncurilor fluide, 
desenează munţii în cărbune, 
cu tuş diluat 
ori cu veninul 
ce imobilizează prada  
şi-o pregăteşte 
pentru veşnicie. 
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Seminţe de rodie 
 
Ceasurile lui Dali devin şerpi, 
îşi înfig dinţii în cozi şi se preling  
până la prima bătaie de inimă, 
smulgând literele 
din graiul ei.  
 
Tăcerile apoase ne surprind 
nedesăvârşiţi; 
de-abia ne mai ţinem în braţe, 
în iureşul nemântuitelor prefaceri, 
până la crudele depuneri de cenuşă. 
 
Veseli, doi copii cu părul de aur 
mănâncă seminţe de rodie, 
conturând în praful stelar 
litera s. 
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În stil rococo 
 
Într-o legendară sală  
de aşteptare, 
rememorezi  
fiecare secundă cu asimetrii căutate, 
şirul de panouri-oglinzi 
ce ascundeau ferestrele şi 
conturul coapselor ei. 
 
Forma perfectă  
a tuturor conversaţiilor inutile, 
surâsul angelic,  
vitrinele din lemn de trandafir – 
fragmente de puzzle 
pierdute azi 
în volutele fumului de ţigară. 
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Cât mai departe 
 
Orbiţi de un sentiment năvalnic, 
îndrăgostiţii în roz 
dansau 
pe claviatura fiecărei dimineţi 
cu aromă de tonka. 
 
Cu privirea absentă, 
azi merg fără ţintă  
prin oraşul gri-albăstrui,  
cu imaginea celuilalt pe retină, 
încercând  
să ajungă cât mai departe 
de sufletul lor. 
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De-a baba-oarba 
 
În acorduri de muzică peruană, 
priveşti spre cea care şterge 
tot ce ştii ori speri. 
 
Jumătate femeie, jumătate pasăre, 
se joacă cu tine 
de-a baba-oarba. 
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Tăcerile genunii 
 
Încăperile-mi sunt bolnave de somn – 
străfulgerate de-un sâcâitor bliţ, 
tresar speriate, strângând la piept 
un termos de ceai 
şi câţiva copaci crescuţi pieziş. 
 
Ninge cu pene rubinii  
peste tăcerile genunii 
în care mă ascund  
ori de câte ori cineva, curios,  
îmi dă la o parte 
bandajul însângerat. 
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In absentia 
 
Ca într-un labirint de oglinzi, 
placaje pânzate  
capturează neîncetat  
fluturele roşu din puloverul tău, 
spaimele juxtapuse absurdelor aşteptări 
şi lecţia 
pe care n-am s-o deprind 
niciodată. 
 
Peste întreaga compoziţie, 
aerograful pulverizează 
un strat cât mai fin 
de tăcere. 
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Desenul de pe foaia de calc 
 
Fără să ţinem cont de regulile jocului, 
ne ispiteam cu firimituri de cer 
într-o aproape disperată nebunie – 
tranzitorie  
precum existenţa noastră  
în camera cu pereţii verde-mentă. 
 
Umbre moi cercetează indiscrete  
desenul de pe foaia de calc  
rămas  
în camera cu pereţii verde-mentă – 
imagine a unei bănuite fulgerări, 
a unui sunet strident de sirenă  
într-un port abandonat. 
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Fapt divers 
 
Şi totuşi, rămân mereu 
lucruri nespuse, scrisori nedesfăcute, 
ţigări nerulate, 
defăimări propagate sferic, 
clipe de extaz 
subţiri ca acele de patefon, 
mariaje ale dualităţilor 
multiplicate aidoma inelelor anuale. 
 
Şi totuşi, la momentul potrivit, 
toate se pulverizează 
în fragmente străine 
unele de altele. 
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În rugăciune 
 
,,Mă voi reclădi!” spui 
cu siguranţă de sine, 
deşi te surpi cu fiecare cuvânt  
pe care-l adaugi; 
 
nasturii dăruirii de altădată 
se nimicesc precum supernovele 
şi nicio vorbă în plus 
nu mai găseşte  
cale de mântuire. 
 
Telescopul continuă să captureze 
un ecou luminos,  
cât timp, în penumbră, 
un defibrilator refuză cu îndârjire 
trezirea din somn. 
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Molecula de carbon 
 
Hetairele sculptate 
îţi amintesc cum odinioară  
te-ai abandonat 
dincolo de ecranul tactil, 
dincolo de proximitatea spaţială, 
în ochii celei ce naşte nuferi 
în blândele iezere  
din sihăstria munţilor. 
 
Aşa ai învăţat  
să laşi tabuurile deoparte, 
fără a reduce totul  
la o realitate de catran, 
la o maşină kafkiană  
şi, în definitiv,  
la biata moleculă de carbon. 
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Scrum de havană 
 
Hrănit cu prea multă morfină, 
aştepţi ca la ruleta rusească 
următorul prag al durerii. 
 
Dincolo de mobilierul baroc, 
în subterane mute,  
circuli cu surâsul pietrificat  
şi luminile de întâlnire 
veşnic aprinse. 
 
Cu simţurile la pândă, 
priveşti scrumul de havană 
aşteptând să vezi 
cine va îngropa mingea  
în terenul adversarului  
şi ce înfăţişare va mai lua 
singurătatea aceea 
cu închidere frontală, 
cu fermoar. 
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Ceva ne scapă mereu 
 
Era o vreme  
când sensurile cuvintelor –  
ploşniţe înfipte 
în carnea amintirilor noastre – 
se-nmulţeau  
precum pânzele de păianjen, 
se roteau 
ca nişte alice captive-ntre ziduri, 
încercând, uneori, dezorientate,  
să pipăie 
o iluzorie plasă de siguranţă. 
 
Prinse de norii grei ai cataractei,  
s-au aşezat cuminţi,  
în papucii de catifea reiată; 
 
acum nu mai aşteaptă decât  
să dispară decorul de carton  
aidoma fulgului de nea 
topit pe buze. 
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Nevermore 
 
Spre crucea nopţii  
draperiile trase,  
ceaiul de levănţică, 
pipa cu intarsii de fildeş –  
 
în fotoliu, tu 
ca o piatră funerară. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÎN MĂDUVA LUTULUI 
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În măduva lutului 
 
Atâtea mame şi-atâta singurătate!  
ţipă ferestrele şi iar desenează  
ochii gurilor de rai  
uitate între munţi şi sihăstria  
luminată de lună. 
 
Nimicul apasă pedala de acceleraţie, 
zdrobind câteva flori de salcâm 
veştejite pe la tocurile ferestrelor. 
 
Fiicele îşi poartă pe braţe măicuţele  
bolnave de tăcerea mortuară 
a mamei tuturor mamelor.  
 
Nici nu apuci  
să te obişnuieşti cu decorul, 
că se şi lasă noaptea  
în care vezi limpede ca lupul,  
dar trebuie  
să pătrunzi în măduva lutului, 
să-ţi cunoşti mama dintâi, 
spre a-i deprinde alfabetul. 
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Combustie ciclică 
 
Încă de dimineaţă,  
trebuie să pui la saramură 
câteva raze de soare –  
asta ca să te poţi mângâia mai târziu, 
când inimii îi va fi cu neputinţă 
să îndure trăirile cu oase rarefiate,  
ţepene. 
 
Tot atunci,   
spre a te desprinde în zbor, 
vei afla noima 
combustiei ciclice. 
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Lumină 
 
În faţa oglinzii,  
cuvintele se aranjează umile 
pentru spovedanie. 
 
În spatele pleoapelor,  
sensurile devin dense –  
îşi aruncă tentaculele 
ca-ntr-o îmbrăţişare bachata, 
nerăbdătoare a primi 
veşmânt de lumină  
încă necreată. 



Mihaela Oancea 

96 

 
 
 
Ceaiul de cireşe amare 
 
Problemele tale vin şi pleacă, pleacă şi vin – 
adoră, fără îndoială, tovărăşia discretă; 
 
uneori mă întreb cum rezişti 
nemiloaselor fulgere globulare  
ce isterizează lemurienii din pădurea tropicală 
şi termitele care încearcă să nimicească 
tot ce le iese în cale. 
 
Precum copacii lipsiţi de inele anuale, 
rămâi neatins de agoniile  
pe care le arunci zâmbind 
la coşul fişierelor inutile, 
în timp ce priveşti spre măsuţa  
cu ceaiul de cireşe amare. 
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Fumul de lumină albastră 
 
Tăcerile fosilizate  
ocupau mai toate încăperile neguroase  
ale nevroticului 
cu paloare bolnăvicioasă. 
 
Voia să intre ca amiba 
într-o stare de dormitare,  
să refuze călătoria 
către odioasa descompunere totală – 
 
încăpăţânat, un fum de lumină albastră 
a tot scânteiat printre umbre şi penumbre 
profilate crepuscular. 
 
Eliberat de trecut, azi, 
a deschis uşa dinspre crângul de zmeură, 
pentru a întâmpina o bătrână  
cu ouă roşii,  
în straiţa de lână. 
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Păpuşa de cârpă 
 
Ademenit să dai la iveală înţelesuri 
ce scapă atenţiei comune, 
să întorci viaţa de pe-o parte pe alta 
(precum plantele puse la uscat), 
concentrat să aranjezi amintirile în sertare 
precum cărţile din bibliotecă,  
să menţii proaspete 
întâmplările cu aromă de smirnă 
şi să alungi negrul depus în scrumiere, 
prins năvalnic în joc,  
nu realizezi când timpul cânepiu  
îşi înfige colţii 
în camerele de jos ale inimii 
ca-ntr-o păpuşă de cârpă. 
 
Deodată, odaia se umple de crini albi 
şi-adormi în murmurul unor greieri 
ce torc povestea trecută ca un bun 
din generaţie în generaţie. 
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Departe 
 
Departe-n ţinuturi agreste, 
departe de lume şi fără opaiţ,  
un tulnic azi moare-n făget. 
 
Când ploaia izbeşte-n ferestre, 
când urlă, frământă-n copite 
paiaţa ce sare cât colo, 
lăsând peste tot rumeguş, 
ne strângem în braţe mai tare, 
ne ducem durerea departe, 
departe-n grădina cu ochii de tuş. 
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Cu ochii plini de nădejde 
 
Trasezi cu creta  
o barcă  
pe care luceşte muşchiul verzui  
al celui de-al cincilea anotimp. 
 
Fiu pribeag al câmpului de cristal, 
înaintezi 
cu saboţii de lemn 
de-a lungul liniei carmine,  
până când orga  
îşi sfărâmă trupul în vămile serii, 
până când, amnezice,  
ferestrele se dezic de copiii 
veşnic nemulţumiţi şi neliniştiţi, 
până când grădina  
orbeşte deplin. 
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Desen 
 
Peste umerii plini ai dealurilor, 
umbrele defilează domol. 
Jarul ţigărilor ieftine scânteiază-n amurg, 
când clopotul cheamă umil  
la vecernie. 
 
Doi prieteni desenează-n ţărână, c-un ram  
flori de crin; 
târziu, privesc unul în ochii celuilalt, uluiţi 
cum doi copii, smulşi din somn, 
plâng în hohot sporit, 
în tinda în care se simte 
mirosul furtunii ieşite din minţi. 
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Ucenicie întru moarte 
 
Din stradă, un turist fotografiază  
grinzile afumate,  
ciudata împletitură de nuiele  
şi-o copilă 
desprinsă de toate spaimele. 
 
,,N-a mai rămas nimic!” îi strigă o basma  
ivită din curtea vecină. 
  
Doar umbra îl cercetează paşnic,  
de pe prispă, 
dincolo de poarta săsească. 
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În ruină 
 
Încăperea căruntă a uitat mecanismele  
respiraţiei ample; 
şi-a întins oasele agăţând inevitabilul 
de un scripete.  
 
Cu tencuiala căzută peste covoarele  
ţesute la război, 
cu naftalina ascunsă prin orice buzunar, 
a adunat un gorgan de tăceri septicemice, 
apoi şi-a lipit tâmpla  
de lut. 
 
De ceva vreme, ploaia atârnă de pântecul  
bârnelor costelive ca iazmele, 
cât timp furnicile circulă grupat 
spre comuna primitivă. 
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De partea cealaltă 
 
Ploaia izbeşte flămândă în geamuri – 
sperie o pasăre colibri  
adăpostită  
în privirea copilului ce se joacă 
prin invizibile păduri tropicale. 
 
Ploaia izbeşte flămândă în geamuri – 
copilul îşi leagănă capul, 
când într-o parte, când într-alta, 
urmărind cu atenţie miile de pantere 
până când trec  
de ultimul etaj al cerului. 
 
Ploaia izbeşte flămândă în geamuri – 
de partea cealaltă, ochi curioşi  
asistă în linişte 
la ieşirea din utopie. 
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Gust de cenuşă 
 
Boala îşi înfăşoară braţele – 
animale trezite din somnul preistoric,  
strânge cu putere 
cum şarpele îşi imobilizează prada, 
descompunând viaţa  
în particule subatomice. 
 
În aerul solar, copilul capătă 
gust de cenuşă. 
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Lacrimi laterale 
 
Trupului cu intarsii de marmură albă 
i se opreşte respiraţia. 
 
Cu ochii de fum, 
o candelă aiurează  
despre Lilith, Azoth şi Raziel. 
 
Lângă peretele circular – 
lacrimi laterale. 
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Triplusalt spre veşnicie 
 
Dispărută de pe vasele de lut cretane,  
inima luminează firav  
un drum pietonal fracturat – 
 
de pe masa de operaţie 
îşi cheamă bisturiul, 
doar că nici el nu ştie 
câte rezistenţe sunt arse, 
de unde să taie mai întâi 
ori 
dacă mai merită ceva încercat. 
 
Alt bisturiu aşteaptă aprobarea  
donării de organe. 
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Câteodată, ploaia 
 
Câteodată, ploaia nu bate în geam,  
ci în discurile intervertebrale – 
aşa îi plânge pe cei plecaţi 
şi, din vaierul ei,  
se mai pierde câte-o vocală, 
până când nu rămâne decât 
o durere ascuţită 
ce reverberează flămând, 
până în creier.  
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Ieşire din scenă 
 
Înlănţuiţi de buclele tăcerii,  
răsuciţi până s-au potrivit perfect  
decorului cu draperii roase de molii, 
cu bolţi de arcuri de triumf,  
cu sarcofage şi rozătoare,  
sub talpa singurătăţii,  
a fiordurilor încorporate, 
s-au prăbuşit purpuriu, stacojiu, 
ca nişte grămezi de rugină, 
eliberând, în sfârşit, 
urletul. 
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Fiice ale ninsorii 
 
Împăcate, 
culorile smulse din baza lor minerală 
s-au făcut nevăzute 
(precum rudele nemulţumite 
de partea de moştenire cuvenită); 
 
unele veninoase, altele estropiate, 
s-au măcinat  
în vetrele reci, în dinţii morilor  
lăsate-n uitare 
aşteptând viaţa veacului  
ce va să vină.  
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Matematică 
 
Între vis şi absenţă 
e teritoriul frecventelor descompuneri 
atât de năucitoare, încât  
zaci în agonie 
ca un Samsa neputincios, 
până înveţi să priveşti totul detaşat, 
matematic,   
precum ecuaţia unei drepte. 
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Un fulg de soare 
 
Ce să-ţi mai spun eu ţie?  
Pustiul se-aude tot ca un xilofon  
al durerilor părăsite prin ungherele lumii, 
pământul s-a făcut cobiliţă –  
nici el nu ştie ce aşteaptă  
(probabil pe-acelaşi Godot,  
dar asta nu-i decât o părere) 
şi-ncet-încet,  
deplasarea noastră centrifugă 
îl sperie, aşa că ia de subsuori  
destrămarea care ne dă târcoale 
şi o azvârle cât colo. 
 
Mâine, voi prinde un fulg de soare, 
voi alerga cu el spre tine, 
să-l pui noaptea sub pernă 
şi să ne visezi din nou 
copii. 
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Instantanee 
 
Scoici sfărâmate, o plută murdară de alge 
şi-un flash cu lăţimea a două tălpi desculţe. 
 
Bucuria pruncilor ce primesc bomboane  
în Ajunul Crăciunului. 
 
Autentica tristeţe a clovnilor. 
 
Semiîntunericul şi răcoarea unei camere 
în care agonizează cineva – 
 
instantanee stocate 
în memoria celulelor tale, 
cât să înţelegi  
că între aici şi dincolo 
e doar o diferenţă  
de frecvenţă. 
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Zâmbet din veşnicie 
 
Din senin, acul bătrânului pick-up  
atinge sonorităţile ascunse  
în vremea când fetele 
deprindeau tainele goblenurilor 
şi tu ciopleai în atelier 
păpuşi pentru serile speciale 
cu teatru de marionete ori 
cu poveşti din Cutezătorii şi Licuricii. 
 
În privirea castanilor întunecaţi 
dorurile cu miez verde 
lăstăresc miracol după miracol, 
iar tu ne zâmbeşti 
din veşnicie. 
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Negru de fildeş 
 
Dincolo de gheaţa carbonică, 
umbrele palpită o vreme 
inhalând adânc, în plămâni, 
septicemice scântei de scrum. 
 
Degete albe  
precum fildeşurile Luvrului 
le zugrăveşte respiraţia – 
negru pe negru. 
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Livada de portocali 
 
Îmboldit de daimonul adâncului, 
cobori în măruntaiele beznei,  
atent la pereţii unui tunel  
cu aspect de salină; 
 
în galeriile subterane,  
mii de picioare freamătă care încotro, 
cercetând acvarii uriaşe,  
în care sclipesc anxioase 
gămălii fosforescente. 
 
Câteva harpoane te leagănă 
precum roţile din parcurile de distracţie; 
încă n-ai deprins  
cum să scapi nevătămat  
din cătuşele nituite ale târziului, 
aşa că izbeşti cu picioarele  
în pântecul realităţii, 
doar-doar o să mai vezi  
cum se-nfiripă lumina, 
prefirându-se prin livada de portocali. 
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În vârful picioarelor  
 
Se merge în vârful picioarelor,  
în siajul umbrelor din faţă; 
cu toţii coboară în cerc, pe partea stângă, 
curioşi să afle cărei bolgii sunt osândiţi. 
 
Scrâşnesc din dinţi –  
aerul nu le mai circulă prin gură, 
s-a ridicat demult 
din plămânul lutului. 
 
Se merge în vârful picioarelor, 
dar încă se mai visează 
la albul zăpezilor de pe Ararat 
şi la arca 
din lemn de chiparos. 
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Copilul înalţă mâinile sus 
 
Perpendicular cad raze pe Tropicul Racului, 
în vecinătatea cuvintelor simple, 
aranjate în formă de sferă. 
 
Din ispitiri şi căderi, ne refacem din temelii – 
copilul înalţă mâinile sus,  
gângurind. 
 
Straturile de lumină cresc paradiziac, 
înmugurind insule nesătule  
de verdele crud.  
 
Pe cel de care ne-am lepădat 
de-abia-l intuim cu binoclul – 
cufundat în gheaţă, scrâşneşte din dinţi,  
într-o pâlnie. 
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Cercuri 
 
Toate sunt cercuri. De sus,  
formează adevărate tubulaturi fosforescente,  
fermecând privirea. 
 
Pot trece prin stânca asta! –  
un banal cerc, în definitiv; 
am tot trecut dintr-un cerc în altul, 
am dansat pe spinarea uriaşului, 
aşa că am dibăcia acrobatului şi, 
poate, chiar puţin din sminteala lui. 
  
Nu mi-e teamă de şuierul bifurcat al tăcerii 
cu mersul în zigzag, cercetând precaută 
cine-i intrusul. 
 
Ia-mă de mână! îţi şoptesc – 
hai să cunoaştem 
următorul cerc! 
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Să ne-mpăcăm cu stânca 
 
Alunecă şi cade printre pietre ascuţite – 
,,uneori ne-mpiedicăm de aer, 
alteori de prietenul cel mai devotat” 
spune pe ton glumeţ-aspru 
şi merge-nainte, lipsit  
de melancolia unui sihastru. 
 
Secretul e simplu: 
trebuie doar să-nvăţăm 
să ne-mpăcăm cu stânca. 
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Pentru că trebuie 
 
Ca un Sisif, înaintezi. 
Nu-ţi pasă că ţi-ai pierdut un plămân, 
tu ştii să alergi 
într-un deget, într-o unghie,  
într-o vocală, 
pentru că trebuie 
să fii fericit. 
 
Ca un Sisif, vorbeşti mult –  
prin fiecare cuvânt 
aduci pe lume o mamă 
şi ţii departe singurătatea,  
pentru că trebuie 
să fii fericit. 
 
Ca un Sisif, împingi bolovanul,  
dar încerci zilnic 
să-l colorezi diferit – 
când portocaliu, când verde jad, 
când albastru electric – 
şi toate astea, pentru că trebuie 
să fii fericit.  
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Prin lanuri de lavandă 
 
Sub pleoapă-mi atârnă 
cioburi din vitraliile unei biserici; 
lângă mine, ghemuiţi, câţiva apostoli  
murmură o rugăciune. 
 
M-aplec spre inima unei stânci – 
Iosif din Arimateea  
face semne cu mâna  
(pesemne spre locul unde a dormit  
cel înfăşurat în pânză de in). 
 
Lumina ţâşneşte vertiginos; 
prin lanuri de lavandă, o copilă 
întâmpină anotimpurile 
desculţă. 
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