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CAPITOLUL I – STANȚE LUNGI



pacea discretă a unei veri târzii

e o zi frumoasă care mă privește drept în ochi/ clipa curată în care
cerul de un albastru adânc se sprijină pe umerii pământului/ și iarba
crește greu ca din mare cu vârfuri legănându-se încet

este simplu să leg cu nodul năframei două ceruri sau două pământuri/
coasa vremurilor trecute parcă mușcă din viitor/ oamenii sunt clipe
de soare fiindcă lucrul care îi  naște îi și  omoară/ undeva pe cerul
sufletului lor 

unii plâng fără lacrimi precum nebunii triști
cei care niciodată nu au plâns degeaba 
cei care lasă lacrima lor ca dintr-o rană să apere viața vieților ce va
să vină 
cu chipurile trase și blânde ca frunzele căzând încă moi 
pe jumătate moarte pe jumătate vii 



diapazon imperfect

mai  demult  treceau  prin  mine  anotimpuri  de  mătase,  pajiștea
mănoasă înverzea sub cerul albastru;

revederea era încă în mine la mijlocul spațiului meu rupt din timp, a
culorilor văzute prin ochii mei, la mijlocul spectrului luminii, față în
față cu lumea verde și albastră prin convenție și îmi aminteam pentru
prima oară lucruri muritoare, precum cuvântul vorbit din aproape în
aproape, vocală care curge până la stăvilarul consoanei sale;

toate fugeau de la mine precum lumina fuge când întâlnește oglinda,
precum păcatul atingerii fuge când se sărută crucea, precum apa fuge
din locul unde cade o piatră și numai timpul părea spirală învârtejind
tot ce trece,

tot în afara sufletului prin care încă trecea vânt.

era o vreme când toate pulsau tare, gata să spargă barierele, și apoi
barierele erau ridicate tot mai aproape, până când inima lupta tot mai
greu;

sunt inimă prin palme, inimă prin gânduri, inimă prin toate câte sunt,
toate în afara sufletului prin care încă trece vânt.



acasă

era o țară frumoasă și  tare era bine/ era aerul sfânt și limpede de
respirat peste râuri și ierburi din creștet până în vale / încât vedeam
clar toate silabele noastre pe buzele voastre 

mamă și tată cât de frumos colorată e harta mea/ oare așa este lumea

nimeni nu mă auzea în timp ce tremuram fericită cu palma mea de
om/ călătoare peste palma voastră de pământ/ mamă și tată 

cum pot eu plânge sau zâmbi când sunt încă un copil/ ochii mei nu
sunt  genune  scâncetul  meu  nu  este  vioară  /  și  sunt  foarte  mulți
bătrâni lângă sufletul meu ca o nuielușă de alun 

mă țin cu toții ca pe-un coș plin cu pâine în brațele femeii rumene de
soare cu priviri de ape 

atâtea ape trecute și viitoare

crești copilul meu de ce crești mă întrebau /de ce viața este mereu
greu de purtat mai departe/ tot ce îmi spuneți voi/ tot ce am învățat
de la voi sunt mereu întrebări/ mamă și tată/ de aceea este așa

creșteam mândră de noi toți/ respiram prin iarba de dincolo de locul
unde fug amintirile/ respiram la poala mărului și părului cu rădăcini
drepte/ trupul meu se așeza pe pământ într-o rână/ inelele de creștere
din oase și din pomi începeau să se întărească/ și noi începeam să ne
pierdem unul de altul

tată și mamă



Maya

Doar unele fructe timpurii ies în lume din forma cuvintelor ca dintr-
un corn al  abundenței/  tu  și  cu mine știm aceasta/  tu  fiindcă ești
mereu cu mine și eu fiindcă am fost mereu ascultătoare și îmi plăcea
rânduiala  cuvintelor/  până  când cornul  lunii  începea  să  alunece  a
toamnă dincolo de iubire

Bătrânica mea din ceainicul care aburește precum lampa lui Aladin
terminase de povestit / eu frunzăream acum cărți vechi demult uitate
și plângeam pentru toți cei care le-au scris/ sau mă bucuram pentru
cei care nu le-au citit

În spatele poveștilor era marea care arunca la mal scoici încă pline 

Câteva nu erau deschise niciodată, oricâți scufundători treceau peste
ele cu branhiile lor artificiale de îmblânzitori ai frumuseții

Învățam la școală cristalizarea la lecția de fizică și topeam sare de
bucătărie/  apoi lăsam soluția să  se evapore și  priveam pietricelele
strălucitoare cu ochii curați/ cât de trist și frumos era să creăm noi
înșine lumina fără să știm

Blestemul  cădea  precum  stingerea  în  pripă  a  lumânării  și  fumul
mânjind geamul

Am văzut un om care părea orb, dar vedea, și mi-era milă de el/ până
și  orbii  își  recapătă vederea câteodată spunea inima mea/ o inimă
care începuse să se gândească pe sine albă

Iată artistul și moartea care își zâmbește sieși, mai spuneam eu



Broadway, New York City

Știai că ea era doar un copil zi și noapte?

Poco sostenuto, strigă garderobiera, mai înainte de concertul pentru
fagot de W.A. Mozart.

Câteva flori nemuritoare mult prea deschise, încât culoarea extatică
spărgea paharul și  se prelingea, diferența dintre eu și  tu la limită,
fundamentarea ontologică a sintaxei - primul pas al con-științei pe
care cei inocenți o numesc impropriu doar epistemologie.

Odinioară ea era încă o femeie (tânără) cu părul încrețit mult sub
acțiunea apei de la robinet.

Molto vivace, strigă cel însărcinat să anunțe intrările în scenă.

Cât  de  frumoasă  ni  se  pare  uneori  aselenizarea  omenirii  pe  care
învățăm să o acceptăm, așa cum arcușul învață moderația, așa cum
orice frumusețe cade în dizgrația armoniei orchestrale.

Ea era doar un copil care creștea într-o familie care îmbătrânea. Oh,
your daddy's rich and your ma is good-lookin'. Urechile oropsite de
piese de jazz la pizzeria din cartier, așteptând o comandă de pizza cu
impurități greu de identificat.

Allegro ma non troppo. Vise despre lumea nouă ca teatru al unei alte
regii,  lume  care  odată  și  odată  tot  trebuia  descoperită.  Ariile
mezzosopranelor defrișate din creier. Mutatis mutandis, toate vocile
reapar într-o altă buclă spațio-temporală. Toți cei care scriu poezii la
tastatura calculatorului, când se știe că la un nivel meta-organic ei
ucid ca Sigismondo și uneori mor ca Paolo și Francesca în scopul
scrierii Divinei Comedii.

Ea avea o structură logică ca oricare alta, înfrunzea ca orice alt lucru
cu  rădăcini  nervoase  și  mama  ei  se  îmbăia  foarte  rar  în  fântâna



tinereții fără bătrânețe și a vieții fără de moarte, numai atunci când
ele  nu puteau face față  epocilor  de  piatră  și  de fier  ale  omenirii.
Altfel,  viața  ei  era  frumoasă  ca  o  stea  prizonieră  într-un  țurțure,
calmul  mării  era  albastru  larghetto și  cerul  așa  cum  se  cuvine,
seninătate în largo.

În fiece zi ea înghițea otrava sorilor și lunii, își întindea palmele și se
ascundea  într-o  anume  frunză,  degetele  ei  preschimbau  țărâna  în
pietre, apa pe care o bea nu avea încă nume, dar tainele grădinarilor
încă o protejau.

Ea - chiar în acest moment - există. Toarce vremea scursă din caier
cu mâini neîndemânatice.



Venus din Willendorf

Cu brațele încrucișate la spate și obrazul ostoit de lacrimi, ca într-un
soften  more la  photoshop,  ea  tace  în  picioare.  Ceasul  electronic
picură de pe masă, când mai tare, când mai încet, secundele, ca pe
niște pui abia ieșiți din găoace. 

Ea stă la pândă, vânează cu tot corpul fiecare sunet, de parcă inima ei
trăiește în siguranță după legea mecanicii lui Newton, de parcă ea
îmblânzește momentul pe limba ceasului și îl împinge ca pe o lopată
în brutăria timpului civilizat de om, pe acest planetariu unde noi am
îndrăznit să visăm prea mulți cerbi imperiali cu coarnele înstelate,
lepădate pe pământ primăvara.

Dar  ne-am  gândit  cu  bună  cuviință  să  le  dăm  tuturor  nume  de
legendă, până când mai avem nume, fiindcă numele date de noi se
nasc la fel de greu ca stelele.

Pe măsură ce ea se odihnește, tăcerea se propagă împrejur. Ea, dacă
stă  pe  loc,  de  fapt  merge  înainte.  În  orice  direcție.  Este  atâta
seninătate,  încât  nici  orb cu orb nu se mai poate certa,  zâmbetele
viitoarelor mame capătă catifelare, orchestrele cântă perfect armonii
niciodată  dirijate,  părul  fecioarelor  este  blând  și  netezit,  nivelul
apelor se ridică.

Deodată, din aer va crește un zid în fața ei, și ea tot cu brațele la
spate.



noaptea în care am vindecat luna de pe cer

trează la patru dimineața, februarie în a patra ei săptămână,

luna în ultimul ei pătrar, femeia cu viață de mai mult de patru decade

cu dezgustul de a citi un roman, rău ca toate romanele la ora aceasta
a dimineții, cu aceleași ape tulburi hiperrealiste pentru ea,

răul  necesar,  fiindcă  mereu rămâne  instinctul  vital,  fiindcă  supra-
viețuirea nu e logică pentru muritorii de rând, precum acest gen de
femeie

cu bagaj de cuvinte și amintiri, cu astenia de a-și căra trecutul între
noapte  și  zi,  femeia  singură  care  execută  mișcări  de  extensie  a
brațelor pentru a diminua disconfortul,

privește  pe  fereastra  cu  sticlă,  gândește  ce  minunat  că  are  curent
electric în casă și pat în care să doarmă, își amintește lespedea de
mormânt dată la o parte în fața capelei din cartierul ei și inscripția
nihil sine deo lângă vulturii aurii, străjeri pe poarta cu lacăt și drugi
de oțel,

simte  temperatura  cum va  crește  peste  10  grade  Celsius  în  acest
februarie și ea stând la fereastră o doare că luna, această împărătiță
coborând dintr-o icoană,

abia se vede Dumnezeule, un abur ca de moarte o înfășoară dar nu e
haloul ei, ea abia dacă mai strălucește pe cerul senin și mijlocul ei e
rupt ca fibulele antice descoperite de arheologi, ca o fractură de os
subțire privită la radiografie,

și, veghind-o, ea strălucește mai tare și urcă din hăul ei de dedesubt,
tot mai calmă și frumoasă, fără fisură,

cu stelele picotind înspre zori,



și apoi iată-l, izbucnește din nou, soarele orb, cerc de foc în care au
murit din nou toate stelele, și cerul care se înfierbântă mai mult decât
spera ea acum



Lumea care am fost

Și iată cum trăim: ne pune Dumnezeu mâna în cap.
Ne face calzi și buni, ca să împărțim cu alții zborul și mersul pe ape,
să hrănim veacurile ce vor veni prin dicționarele îngropate în noi.

De ce această ceașcă de cafea își amintește de mine și
are același clinchet chiar și după ce l-am uitat?
Dar trunchiul gros al stejarului de lângă drum, de ce mă cunoaște?
Dar Mona Lisa și coloana infinitului a lui Brâncuși?
Și stelele, Doamne, până când își vor aminti de mine?

Lumea  întreagă  ne  trăiește  viața,  la  fel  cum  arheologii  ating  și
numesc
obiectele din morminte străvechi, iar noi ne strecurăm moi și calzi
printre cele vii și cele moarte care se țin scai de inima noastră.

Răstimp învățăm să ne scriem numele în palmă ca să îl ținem minte
și să îl înțelegem, învățăm rădăcinile de leac, noi cei care am plecat
dintr-o singură rădăcină; iar numele nostru nu va apărea din nou
până când ceilalți nu îl vor fi uitat.

Răstimp focul din noi înșine fuge zilnic precum lumina fuge de la
soare…
departe prin sângele nostru către lume, trecând prin piele și oase și
carne,
naște pui vii și calzi, tot de la Dumnezeu citire.
Trăiește-mă și pe mine Doamne.



Cartea zidăresei tinere

Ea, cu părul și unghiile ei de fecioară,
albăstrea cerul verii în amiaza mare, limpezea cântecul Niagarei
și rotunjea coaja pâinii.
Era curată ca ploaia în deșert.
Dar iubea, iubea un bărbat de parcă el ar fi fost Dumnezeu.
Fiindcă de fapt el nu exista.

Vezi, copilul meu, departe e o casă mică și albă, numai atât am putut
să ridic pe locul iubirii noastre după ce tatăl tău a plecat.

Sfântă este amintirea ta mamă, precum ridicarea unei catedrale:
e nevoie de secole
până  când  vor  sufla  vânturile  umezi  toate  luminile  de  păpădii
dinăuntru,
de pe bolta sufletului.

În rest doar răni uscate în locul ruinelor din târgul vechi al Moșilor,
fundații de biserici temporare săpate în ceea ce nu mai ținem minte.



staționare

Îmi amintesc aievea cum eram îndrăgostită de un bărbat dintr-o sală
de așteptare, unde au curs multe întâmplări nevăzute între noi și
vreo cinci anotimpuri.

trenul accelerat numărul… cu plecare din…
El își așeza pe bancă hainele lui de ploaie lipite de ale mele,
își agăța lodenul albastru în cuier peste pardesiul meu maro,
mă  privea  secunde  întregi  prin  miezul  pupilei,  cădea  în  mine  pe
acolo
cu  inima  lui  încolțurată  și  eu  simțeam cum cresc  iar  bobocii  de
iasomie.

va avea întârziere 119 minute…va sosi la linia…
Ceea ce a fost interesant și incredibil era că tot ce fusese gri
în lume începuse să fie moale și mai puțin cenușiu. Simțeam cum
respirația mea ca fluturele afâna penele porumbeilor și netezea
norii de furtună; îmi găseam mai întâi sufletul, și apoi genele
tremurând, între pieptul și aripa deschisă a păsării, ori exact
pe marginea craterului săpat de soare în nori atunci când ploua
cu soare.  Simțeam cu podul palmei ceva blând și  bun orice aș  fi
atins,
precum cântecul de leagăn cu voce joasă și caldă, pe care pruncul
îl pipăie mai mult decât îl aude.

Trupul meu era o salcă foșnind bănuții ei de argint, prindea la copcă
soarele când răsărea agățat de vălul norilor, îl trăgea cu puterea sus
pe cer, somnoros și obosit din hora stelelor care mă răvășise și pe
mine,
prea tânără pentru ochii puternici ai bărbatului; eram ștearsă ușor
cu guma de același creion gri care mă desenase, și la fel porumbeii,
norii și fumul. Trupul meu era mai puternic decât mine, știa exact
pe unde să meargă ca să afle florile alb curat, umbrind ușor zidurile.

cu vagonul restaurant în spatele locomotivei…



După doi ani drumul mi s-a schimbat și de atunci a fost interzis
să port ceas de mână; timpul meu a devenit bun public măsurat la
ceasul
din sala de așteptare de la subsolul gării, unde mirosea a hamburgeri
și teancuri de ziare necitite. Eu nu mai știam cât e ora.

trenul va staționa 20 de minute…



Ore și hore

Cuțit ruginit ars de foc pe brazdă de trup fără noroc.
Ne pocăim în numele iubirii, ne închinăm până la pământ, precum
liliacul înflorit în miez de iarnă, încât nu se știe ce e zăpadă și ce e
floare și fiecare clipită e atât de importantă încât ceasurile noastre de
mână o iau razna.

Ascunsă sub tâmpla mea trează o singură stea mai veghează.
Și  Dumnezeu  ne  apleacă  tuturor  capetele,  așa  cum  se  apleacă
floarea-soarelui când miezul ei se întunecă. Ne îmbunează albăstrind
cerul din ochii pruncilor.

Sub cerul pustiu de chipuri lumești păianjenii țes povești îngerești.
Ploaie de toamnă, ropot și clopot, parfum de prună vânătă adus de
vânt. Lumea se desprinde cu totul de noi, precum nisipul uscat cade
de pe trup la marginea mării. Cercul lunii alunecă printre cețuri, din
vis în vis.

Prin  sfânta  treime  a  veacului  meu  doar  ochiului  negru  îi  spun
Dumnezeu.
Dormim. Numai când focul picotește răsare grâul.



Scrisoare pentru drumețul de la miazăzi

Dragul meu, iubirea ta mi-a frăgezit mijlocul așa cum vinul vechi
pătrunde  încet  în  lemnul  butoaielor,  așa  cum  parfumul  murei
sălbatice intră în palmă, așa cum apa de la moară tocește roata. Trei
anotimpuri azi. Tu râzi.

Și  plouă  iubirea  mea,  puii  de  pisică  stau  pitiți  sub  ștreașină,
lăptăreasa și-a acoperit vedrele cu folii mari, eu stau ghem sub pătura
din căruță de parcă aș fi din nou copil, așteptând să se coacă cireșele,
tu îmi spui ceva și eu nu te aud.

Este ceva în mâna mea de la piept.  Să fie o floare sau o inimă e
totuna, că parcă nu mai țin minte ce era, ce dacă se ofilește. Cât timp
același soare se joacă cu amândoi, doar ochii tăi sclipesc și buzele
tale freamătă, eu am uitat să vorbesc.

Eu sunt valul, tu ești vântul. Tu nu mă poți cuprinde, eu plâng odihna
dinainte de a te întâlni. Eu sunt în fiecare nor, tu mă spulberi către
pământ. Suntem atât de singuri când ne gândim unul la celălalt. Trei
anotimpuri azi. Poate doar oarbă te voi ști.

Cu bine.



Umărul lui Siegfried

tulpanele cu damf de naftalină care închipuiau jupe fru-fru pe elastic,
roz de vișină  putredă  ca de pe vremea coanei  Chirița,  cu dantelă
neagră ca într-o casă de toleranță, ori gri imperial cu brizbrizuri albe,
cădeau pe mine ca rochiile unei zâne cu trenă și decolteu, fiindcă nu
mă lăsam până ce nu le încercam în oglindă pe toate cele din dulapul
bunicii, asemenea cupelor moi ale bujorilor din grădină, pe care îi
tăiam cu tijă lungă și îi scuturam de furnici.

cocoșatul de la Notre Dame și ochii violet ai lui Liz Taylor, profilul
Gretei Garbo și ploaia molcom aburind geamul, televizorul alb negru
cu purici și pisici aristocrate, timpul necopt când simțirea nu se putea
rupe de rațiune și învățam în fiecare săptămână alte două cântece de
la cenaclul Flacăra pe dinafară, când așteptam să încolțească în mine
dorul de ploaie mare și purtam balonzaidul primit în dar cu doi ani
înainte,  scurt  și  strâns  tare  la  mijloc  cu  cordon  și  fundă,  în  fața
oglinzii infidele.

acea  inimă  largă  de  mamă,  dăruindu-ne  cu  tot  pieptul  ei  soarele
proaspăt în zori, bătrâna care ne lasă să bântuim printre lucruri care
ne recheamă din sertare vechi, lucruri care ne momesc că vor să fie
ale noastre, să le atingem sau să le mirosim printre flori nemuritoare,
și  noi,  cei  care  știm  că  vor  fi  și  alții  după  noi  la  fel,  cei  care
cunoaștem prețul frumuseții, ascultăm Carmina Burana și credem că
trăim o viață întreagă fiindcă fortuna imperatrix mundi est.



Inuendo 40

în geam 40 de flori de gheață și una de flacără, albastrele palate ale
fecioarei Geraldine, pielea de caramel a zânei Vespera, 40 de iepe
sure și un armăsar murg înstelat, coamele cailor galopând înspumați
pe țărmul mării, grădina elizee cu meri Ionagold în pârg și pletele
negru-violet ale copilei Dariana, 

în vis 40 de ani în deșert și un an în Tierra del Fuego, pașii desculți
domoli în ploaia de seară,  imbroglio de flori  de câmp intricate în
glazura  coșului  de  porțelan,  gestul  dificil  de  a  ține  mâinile
împreunate la spate după 40 de ani de la școala primară, clipocitul
valurilor peste acordurile harpei dintr-un disc vinil vechi pe balconul
alb acoperit  de tamarinzi,  domnișoara Eulalia  cântând despre vița
ruginită toamna, 

în carte 40 de poeme triste și unul anost emoțional, anii și doamna
Dalloway,  prăjitura  Amarige  și  nucșoara  pisată  în  mojar,  zahărul
candel și halvița caldă încă, 40 de prințese fără nume și regina Fariza
a  amazoanelor  cu  arcul  sprâncenelor  adumbrind  ambra  privirii
încercănate și podul dintre frunțile adormite a doi îndrăgostiți



extaz

în lumea simțurilor cei mai mari titani cad din picioare, 
cele mai puternice știme, iazme și iele devin iederă verde sau roșie,

orașele sunt cetăți  ale păcatului,  cu pomi pe ici  pe colo,  conform
unor cărți 
înțelepte, căci toate cărțile sunt și Biblie dacă ne gândim bine,

aici, unde eu sunt regina mea cea fără de rege, iară nu fără de lege, 
aici toate se petrec de la sine și sunt bune în sine și eu nu strivesc
nimic,

nici măcar pe cei care lovesc în meterezele mele, trup și spirit, 
fiindcă vrând-nevrând eu nu pot abdica de la marea mea iubire față
de oameni

și le dau zmeura și fragile și roata de foc a soarelui care se răstoarnă
ziua 
în ochii lor, îi las să se zgâiască la cerul supt de stele până la sânge

îi las să-și clădească tot Babelul sau Sodoma și Gomora în jurul meu,
căci e scris 
cum  casele  de  pierzanie  vor  fi  case  fără  suflet,  teci  goale  ale
semințelor

îi las să-și împartă comorile de invenții și descoperiri științifice, 
oricât de ridicole par ele unui om cu buzele lipite, în casa simțurilor
sale

În lumea simțurilor până și un țânțar mă respectă, până și o gâză stă
pe loc 
de parcă i-aș îngheța zborul, prin urmare le las în pace, nu mă joc cu
viața lor,

în lumea simțurilor ceilalți îmi fură soarele și luna și mai ales stelele,



dar eu tot adun boabă de lut și boabă de duh laolaltă și le arunc iar pe
cer,

stea lângă stea, până când ei construiesc alte universități și își împart 
dulce-amara recompensă a distincțiilor în diplome și alte atribute ale
nobleții lor

am o lume ca o portocală în mână și o rețin un timp, ca și cum l-aș
legăna 
pe Dumnezeu, și lumea are coaja bună și miezul cu sămânță

dar când lumea nebună de lipsa credinței întru Domnul, o lume cu
rânjet hidos, 
lumea  pe  dos  din  picturile  baroc,  din  muzica  bufă,  din  utopia
politică,

dacă ei îmi calcă hotarul și  lovesc,  numai atunci îmi e legitim să
privesc 
adevărul în ochi și să apoi să trag oblonul

cu trupul greu lovit de furtuni, cu simțurile mele într-o lume a altora, 
eu, cea trasă pe roata anotimpurilor, eu însămi sunt dumnezeirea mea

mai am încă o casă : se cheamă gust, miros, pipăit, văz și auz, 
dușmanii micii mele lumi lovesc în platoșa simțurilor mele și uneori
săgeata

fuge înapoi în pieptul lor, otrăvită de simțurile mele de regină fără
degustător, 
de regină otrăvită și torturată timp de decenii 

și dincolo de platoșă este o lume frumoasă, mai am încă un zâmbet
și un creier personal la purtător, e tot lumea voastră, de fapt a noastră

paraziți ai luminii care rup din lumina ochilor mei, vieți care rup din
ceasul 
meu biologic, din rutina și programul regulat al unei mici minuni

paraziți ai sunetului care rup din tăcerea mea primordială, din măsura



și ritmul timpanului meu și fâl-fâl, alte păsări învață zborul și trilul

în lumea dincolo de mine cresc flori și fluturi și cireșe și toate copiile
lor 
și fete frumoase și toate copiile lor și oameni buni și amarul lor

în lumea simțurilor mele e o minune că pot vedea tavanul deasupra
mea, 
că  pot  măsura o carte  cu  ochii,  că  apa,  ea  singură,  strălucește  în
lumină

copilul meu, ți-a dat Dumnezeu nevoi și suferință și lumea aruncă
nebunie 
peste tine, dar ți-a lăsat El și simțurile bune, în mare mila lui.

încă mai sunt rece, să nu te temi de mine, e nevoie de multă gheață
pentru a apăra 
floarea de foc, poate că în altă viață am fost vestală

și văd cum răsuflarea mea în-suflețește mica mea lume și încă și pe
mine. 
bieții copaci...



Întâlnire

Am îmbătrânit  o groază de nopți.  Poate că ieri  a  murit  cineva în
mine. 
Se făcea că era vadul nopții rece și tăios și o umbră
îmi cerea adăpost. Era mare și tristă mirarea,
era fără rost întrebarea.

Eram în ipostaza de om de mijloc și îmi iubeam descălecarea
printre ropote, printre clopote de note.
Ale vieții, ale sorții.
Cu o ușoară reverență în surâs pentru toate câte sunt,
mă aplecam în fața umbrelor, chiar dacă păreau amare.

Printre flăcările care au apus era și podul din lumea mea de sus.
Un licăr, o chemare.
De taină pentru mine, de-nțeles pentru apa cea mare.
Acolo unde nu o pot atinge, lumina dansează, pe tavanul scund,
gingașă, subțire, ca amintirea unei idei.



Calendar

Către asfințit cerul topise norii viorii, iar luna era ca o urmă
ușoară, lăsată de arătătorul pătat cu zahăr al unui copil.
Drept în fața ochilor mei acel mic zeu se juca și încropea miracole
între anotimpuri, unde caldul se unește cu recele

Oare din ce foc și din ce gheață m-a izbit Domnul la mijloc și pe
mine,
să apar albă cu doi ochi negri tăciune care râdeau după lovitură
în lumea luminându-se pe sine?

De copilă dorm la marginea drumului mare,
cobor fruntea și mă doare când visez că mâine răsăritul va fi întârziat
5 secunde de moartea altei stele.
Nu e nimic nou, anii sunt măsurați și după trupul copacilor.



măceșele

pe când era măceșul în floare, cu glezne subțiri alergam căutându-te
și pașii mei vălureau pământul, tu erai ascuns
într-o zare mai albă, mai înaltă, unde ninsoarea strălucea 
și vorbele mureau neauzite 

la început toate erau la fel -
zboruri, tristețe, lumină,
doar sorii se schimbau, se nășteau alții din miazănoaptea lumii,
doar oamenii triști erau altfel și păsările învățau altă limbă

da, toate se rupeau în două, în patru, în opt, ca merele necoapte
silabele curgeau înapoi de la coada cuvintelor 
ca atunci când strigi într-o prăpastie,
numai mama era tot mama și tata era tot tata - 
oare cine a inventat istoria, spuneam eu, și dacă ne-am născut 
în veacul acesta
oare cum de s-a rupt viața de moarte ?

și poate că te voi mai căuta
acolo unde cerul tescuiește pământul și apa iese,
târziu și fără geamăt în ochii căprioarelor -
până când bruma va fura mireasma frunzelor, 
până când din pumnii tăi vor crește stejarii



Adiere

Așa precum ai lua amprenta unei măști mortuare, întru nemurire, 
cerul primăverii iubește femeia și îi copiază trupul în mulaje: 
din  ochi  cresc  ouă  în  lăuntrul  păsărilor,  din  unghii  ies  la  lumină
petale, 
din degete penele aripilor, din păr toată suflarea ierbii de pe miriște.

În interiorul femeii lucrurile sunt calde și, 
prin nări și sâni, ea transpiră nuanțe de verde fraged; 
în lumea ei luna învolburează apa sângelui ei,
și moare odată cu marea care vine înapoi în estuar,
fiindcă trebuie să plouă din când în când. 
În lumea aceasta mică a pământului învelit de pielea ei.

Cu mâna dreaptă ea deschide ecluzele și cu stânga vindecă de frig 
straturile de trandafiri din lumea întreagă. 
Pentru bărbat, ea culege izmă sălbatică și indrușaim, să poată intra 
amândoi mirosind frumos în locul de unde începe cântecul. 

Iar eu, cu inima mea de femeie, sunt copia altor primăveri, 
coapsă după coapsă, umăr după umăr.



Rachmaninov - Vocaliză

după ce soarele care murea din nou în astă dimineață însângerată se
ridica frumos și limpede la față

chemată  să  văd  această  frunză  prinsă  de  firul  paingului,  singura
frunză pierdută, încremenită într-un susur ruginiu, torsionată, pradă
unui tril de piruete în vânt, acest vânt cu lumea toată - rotocol de praf
-  în  brațele  sale  -  această  frunză  -  casa  și  mormântul  paingului
întârziat în blândețea toamnei

această lume care m-a îmbătrânit ușor

și când mireasma reintră în pământ, pe poteca bătătorită și netedă,
odată  cu  ropotul  mărunt  și  proaspăt  al  ploii,  mireasmă  de  brazi
bătrâni  ca  niște  mume  îmbrobodite,  mireasmă  de  mere  calde  și
rumene foarte, mireasmă de vie părăsită, grea de struguri pe jumătate
verzi,  mireasmă dulceagă  amară  de  busuioc  de  sub  portița  udă  a
grădinii

acea muzică deschisă chemărilor mele, mare cu valuri care încă n-au
răsărit, lumină de lună și oftat, clipită verde de septembrie

din piatră în piatră treptele cele mari la asfințit



pe lângă colțul ochilor

ea  învață  ce  înseamnă  să  uiți,  ce  înseamnă  să  cedezi  fiecare  vis
pentru ca  alte  zboruri  să  fie  posibile,  și  pe  folii  de  staniol  copiii
zgârie linii, cercuri și avioane, poate că ei cred că ochiul ei este din
ciocolată și marțipan din moment ce nu îl pot vedea, fiindcă pentru
copii lumea este încă obiectul dulce împachetat și necunoscut

în timp ce ea știe că lucrurile se nasc perechi în antiteză, că timpul se
naște început și sfârșit, că lumea se naște aproape și departe, dar nu
știe ce altceva poate fi imperfect într-o lume atât de corectă încât te
plictisești de ceea ce e sublim atunci când mâinile îți sunt legate

femeia mea stă cu mâinile la spate, singură, ca o harpă culcată pe o
rână, cu mirosul de lemn vechi în nări, și parcă se văd funiile unei
melodii cum o leagă peste trup, o melodie lentă și blândă ca niște
panglici sub sâni, pe gât, pe glezne, care o mângâie, fiindcă ea a uitat
cum să trăiască în legea oamenilor și simte că muzica este un alt fel
de lucru care ține loc de timp într-un loc infinit de frumos, și poate
că  muzica  devine  apa  trupului  ei  uneori,  că  ea  o  ține  greu  între
pleoape și potrivește măsura după moara inimii ei

cu încetul cârceii de viță-de-vie devin mai amari, mai ruginii, toamna
aceasta nisipurile curg greu sub ape domoale, cineva așteaptă mereu
să vină ploaia și trenul de la ora 5



Muñequita

Fată cu vine albastre-verzui, buzele tale sunt nemuritoare 
precum căpșunii, ele învie aidoma lor înșile cu aceeași grație, 
șoptesc aceleași cuvinte de nălucă, de bestie domesticită. 
Vezi că până și Luna s-a îndrăgostit de tine - îți stă alăturea 
zi și noapte. Cine spunea că luna e mereu femeie? Luna poate 
fi bărbat, cel care iubește femeia pe care el o crede zeie. 

Prin mileniile străbătute de tine femeie, când îți vine sorocul 
să rămâi grea, oricare ți-o fi numele pământean - Eva, Pandora,
- tu înlănțui bărbatul Lună cu păru-ți subțire și lung, strălucitor 
ca raza când trece prin nestemate; tu, cu gleznele tale firave, 
legi cearcănul lunii de tine cu mersul tău pe călcâie în apa pârâului.

Nu știai că pe alte tărâmuri zeița Soarelui e femeie și zeul 
Lunii e bărbat? Și când pruncul tău, femeie, iese la lumină, atunci 
privești orbită în ochii lui - timpul tău se rânduiește în zi și noapte, 
sufletul tău învață legea ramurii desprinse din copac, legea prin care 
bărbatul tău este unul și tu ești una. E vremea când amăgirile pier.

Femeie bătrână, în părul tău firav și uscat se văd ninsorile palide 
și aurora cețoasă a toamnei târzii. Femeie bătrână, 
care ți-o fi numele? 
Până când Luna bărbatul te va mai ține minte oare?



Ochi de apă

Până când voi ști să te feresc de răsărituri și apusuri,
ochiul tău de copil va sta îngropat în ochiul meu, tulpiniță gălbuie 
în miez de sămânță. Tu sorbi din lumina mea 
doar când e ziua bună și noaptea așijderea. Tu crești încet.

Nu plânge. Așteptăm cu toții ploaia, cu umbrelele noastre vechi
care nu se mai închid bine. Mai ține-ți lacrimile în tine un timp. 

În noi a intrat mirosul putred-dulce al unui martie molatec 
și plin de plictis. Greu este aerul fără frunze, 
prea multe sunt păsările. 
Greu e pasul părinților singuri cu copiii pe umeri.

Mai întâi vei învăța culorile și apoi vei ști ce este sus și ce este jos,
ce înseamnă dreapta și stânga. Vei ieși la lumină și-mi vei spune mie,
o oarbă ca toate celelalte, cât de albă e iasomia.

Mai albă decât rochia ta mamă. Și, fără să te uiți înapoi,
vei alerga pe drum și vei sări dintr-o pată de soare într-alta. 
Fiindcă toate lucrurile noi sunt mai frumoase decât mama ta, 
până când ea va ști să te ferească de răsărituri și apusuri.



În dulcele exil

Primăvara  pământul  dansează  cu  burta  goală,  flămând  de  ploi  și
uleiuri eterice 
din caliciul florilor, precum fata din Ipanema 
pământul e gras și cuminte, crește ca un colăcel de aluat proaspăt,

Azi iarnă am văzut un mort care înviase nu de mult, așa cum învie ei
câteodată pe ger,
putea fi oricare dintre atlanții de odinioară care sprijineau lumea cu
buricele degetelor, 
era sobru de înțelept și beat de neviață de sute de ani
îmi fura cuvântul de pe buze și tușea ca să îmi intre în tâmplă, să îmi
devină fiu
în viitura timpului care inundă clipa cu trecuturi îndepărtate, muzică
și sfere.
Eu îl căutam pe Ovidiu, tristul și ponticul, dar acesta era altul, 
spunea că Ovidiu a trăit prea multe metamorfoze de când cu exilul
nostru al tuturor
în limba sfânt de strămoșească prin care mileniile s-au încheiat ca
niște copci
peste  pântecul  umflat  al  fecioarelor  privegheate  să  nască  prin
neființă.
O veșnicie s-a vândut la talcioc,
au murit și au înviat de multe ori și Dante și Da Vinci și Thomas
Morus, 
toți marii tenori și marile soprane au făcut mezalianțe
în numele mașinii de făcut dragoste cea sacră și profană.
Junona a ajuns matroană de salon de coafură, Calypso stripteuză într-
un bar,
Julieta vedetă de telenovelă și Eva Braun educatoare la o grădiniță cu
orar prelungit.
Și  domnișoară,  mai  spunea  el,  nu  uita  că  nu  ne-am pierdut  doar
femeile, ci și bărbații, 
am decăzut prea mult,



ei  nu  se  mai  însoară  cu  ursitele  lor,  ci  cu  clone  siliconate,  citiți
romanul
Adam și  Eva  al  lui  Rebreanu  și  veți  înțelege  mai  bine  structura
binară a societății
și eclipsele parțiale ale sorilor, 
și acei morți frumoși cu ochii care scânteie în afară. 

Primăvara, peste vârtelnița care nu se oprește în palatul frumoasei
adormite, 
peste copacii care au murit în iarnă cu ținută impecabilă și guler alb
de nori, 
numai corbii mai aruncă blestem și descântec.
În  rest,  păsările  luminii  cântă  divin,  moșind  copacii  vii  să
înflorească.



Fire de tămâie

Iată că Dumnezeu a scuturat și pentru mine la fereastră câteva vrăbii.
Le sorb ciripit cu ciripit, însetată ca după o noapte de febră, flămândă
de soare precum tencuiala veche a unui zid. În amintire un țăran cu
mâini  foarte mari  trage carul de fân după sine în șură în timp ce
soarele  asfințește  după  crucea  dealului.  Este  vreme  de  toamnă
parfumată  ca  zmeura  aurie,  cu  gustul  dulceag  și  slab,  vreme  de
lacrimi interzise mie într-un loc păzit de urși bruni și vulpi.

Mi se pare că niciodată nu am știut mai bine ca acum că vine iarna.
Șoriceii  și  iepurașii  din  hârtie  colorată  și  casa  lor  asemenea,  din
bucățele decupate și lipite pe carton. O ramă ieftină și veche care nu
avea altă folosință. Un cui înfipt deasupra treptelor și pașii mei care
urcă greoi, cu mâna stângă sprijinindu-se de zid. În grădină plâng
frunzele  negre  în  meri.  Floarea  stă  rece  și  cu  corola  ruptă  lângă
fructele putrede care au uitat să mai cadă din ram. 

Și dedesubtul icoanei mari, înclinată peste masă cu binecuvântare,
ușița  verde  din  perete  pentru  tămâie  și  lumini  subțiri  de  ceară
galbenă.



Viaduct

Am crezut că eram într-un port al văzduhului
mirosind praful din ultimele trei nopți, roșu înecăcios, 
acru, cu iz de mucegai, rămas pe roțile unei nave 
fără naționalitate, cu oameni adunați de la izvoarele 
Nilului, Gangelui și Amazonului. Cu toții se simțeau acasă,
visau că vor fi lăsați în curentul de aer care curge
pe buza pământului, să fie scuturați de praful interplanetar,
așa cum copilul acela singur lăsa un vaporaș de hârtie 
să plutească în rigola umflată de apă după furtună. 
Fiindcă așteptam cu toții ploaia, cu mare întârziere.

Mă întrebam dacă tu, dacă noi, cu viața asta făcută ghem,
prăfuită, nu putem zbura sau nu putem fi trași odată cu apa,
apa din nori, către lună, să plutim fiindcă poate chiar praful
din multe soluri continentale, ne va fi polul electric 
ce ne va ține pe orbită. Poate că tu, poate că eu, 
poate că iubirea, adică noi doi, dar atunci tu ai spus 
că eu sunt prea evazivă. Bine, dar totul e incert, am spus eu.
Cum ai putea defini un punct în spațiu altfel decât 
printr-o ecuație cu soluții iraționale? Cum ai putea defini 
mișcarea sau statul pe loc, decât prin mărimi geometrice,
abstracte și relative? E doar ceva ce stă în ochii noștri, spuneam.

Mirosea a vechi, a gunoi și a nămol, așa cum miroase
în cămăruța cu mături și cârpe la subsolul unui bloc de locuințe.
Ca întotdeauna, oglinda îmi arăta dragoste, eram tot eu
și numai eu, cu aceleași culori în orbite, cu înnoptarea
mai densă sub pleoape, adică stelele mai departe de mine.
Mirosea și a toamnă, a praf de colecționar sub unghii, a femeie
trecută care se trezește la miezul nopților și doar atât,
din cauza singurătății morbide. Ca un păianjen, singurătatea
mă vâna din fiece colț, dar încă iubeam, încă mai credeam că
iubirea mă ține vie pe Acheronul din visul altcuiva. De parcă
lacrima mi-era ocean, și trupul, gămălia unui ac. Semănam,



respirând, cu tic-tacul unui ceas defect.



Encantada

o ședere cu sufletul aproape de marginea trupului meu
multe lucruri împrumutate de-a valma acolo
civilizațiile pierdute sau înfrânte sub calota cerească 
a unor familii de hominizi, teogonia și cosmogonia, 
miracolul insular sau continental,

câtă frumusețe acolo unde ochiul nu alunecă 
în ceea ce vede alt ochi, câte priveliști 
încă necartografiate pentru arhive și subsolul muzeelor

substanțele și transformările, frumoasele zăpezi 
sau ghețuri care încă ne-au mai rămas din fericirea
primordială, galopul verde-albastru al planetei

și singura întrebare fără răspuns, dacă vreodată 
a fost ceva numit nimic mai înainte să mă nasc eu 
cu toată memoria veacurilor ce mi s-a dat în arendă,
furată și dată din mână în mână barbarelor științe 
de graniță ale cunoașterii sau mezalianțelor
interdisciplinare, consorțiilor de creiere cizelate
ale specialiștilor care sapă cratere lunare 
sub propriile frunți

poate că aveam și eu o margine care putea fi atinsă 
duios cu o floare de bambus, dar era prea târziu mereu,
era mâine călare peste astăzi, pocnind din biciul
împodobit cu ciucuri roșii

și numai la marginea aceea îmi alunecau prin vene 
muzica din veacuri în care zborul supersonic public 
încă nu exista, dădeam vina ca în copilărie pe revoluția
industrială apărută în vremea lui Beethoven, 
apoi pe Galileo Galilei, apoi pe nimeni fiindcă
îmbătrâneam și îmi iubeam clipa de fericire din tinerețe



acum luna se juca cu umbrele nucilor bătrâni pe pereții
bătrâni ai casei mele, în sertar pocneau mărgelele din
lemn rupte de pe sfoară, le țineam să le cos din nou și
periodic se rupeau, e greu să îți imaginezi viața fără ac
și ață când te naști femeie în secolul douăzeci, e nevoie
să te peticești, să îți refaci viața în rândul lumii, 
dar probabil că fusese un mic cutremur în citadela
aceasta a spiritului unde alunecă fir de mărgean de lună
care răsare uneori roșie ca zmeura

în mod cert avusesem o margine și cântece și glorioase
sudălmi treceau pe lângă mine ca prin urechile acului,
azi cred că toate au rămas departe de tot, acolo unde 
nu ajung cu mâna, undeva în spatele inimii.

este soare, în constelația neamului meu mai e doar
soarele care răsare, și muzica mea veche cu atât de
puține cuvinte încât nu contează decât melodia.

tierra soñada por mí.



Înviere

În vremea mea mi-am privit și eu mâinile și am înțeles:
semăn cu mama.
Din încheieturi mi se scurge viața și prin vârful degetelor se întoarce
în sine,
în funcție de anotimp. Jonglez cu viața, o dau și o primesc.
Fie că le așez una lângă alta în rugă, fie că le lipesc de lutul gol,
tot ca ea sunt și eu.

Nu demult  mi-a  murit  Yorick  -  era  blând și  supus  în  mâinile  lui
Hamlet
și tot el mă privea de lângă oglinda Mariei din Magdala.
Din fumul țigărilor îmi apăreau printre degete mici păianjeni negri 
pe care îi striveam rând pe rând...
dar azi înviaseră cu toții și țopăiau triști pe dușumeaua murdară.
Nu știam că până și ei învie.

Acum îi vorbesc fiului lui Yorick, în timp ce prin pulsul din degetele
mele
încă mai trece soarele de ieri către mâine:
și tu preabunule semeni cu tatăl tău.



Ramuri

ca și soarele, bărbatul fără femeie se rușinează
să se arate gol în miezul iernii

femeia e copacul cu frunze vii în spatele căruia
bărbatul se ascunde ca să ardă mai viu
când se crapă de ziuă

și pe copaci îi doare primăvara
și ei mor din picioare
și ei cântă prin păsările cerului
după ce bărbatul moare, femeia lui mai clipocește prin frunze
mai plânge înlănțuită ca o mujer dolorosa
o iederă verde închis o fulgeră strâmb peste coaste
bocetul ei e singur-singurel
taci femeie, zână, poveste pe strună
nevăzută, neștiută nici de lună

...............................................
femeia e copacul vorbitor din povestea fiilor ei
iar ei o povestesc de bine și de rău

la poarta celei mai bătrâne femei era un brad uscat,
un ram țepos spânzura în vânt
și cânta
iarna plângea ars de chiciură
primăvara creșteau coprine ca picate cu ceară 
din lacrima lui

ca și soarele bărbatul fără femeie 
totuna cu femeia lui-copac se luminează



luna ca zmeura

povestea de dragoste dintre Greta și Pompiliu
era frumoasă și nesăbuită
mult mai puțin vizibilă în ochii lumii decât este, de obicei, 
o poveste de dragoste.

ferestrele  gării,  patinoarul  cu  copii  și  fulare,  trenurile  pline  de
navetiști, parfumul ei de lăcrămioare și săpunul de măr verde, pernița
de ace și bolduri, pixurile cu capac în formă de cap de ursuleț, ochii
ei căprui deschis, cu tentă de coajă de portocală și ochii lui incredibil
de verzi

era un singur moment când, paradoxal, Greta
nu se simțea păpușă mică - atunci când el o săruta în colțul buzelor.
Altminteri, el îi oferea batiste vechi din batist adevărat,
baloane legate cu sfoară,
bilete de papagal și omlete cu ciuperci. 

Greta și felul ei de a duce furculița la gură în doi timpi, cu pauză la
jumătatea gestului, luna roz ca spuma de zmeură în seara în care au
fost  la  operă  și  au  văzut  Romeo  și  Julieta,  și  apoi  s-au  oprit  la
McDonald's  și  Pompiliu  a  comandat  două  porții  mari  de  salată
grecească  și  luna  aceea  plină  pe  trei  sferturi  atârna  de  marginea
copertinei restaurantului

Greta nu îl cunoștea pe Pompiliu și l-a luat de soț, 
după ce el a întrebat-o dacă mama ei ar fi de acord.



Pâine și lapte

Mamă, mi-e dor să coc pâine, mi-e tare dor să îmi suflec mânecile, 
să îmi leg părul cu basma curată, să îmi strâng șorțul la mijloc,
să îmi las deoparte toate gândurile și rândurile, miasma de tristețe
care vine de la cenaclul de poezie al urbei, miasma de nămol
de la peripateticienii secolului 21, miasma de minciună hâdă,
de probleme existențiale gen lasă-mă să te las, de toți caii verzi
de pe pereții încă verticali, e simplu să tac, e greu să tac tot timpul,
când toți ceilalți vorbesc limba supercalifragilistică, când ciutele
își  ciulesc  urechile  și  nimeni  nu  înțelege  de  ce,  ele,  atât  de
nevinovate,
atât de bune și cuminți, atât de regine și fecioare înainte ca ochiul
bărbatului să le ajungă

Este cald, este încă pâine la supermarket și totuși
mă roade nevoia de viață, iubesc viața și nu îmi plac indecizia și 
fapta fără rost și melancolia de scaiete al bărăganului și lamentația
celor care calcă miracolul zăpezii în picioare cu ideea că e mai bine,
că  pentru  toți  e  mai  bine  să  pângărească  voia  sau  nevoia  lui
Dumnezeu.

Mamă, ce pâine să fac eu? Cu un strop de sare și un strop de drojdie,
ce fel de făină să frământ? Mâine sau poimâine o voi coace rotundă.
Dintr-odată. Cum o vrea Dumnezeu. Dar pentru cine?
Da’ du-te dracu cu pâinea ta cu tot, urlă cineva.
Bine, mă duc dracu cu pâinea mea cu tot, îndrăznesc eu să îi răspund
în gând. Pe mâine.



Închipuire

Nu există întrebări, există numai răspunsuri.
A plouat din cer și grădinarul a aruncat aceleași semințe
iar la anul le va arunca din nou
să răscolească lumea din adâncuri.
Cerul nu mai are porți, cerul a coborât pe pământ.
Toate amintirile oamenilor au prins viață,
sămânță din sămânță, verde adevărat din verde adevărat.
Ochii tinerilor sunt obosiți, prin ei au trecut milenii de războaie
și mii de răstigniri de când și-au trăit prima moarte 
prin propria lor naștere,
iar eu zburasem prea demult ca ei să mă înțeleagă.

Iau aparatul foto oriunde merg, ca să țin minte răsăritul și apusul.
Sunt un om trist care ține în mâini ochii altora
și chiar și pe ai mei câteodată.
Visez la vremea când vor fi înregistrate pe suport biomagnetic
mirosurile ierburilor și senzația de mătase a frunzelor fragede,
gustul strugurilor și căldura pâinii coapte.
Cât de păgubită și seacă va fi lumea, mă gândesc eu,
și cât de frumoasă e viața așa cum o știm, 
când încă e loc pentru ceea ce nu știm.
Nu există întrebări, există numai răspunsuri,
din nou și din nou,
acolo jos, în inima mea și a voastră,
crește o lumină.
Tăcere: crește un copil.



Bobotează

În noaptea de Bobotează
am plămădit cu palma pământul din valea secată
și am clădit o corabie. 
Stăteam în nisip și așteptam să urce apa printre cetățile din lut,
acolo unde îmi lăsam semn moale tălpile de copil,
unde erau tainițe și turnuri sfărâmate. 
Pământul era galben cum e soarele și eu râdeam ca o apucată.
Pe-acolo nu trecuse nimeni în afara coasei străbunilor demult
și totul era uscat.

Dimineața m-am trezit însetată și am plecat la drum.

Pe ușa tramvaiului 21 un biet nebun
și-a lăsat inima zgâriată pentru oamenii triști, aglomerați,
care se prind de bare reci, care se închină la biserici,
care caută lumina lină în sticle cu aghiazmă.
Inima lui era doar un pic mai mare.



Femeia și contrabasul

cu gâtul ei aplecat ca un semn de întrebare în limba spaniolă
șade la fereastră și crește arbori înalți din gene
și scoate ceasuri de buzunar de sub sâni ca un scamator
și fluturi de zăpadă colorați ca niște paiete și multe flori de gutui
din papucii de casă arăbești
stă numai cu perdeaua zburată de vânt, calmă și moale,
serioasă și tăcută de parcă ar fi fără haine

era undeva pe Champs-Élysées, ba nu, era la Kremlin,
sau poate în Piața Sfântul Marcu, undeva cu mulți porumbei,
și semne de cretă albe și roșii, și peste voi se arunca o ploaie
torențială, încât vă era rușine în fața lui Dumnezeu, cădea cerul
odată cu amintirea declarațiilor de dragoste
ca niște înjurături între perne
tu dragul meu, tu draga mea,

ea tace de trei ore ca în orice zi de duminică
flămândă și însetată, cu tâmpla strivind cerceveaua albastră,
cu vântul și vopseaua scorojită în părul ei,
se ridică de pe covorul persan întins pe perete țesută printre stele
zboară cu genunchii la piept
și mirosul acela de lemn cald și vechi în nări o doboară



Idilă

Iubita mea are umbra sfioasă și ușoară
în zori de zi ea se îmbracă în mireasă, soarele o pătrunde
la subsuori și în mijlocul ei subțire.
Ea se lasă pe iarbă ca un văl, abia dacă acoperă
păpădiile pufoase care sclipesc de rouă.
Iubita mea este ca cremenea nearsă, o străbat razele 
din cap până în picioare și din ea rămân pentru mine doar ochii,
mari și blânzi sub fruntea netedă, doar platoșa sânilor arămii,
tălpile cu filigran de praf
și buzele ca din întâmplare umede pe care nu le pot atinge
niciodată.

Iubitul meu e drept și alb ca lemnul de fag,
el crește departe de pădurea atâtor ierni grele, străbate cerul
cu ramuri înalte și îndrăznețe, fură norii de furtună
și mă fulgeră cu privirea la rădăcina tâmplei
până când încep să strălucesc.
De sub pielea mea el scoate la iveală vinișoarele albastre palpitând,
mă ascultă cum tac până când îmi simte inima toată
sub degetele lui mari că bate în ceas de minune și de noroc,
își desprinde haina de fiară sălbatică de pe piept
atunci când mă îmbrățișează
din cap până în picioare cu gust de coacăze negre,
și numai buzele lui umede nu le pot atinge
niciodată.

În dragostea lor el acoperă cu umbră trupul ei străveziu.
În dragostea lor ea aduce scânteia în ochii lui ascunși de soare.



Amurg

Ședeam singură pe o bancă
în orașul cu suflete pustii și case care putrezesc de vii,
îmbrăcată prea bine pentru o cerșetoare
și prea sobru pentru un clovn,
în orașul fără milă sau aduceri-aminte
unde actorii încă joacă tragedii seculare, 
nesimțiți și reci,
așa cum se cade pentru orice maestru
care nu-și judecă adepții.

Ici-colo cădea câte o mână, câte un picior,
mai flutura vreo fustă roșie,
preoții acopereau cu sutana lor copiii,
se numărau apocalipsele și copacii care se uscau peste noapte.

După ce am murit fără voie,
după ce nu mai puteam lupta pentru bucuria vieții celorlalți, 
după ce nu ne mai puteam bucura la gândul fericirii altora
și nu mai eram ochii și urechile lui Dumnezeu
și nu mai eram înfrățiți cu iarba plină de miresme de sân de fecioară,

ne-am trezit fericiți că existăm
pentru ca pământul unde ieri și azi vorbesc din fuse orare diferite
să rămână rotund în atlasele școlare,
clipă de echilibru a eternității,
fiindcă eternitatea e necesar să existe dincolo de oameni.

După ce am înviat fără voie
ședeam singură pe o bancă
între oameni care uitau mereu de câte ori au murit,
mă gândeam ce privilegiu e să știu că totul e frumos
și mai ales o frunză prin care răzbate soarele
cât timp e crudă înainte să îngălbenească,
cu nervuri tot mai subțiri și celule descifrate la microscop



atât de magnific construite și simetrice și egale,
acea frunză care va să cadă, 
în lumea în care zeul nu va fi nicicând cunoscut de oameni
sau omul nicicând cunoscut de zei.



eu nu sunt fluture

Am ochii foarte triști și mâinile foarte albe.
Copilul meu se va naște fericit.

Peste pâinea pământului va cădea ștergarul cerului,
botezul fiului meu între oamenii care ca și mine iubesc
munca și patria, bucuria de a dărui, frumusețea de a fi om,
sfințenia brazilor înalți, apele care susură, sămânța vie din brazdă.
Peste lacrima durerii din trup va cădea cântecul,
acela nevăzut scris pe un portativ vârstat de stele.

Pentru noi plouă adeseori mult,
cineva adună în corfiță albăstrele și le răstoarnă pe pat.
Când îmi privesc copilul în ochi sunt tot mai mică,
sunt tot mai caldă și am o casă a mea
cu sobă și jucării,
cu geamuri simple prin care seninul intră cu totul
după ce copilul meu șterge aburii.
Toate florile au căzut între noi doi și suntem împreună.

Copilul meu se joacă cu degetele mele fără să le numere.
Pentru el sunt tot mai multe în timp ce le atinge.
Ca și mine și el s-a născut fericit.



Incognito

Îmi plac oamenii care preferă să ierte decât să uite,
oamenii care preferă să înțeleagă decât să știe.
Ei nu întreabă niciodată nimic, doar privesc lumea
cu jumătate de ochi și o ascultă cu jumătate de ureche
chiar dacă au murit demult. Viața lor e prea vie. 

Printre ei erai și tu, incognito, cu ochelarii tăi de soare
cu lentile verde închis, model de damă.
Credeam că erai la fel cu ceilalți,
credeam că rămâne ceva în locul de unde pleci,
precum umbra de cerneală tipografică în jurul literelor,
după ce ediția se perimează și ajunge la anticar.
Credeam că după ce iubești o femeie rămâne ceva din tine în urmă.
Ca aburul deasupra hulubilor albi, doar a unora. 

Credeam că, după ce părăsești o femeie, 
și în tine rămâne ceva, cum ar fi boala bronzului 
pe buzele de pe esplanada cu statui a îndrăgostiților,
lacrimile negre din ochii de marmură ai unui oraș 
cu sângele tulbure.

Mi-ai spus că nu are rost să păstrez pliculețul de ceai
după ce l-am scufundat o dată în apă clocotită. Cineva cânta 
sonata Patetica pe corzile creierului meu.
În geantă mi-ai lăsat ochelarii de soare. Erai gol și cred că erai bărbat



ceva ce am uitat

când mă prinde vreun înaripat de călcâi simt că trebuie să 
calc apăsat, să nu mă înalț ca orice pasăre
fiindcă zborul pare simplu și firesc, o cădere în cer,
iar statul pe loc e greu și sacru
se numește vatră, se numește piatră, 
fiindcă suntem intraplanetari și intraplacentari cât ne e veacul
și ce frumos și simplu ne șade
sara bună mesager al nopților mele, sara bună doamne și domni
veste  dau  că  stau  culcușită  pe  un  genunchi  și  citesc  fiindcă  sunt
femeie,
deși nimănui nu îi pasă
dar mie îmi plac poveștile colorate și aerul frivol al minții mele,
cu tot ce voi uita din ceea ce învăț acum
edițiile noi cu coperte schimbate, 
cele care vor fi mâine alte povești, cu rânduri care fug
precum turmele de antilope
închipuiri ale minților de bărbați care ne cutreieră holdele
și le treieră
una câte una

acum privesc din nou aceeași lume
cu stâlpii vechi de telegraf pe marginea căii ferate
o lume secționată și parcelată de mult, măsurată cu șublerul,
era lumea mea, frumoasă ca un măr copt în coajă
când începe să sfârâie și să îmbie 
cu mireasma lui pervertită intelectual
mirosea a literatură, filozofie, și istoria artei 
fiindcă îmi plăceau poveștile mai blânde
între cerul și pământul limpezite și țărănești
zburau îngerițe în cămăși lungi de noapte, albe cu dantele,
coruri de copii trâmbițau precum arhanghelii venirea primăverii,
cu ierburi de leac la subsuori se ivea câte o zână
rușinată că trena din narcise se ofilea prea iute,
și eu îi ajutam pe toți



să iasă din tabloul dezvelit la vernisajul vieții mele

plângeam în afară
plângeam înăuntru
ascundeam o lună amăruie în spatele ochilor, 
când sub dreptul, când sub stângul



vânătoare cu urși

iubitul meu e tânăr și puternic, aleargă ca un vânător prin visele mele
și omoară urși și lupi,
mă cheamă să pun mâna pe blana lor să mă conving că sunt morți
și râde de frica mea când văd privirea lui în ochii fiarelor,
de parcă el ar fi murit, nu ele

până când s-a întors din pădure cu brațele goale
laptele meu a dat în foc și feliile de pâine s-au ars.
el îmi privește prin șorț coapsele de parcă m-ar vedea pe dinăuntru,
soba arde mai iute și o scânteie i se prinde în păr,
încerc că o dau deoparte, dar mâna lui mă prinde ca un laț,
molcom mă dezmiardă cât timp mai ardem laolaltă,
și timpul picură din ceasul cumpărat în piața de vechituri

aseară iar l-am visat, ochii lui străluceau din nou,
luna era ca argintul și el o sorbea în pumni din apa izvorului



înainte să fim praful din lumină

istoria cuvintelor este istoria noastră
șopteau bibiliotecarii din scaunele lor înalte,
de pe scările lor spiralate, din lemn vechi și închis la culoare,
ca dintr-un amvon
unde arar vorbește praful strâns în fuioare de raze
în labirintul de lambriuri și balustrade

enumerarea  de  origini  și  sfârșituri  ale  cuvintelor  în  dicționare
etimologice,
încercând să dea un sens cuvântului religie și cuvântului respirație
și explicațiile savante privind tușele de culoare ale lui Da Vinci
în pictura fecioarei între stânci,
culturile  asiatice  străvechi  și  continentele  care  nu  mai  pot  fi
descoperite
odată cu dialogul dintre civilizații,
rândurile privitoare la soteriologie
și istoria tapiseriilor flamande în secolele 16-17,
cuvintele strivite precum un fluture în cămașa unei cărți

peste grămezi de grâu și fân în hambar
două trupuri de miri cu nimbul limpede se iubeau,
ocoliți de lumină, atingându-se doar cu degetele,
aurii și tineri



CAPITOLUL II – STANȚE SCURTE



Știu

știu, știu că pot face focul oricât de mic după ce apa dă în clocot,
știu că oul mai proaspăt pus la fiert se lovește de fundul cratiței,
știu că trebuie să trag fărașul repede ca să pot mătura gunoiul în el,
știu că acul se bagă în ață mai ușor decât ața în ac,
știu că cearceaful se calcă mai întâi pe margini,

știu că nu am avut bărbat să mă știe
și nici copil să mă știe de mamă

știu că e doar o convenție socială
căsătoria
și mersul minutarelor înspre dreapta,
așa, ca roțile mașinilor pe care bărbații le iubesc,
ca soarele la o fereastră deschisă către miazăzi

știu că zahărul cu măsură
ține florile mai mult în glastră,
dar nu totdeauna...
știu și asta



Solo

eram prea obosită și în mijlocul concertului pentru pian
am plecat să respir împreună cu teii, era acel început de muguri,
care aduce doar promisiuni de mireasmă,
Montmartre din copilăria mea, 
și vreun colț de coșmar ascuns sub preșul destrămat...
acolo unde cineva a tras pianul pe scenă, demult.

și pianistul părea un om rău și frumos,
prea tânăr poate, prea curat.
odinioară  se  sculptau  gheare  de  fiară  la  picioarele  meselor  și
scaunelor
pe care ședeau oameni care își uitaseră vârsta,
în felul lor suav de eternitate.

din aburii serii și valurile de sub căpătâiul lunii
ieșeau rotunde viorile, numai ele pe drumul meu gol 
și cântecul înflorea și veneam spre casă,
dar aveam ochii un pic mai vii, ca doi bătrâni fericiți



peste an

în duminicile de peste an trec umbre mari de nori prin munți,
vine toamna aspră și curată
ca o femeie după ce a fost și casă și masă viața întreagă
pentru un singur bărbat

vine și iarna ca o fecioară cu părul tăiat drept,
citind pe înserat cărțile negre de pe raftul cel de sus,
până când printre ghimpii măceșilor tremură flori,
ea e ca apa care curge și piere peste pietre odată cu dezghețul

o femeie frumoasă este mereu o toamnă sau o iarnă,
și un bărbat frumos este ca primăvara sau ca vara,
cu pletele ea stă prinsă de brâul bărbatului, să nu se înalțe el prea sus,
să crească fiii lor din lut în lumea de sub soare



ziua facerii

un om bun a aprins cele două făclii
și a făcut lumină în mormânt

un zidar a luat lumină și a clădit zi și noapte
din cuibul palmelor lui alte cuiburi
asemenea rândunicii,
un plugar și-a luat soarele pe umeri și a sângerat pământul
să dea colț grânele, să miroasă a lapte,
ceilalți și-au pus coatele pe masă și au adunat
toată lumina în stupi de cuvinte și formule

căutătorul de ape a furat luna ca să vadă
firicelul strălimpede unde se țese

și noi toți am deschis ochii în acest mormânt
încă de când ne-am născut



rânduiala

eu sunt îngerul din trepte, mi-a spus ea,
în timp ce coboram,
dă-mi mâna

mai demult pocneau din bici când suiau după deal,
frate cal și frate bou 
și tu soră oaie dădeai lapte mult și miei la stână
și mâțele cătau în pod și în hambar 
dar puii îi luau de chică stăpânii,
e bine Doamne, am iertat toate acestea

iar șarpele de casă apărea rar,
toamna când alegeam fusoiul și femeia îl lovea cu sapa
e bine că încă iert și asta Doamne

și căprioara soră cădea în genunchi,
e bună rânduiala,
spuneam eu în timp ce coboram, iertând-o
și pe ea



salcie

mai frumos nu se poate, spui tu,
când pianul pleacă departe din auzul meu
și eu plâng, nu vezi, nu doar tu plângi,
ploaia verde-argintie îmi țese rochie și soarele stângaci
o coase cu iarbă necălcată,

numai o umbră mi-s degetele, nu vreau
să mă sinucid cât timp sunt încă vie,
există o deltă pentru toate apele,
o deltă pentru plânsul celor cu suflete,
un răsărit pentru aripile păsărilor lungi ale apei,
care zburătăcesc jos,
mai aproape de cerul răsfrânt

azi mă iubesc
și sunt mai singură decât ieri și poate
că iubesc orice iubire a celorlalți,
le prețuiesc clipa deplină ce s-a împărtășit de pretutindeni, 
din toate oglinzile,
nu pot, pur și simplu nu mai pot respira de fericire,
am cinsprezece ani și mă numesc femeie sau salcie



căderea în ochi

și-atunci mi-așez în cufăr sfintele haine și sfintele merinde
și plec
undeva tare aproape,
întrucât drumul mi-e scris cu cerneală,
după ce o postată de vreme
am locuit într-un ochi, doar pe marginea pleoapei

azi încă locuiesc în mine însămi
și tare greu mi-e să plec
acolo unde sufletul nu e regină și mintea îl uzurpă

e prea mult soare și luna plânge cu mireasmă de moarte



brazii de peste drum

de la brazii din munți către copacii de mai jos,
toți se simt întăriți ca fierul, ca spițele roții,
și toți sunt pe umerii unui Dumnezeu,
dau veste de ninsoare sau de nuntă înspre vale

se simte fierul ascuns în inima copacilor
în pântecul lor stau pitite securi și seceri,
și masca de aramă a soarelui

iarna tăcerea femeilor e duioasă,
iar degetele lor sunt iuți când cos cămeși,
peste pragul ușii ele poartă tăciunii și vreascurile
cu șorțurile cenușii și mânecile suflecate

iarna cuvintele tac ca niște mese și scaune
și cei ce nu mai sunt se așază pe ele cu genunchii și cu coatele



libertate

oamenii au câteodată carnea de lumină,
numai arar Dumnezeu-medicul vede prin sângele lor,
și fiece strop e ochi, fiece glob de aer e orbită...
topindu-se precum cărările de nea,
ei iubesc câteodată câte doi,
uită despre pești și ochii verzi dintre ape și nori 

pe lângă gâze și fluturi, zboară și pleoapa mea prea aurie,
buzele de fecioară prea domoală,
pielea de iadă fără noroc,
cântecul de libertate care încă mă îngenunche,
libertatea altora pentru care încă lupt, atunci când tac



clasic

era mai simplu și mai frumos
printre coloane înalte, albe, 
curat și simplu era gestul cu care plecam genele, 
de parcă și umbrele erau mai curate și bune și limpezi...

floarea de regină a nopții și a lunii avea marginile
tăiate cu colțuri drepte și linii fără cusur,
niciodată o taină nu ne momea curiozitatea
și parcă spuneam da sau nu din toată inima

era frumos cum a fost o dată ca niciodată
nu devenea ar fi fost,
părerile nu aveau loc printre vorbe și cărți,
știam ce vrem să fie și numai vântul șoptea vrute și nevrute,
răsfoind statui



între vieți

pesemne că odinioară, între vieți, îmi crescuseră falange lungi 
din picuri de cerneală și tremur de arpegii
umblam ca șoapta unui vânt bătrân ce-n joacă fură bemolii 
din suspinul unei fete

se înseninau deodată clopotele a duminică și palid era cerul
ca un polog de grâu culcat de ploaie

pesemne că între vieți îmi creșteau mai galeșe genele 
și tălpile ca literele cursive 
mă duceau departe peste ghețuri



primăvară

am stat odată lângă inima unui copil
și am ascultat cum îi cresc oasele
ca o chiciură peste chiciură, 
în lumea ca o apă luminată de corali

noaptea trupul lui era un cântec frumos
scris într-o cheie necunoscută

din răsuflarea lui prindeau viață și noroc
lucrușoarele mici și mari
copiii desenați școlărește, fluturii cu aripi de dantelă,
avioane și mașinuțe albastre, cireșe gemene
și andrelele bunicii

departe în câmpul deschis, mai aproape de cer
copilul învăța cât de greu e cuvântul
și literele cum stau să pice de pe buze
cât de darnic sângerează zmeura chiar dacă are ghimpi
și cât de puțin se teme grâul să devină aur

am ascultat cum creștea,
dar el auzea mai bine decât mine



geneză

la început a fost Cuvântul și Cuvântul era Copil
și Copilul ținea în palma stângă Calea Lactee
cu nori de stele și crâng de comete...
crescând, l-au momit potop de libelule vii
și pajiști cu fluturi , iar peștii și păsările erau cusuți
pe fusta plină de culori a mamei

plăpândă era lumea și mare lumina care
îl urma pas cu pas în jocul spre ființare și stră-ființare
și palma lui creștea, dezvăluind, rupte din colnic de cer,
munții și râurile, câmpiile și mările
în zilele Facerii sale,
cât timp copilul mișca aerul cu palmele lui, râzând

și Bătrânul din ziua a șaptea-a e tot Copil
chiar dacă palma lui e mare cât tot pământul
ce-i scris, cu crăpături, în ea - 
el abia își ține umbra firavă, proptită cu umerii
și în curând ultima stea, străvezie parcă,
va luneca departe, din palma lui, 
în cristelnița unui izvor



taci, fluturii dorm

taci, fluturii dorm acum
când îți ridici genele se zbat primăverile îngropate în mine
oamenii triști umblă toți aiurea
pășesc cu capetele pe șoseaua netezită de comete
vezi, acela e nebunul care apărea mereu în calea noastră
de la moartea temnicerului nevinovat care nu îl înțelegea
ca și cum noi am fi știut

taci, se spune că el a murit singur
jerpelit și rece ca toți nebunii
pe care drumul îi uită pas cu pas
dar noi nu suntem destul de reci încă
pentru a nu muri
și de unde știi tu că noi chiar dorim nemurirea?
nu poti avea decât ce nu dorești, spui tu
sunt fluturi albi și fluturi negri pretutindeni,
și asta e mai interesant decât moartea

eu sunt o aripă pe obrazul tău,
dormi în pace, taci
până când păstorii de fluturi îți vor trimite turmele
în ocolul inimii



lișița

prin ochiul ferestrei bărbatul meu
îmi aruncă grăunțe de lumină,
sunt lișiță de tăciune când el mă privește,
sunt nevăstuică fericită care scutură praful
rămas în urma lui

câteodată mă împresoară cu vânt rece, 
alteori mă așază pe pirostrii să fiu ulcică de lut copt,
dacă plâng el trage afară din mine lacrima ca un vâslaș,
cu lopeți de răchită și salcie

când fumul iernii urcă drept spre steaua
ancorată de acoperiș
bărbatul meu surâde cu buzele strânse
și ochii deschiși, ca un pește fermecat,
și nici nu știu dacă mai e viu



Phoenix

tigrii, leii și girafele din sufletul copilului
au murit demult
cartonul scorojit cu desene animafilia stă
pe șeaua unui căluț de lemn
uitat în podul bunicului
printre raze, lumea apare de zeci de ani la fel,
fire de praf în ploaie,
aureola unor rame de fotografii acum goale

pesemne acolo sus, ca-ntr-un cuibar
crește pasărea Phoenix,
pe sub umbrela neagră și mare apar alte savane,
biluțele colorate se scufundă în mările cu corali,
hârțoagele închipuiesc avioane și trenuri
cu mulți călători

și a fost veac frumos și a fost noapte
și a început un altul



oiștea

când ninge mușc strâns cu dinții din față
felia mea de timp, 
îmi pun perdele de gene moșnegești 
peste tot târgul cu biserici și piață de duminică

cineva mi-a înhămat o umbră de marginea claviculei
și mi-e tare greu de soarele care trage prelung
osia trupului meu,
cineva îmi calcă pe oiște și lanțuri 
și încarcă toată casa bunicii în spatele meu

odată cu vântul și agale 
trec printre cetini ca o cerșetoare



râpa cu aluni

iubirea mea se ridică pe vârfuri ca să intre în pădure,
ține tot aerul în brațe ca pe-o minge
încât ea și copacii se văd întâlnindu-se mai aproape
decât e cerul,
rece este respirația ei, tăioasă
și arabescuri de ferigi îi prind părul după ureche
când verde, când uscat

o privesc ca pe-o femeie oarecare,
iubirea mea pe care o respir din aerul din brațele ei
miroase a frunză mestecată de ciută, topită sub copite,
nervii ei mă înăspresc ca niște spini subțiri
de primăvară
și galeș îi este pasul înainte de-a mă înmuguri

iubirea mea nu gustă mure, doar rar câte-un cârcel
de iederă ce urcă peste pomii
îndepărtați de ceilalți, țâșnind în câmp…
de când e ea cu mine, râpa cu aluni s-a-nstrăinat de lume,
s-a sălbăticit, a coborât spre sat cu urși și vulpi
în ziua mare
pe lângă apele care tresaltă iute, ca pieptul femeilor guralive,
ca ochii bărbaților flămânzi



ametist

brândușele, amintiri pe clavicord purtate de valul
inocent al ultimei toamne
cu aromă de vin negru în pahare

ea singură cu piatra ei de ametist pe deget,
prețul unei nașteri rebele în miez de februarie,
printre zodii triste...
tu însuți trist
prin ochii unui fluture de noapte
când o priveai cum plânge
cum lacrimile îi curg în păr precum stropii de sevă
amară dintr-un lăstar tăiat

brândușele, doar picuri viorii printre fânețe
din loc în loc în pâlcuri 
și femeia de la fereastra trenului care nu așteaptă,
care aleargă ca apa
ca umbra norilor de ploaie trecând munții,
cu degete prelungi, doar picuri-picuri



istoveală

mă gândesc da, uite aici sunt eu
sub piatra aceea fără nume dorm oasele mele,
murii sunt goi, vântul e uscat și rece,
copacii muncesc să își tragă spre cer rădăcina,
iarna cade ca un năvod peste iubiri pădurene

aici sunt buzele mele care înfloare sub râpă
auzul meu doinit dintr-un clopot mai înalt
în deal la cruce.
spre soare-răsare păsările negre se aruncă în cerul gol
de unde inima mea a mai smuls încă o stea albă.

nu mă așteptam ca din fântâna uscată
să crească mușchiul greu sub neaua de pe ghizd și roată
poate e fiindcă mama nu m-a înțărcat cu vorbă bună.
ori am murit când soarele cădea în echinocții,
ori poate n-am murit deloc



colț de zâmbet

și mi se strânge inima ghem ca o rădăcină
prin furtuni de nisip și nămol
e mult prea cald dedesubt
am uitat dacă sunt vie sau moartă, am uitat dacă voi muri
și de unde știu eu sigur că nu pot trăi fără inimă?
ca un om gol de toate cele,
ca o tigvă care gândește mai limpede fără amăgirea cărnii
în care pătrunde
numai cuvântul lui Dumnezeu ca o lumină printre ape
un om fără lacrimi, doar cu un colț de zâmbet
când vine primăvara

și mi-e doar frig și nu mi-e trist deloc în lume
așa cum calc peste pietrele picate din lună
ca o femeie cu piele albă și subțire la scăldat



Noroi

Sunt tristă azi fiindcă am înțeles că adun noroiul și praful
sub unghii,
la mâna stângă, a inimii mele, ca și cum aș fi fost prea lacomă
de viață,
lacomă de sănătate, bucurie și iubire,
în timp ce sub unghiile mâinii drepte e curat.
Cui să mai dau Doamne din lumina mea coltuc de pâine?
Oare nu am dat eu cum am putut și oare nu am trecut ani în șir
povara de la o mână la alta?
Oare nu am dăruit eu fărîmă cu fărâmă
până când mi s-au măcinat ochii în orbite și sângele mi s-a spurcat,
vinețiu ca soarele toamnei la răsărit?

Sunt tare tristă Doamne, fiindcă văd
că ochii mi s-au limpezit
și praful din păr mi s-a scuturat singur și mă rog Ție
să îmi cureți și mâna stângă așa cum ai mai făcut Tu
altădată. Oare am eu drept să o fac?



Dansul culorii roșu

am început să vorbesc odată cu lumina
spuneam mama și tata deodată cu ea
nici nu știam cât de mult seamănă între ele
vorbele și lumina
cât de ușor, din carnea mea rupte,
silabele bat clopotul sau toaca
în lumea oamenilor, cei care mereu crucifică umbre,
o lume cu eoliene și hidrocentrale

aprind veioza să pot scrie
o epistolă către akadieni și zeii lor
pe care îi respect pe toți pentru ce au dărâmat sau au ridicat
dintr-o dată

telecomanda CD player-ului a murit
acumulatorii sunt la limita de subzistență –
cu fiecare silabă rostită
fâlfâie fluturii carnivori, în ritm de horă
pe linia de centură a creierului meu,
cad toți din mine însămi în mine însămi

de fapt ne-am logodit demult cu mama-lumină
și suntem fii și fiice incestuoase



mângâiere

femeile nu pot fi răstignite
durerea lor fuge prea iute, ca firele de nisip
prin foc și prin îngheț în deșert - 
dune albe le sunt patimile, 
corăbii fără stăpân,

viața și moartea lor își schimbă prea iute
locurile între ele,
plutesc înapoi pe cale de suflet
și de gând
precum luna și soarele dintr-un orologiu
își schimbă locurile între ele la vremea sorocită

fură moartea de pe fruntea femeii cu palma,
îngere,
lasă-i viața caldă să pulseze
vană și frumoasă precum fructul 
dintr-o stampă



pianissimo

mâna unei femei este frumoasă
fiindcă ea are două mâini,
cu una lasă soarele să intre în cămara
trupului ei, ca printr-o ușiță dintr-o ușă mare
dintr-un teatru magic
cu lumini roșii prin pereți străvezii,

cu cealaltă mână ea primește logodna cu sine însăși
cu o tristețe frumoasă
aduce soarele la pieptul ei
lângă inima ei despre care se miră că e caldă
așa cum cred copiii
că este pământul sub iarbă și piatră

și chiar dacă ar avea o singură mână
chiar dacă ar ploua mult
ea s-ar spăla frumos pe sine în aceeași apă,
și apa ar dezbrăca-o de murdărie
ca pe o ușă alba



trebuie și să ningă

i-am spus că iubesc viața cu o patimă albastră
și oamenii cu o patimă cenușie

era un înger cu care mi-am dat întâlnire pe internet 
într-o zi cu ninsoare infernală
stăteam într-o cafenea din pasaj
și îmi bătea inima 
de fiecare dată când trecea tramvaiul
sorbeam cu înghițituri mici
și el mă privea respirând prin fularul gros
fără să se miște
tăceam amândoi

i-am spus că sunt singură
că nu am inimă să mă despart de el
că totuși cineva trebuie să achite nota de plată

a stat vreo oră privind dincolo de mine
nu a lăsat niciun ban
și a plecat fără o vorbă exact când s-a înseninat
de parcă știa



șoapte

când vântul mugește dureri ostenite
amarul e vechi ca-ntr-o pivniță veche
pătrunză suflarea a inimii frunză
sub zeghea de brumă, mustind în cărare
cu focul ascuns pe sub crengi nepereche

mi-s ochii prea mici, din furnică m-am tras,
din veacuri de colb și cenușă de-un veac
și mie cu alții la fel mi-e ursita –
copilă cu gândul de ac gămălie,
țepușă-n pălanul stupinei pustii,
din cearcănul meu cad doar raiuri uitate

și lemnul din trepte miroase a ploaie,
cresc roiuri de frunze, prinzând stacojie
culoarea de strajă a șoaptei de noapte

în lotca de frunză, de ploaie zvârlită,
paingul își duce beția spre moarte
prin filele vechi, țintirim de cuvinte,
ferestrele sparte privesc mai departe



antedatat

și noi ne eram năpastă unul altuia
când tu treceai în mine și eu treceam în tine
rând pe rând
ne întrebam cât de adevărați suntem 
și care dintre noi era litera A
sau cât de frumos intra lumina 
daurind culoarea ochilor pe dinăuntru
când ne apropiam unul de celălalt

abia de mă țineam singură în vântul pieptiș
când plecam de la tine 
și tu priveai tăios și departe
abia de mă ascundeam nevolnică în mare
că tu erai valul care mă ducea îndărăt 
încăpățânați amândoi eram dar numai eu plângeam
și tu îmi cântăreai lacrimile ca un cămătar
atât de rău erai că măsurai zâmbetul cât de alb era
și pielea cât de moale în raza dimineții

apoi era o poveste despre un izvor
și o noapte caldă cu stele puține
pietrele fără zimți râdeau sub tălpi ca în copilărie
când ploua îți scriam versuri antedatate
și tu mai veneai uneori 
ca o umbră de zăpadă în cărare



flamenco

am deschis acel ceva
fereastra
stăteam cu o fustă roșie în gând, pe ascuns amorțeam,
pretutindeni cei care strigau tare, fiare vechi
deranjamente și salvare 021 prefix
foșnea ceva
7 ani în Tibet, perinița, reclame la dormeo,
la o fereastră stă cineva
blank __ anul nașterii cod pin card de sănătate
ceva urât, ceva frumos, ceva vechi, ceva nou
groaznic, exagerat, aiurea-n tramvai
la restaurant pizza pânze artificiale de păianjen de haloween
ceva despre împrumutarea, asimilarea, restituirea, restaurarea
tradiții
venerabilul Bede, cronicarii, tiparul și enciclopediștii
povestea mea, integritate, coloana infinitului, tezaur amanet
chat, mail,
banii nu se fac așa stând la cârciumă și-a bea

a fost ziua ta internațională
ziua ta unica, femeia, mireasa lui Cristos, copilul, în numele tatălui
Christian Wolff limita metafizică
șirul care tinde spre unu, calendare personalizate, căni
windows 7, 10, megabytes
20 000 de leghe sub mări, Calypso, hypermarket
cărțile motivaționale, fundațiile de caritate, evanghelizarea
cronica unei morți anunțate grădina Ghetsimani
ninge
schimbul de noapte la fabrică, vânt și așchii

ce mai tura vura
fusta roșie, parfum de femeie, semnul roșu al curajului
Scarlet Pimpernel, stacojie, amorul profan
clasic roșu și negru, cardinal,



inimă de ce nu vrei să
preludiu la după-amiaza unui faun
ce frumoasă ești când te ridici din nisipul amintirii
cu ochii închiși treci precum luna sub cămașa unei fete mari

foșnesc brazii a noiembrie
ca umbra căzută a unei frunze plângi și nu poți zbura



pălăria de soare

mai simt uneori că devin țărancă adevărată
îi sunt datoare trupului meu care strigă
toate lucrurile din sat sunt cenușă subțire, amăruie
suflată în vânt
este iarbă rea în toată curtea 
trec orele de-a valma, fără de rost
trec anii
eu plâng numai pe la chindie, când lumina
fuge de mine arămie cu solzi și aripi, eu nu sunt
decât o femeie îndrăgostită de copilăria ei,
m-am copilărit de-a binelea
sfoara traistei mă taie peste umăr și parcă e pâine caldă și grea,
și un ulcior gol pitit înăuntru
eu femeie moale și grasă, de mine fuge zâmbetul departe,
de mine singură pe drum în praf
cu pălăria de soare prinsă la gât,
cu urme de sudoare pe panglică 
și umerii degeaba rotunzi, degeaba grei și rumeni,
o târâtură ca oricare alta care cântă singură



arhitectură

În stratul dintre inima copacilor și scoarța cu riduri adânci
era locul meu în strana catedralei, eram cea mai aproape de asfințit,
aproape că ieșeam din formă așa precum iese ochiul unei broaște, 
mică precum un cariu minuscul sub ceasul lemnos vegetal.
Acolo aveam senzația clară că turlele de deasupra
trag tare corpul navei ca niște parâme spre centrul ipotetic
al sferelor albastre. La fel cum pădurile lumii trag și ele viața 
spre centru ca spițele unei roți. 
Eram doar alge noi toți, eram mușchi de pădure, eram rozarii vii,
cineva  ținea  sforile  prinse  de  acoperișuri  cu  pumnul  drept  și  le
răsucea,
mătura apele oncțiunilor și purificării,
iar noi ne ridicam bine ancorați în cer pe trepte, eram remorcați de
vii,
fiindcă e simplu să fi doborât în fundul pământului,
dar  mai  greu  e  să  te  ții  de  cerul  emisferei  tale,  să  tragi  și  tu  de
rădăcini
să clădești în lumea de jos formele geometrice perfecte
din lumea închipuirii noastre cea de toate zilele. 
Pentru a nu lua numele cetăților în deșert.



Magister

Când am început să mă joc în grădină, el era acolo
sute de portrete în clișee de ofset, mii de zâmbete aparte,
cuvinte care se dezgropau în goană după alt vânt și pământ,
până când rugurile toamnei vor fi mai înalte decât piramidele
de oameni înfrățiți cu piatra.

El era un copac bătrân, cu sufletul deja coborând
în genunchi de rădăcini ce ies la soare; puteam ședea câte doi
să citim abecedarul împreună : eu întrebam cu degetul arătător,
el doar foșnea răspunsurile după legea dascălului
care pune indirect întrebări,
până când toate desenele prindeau viață.
Nu îmi amintesc dacă toamna și el pierdea frunzele,
știu că avea barbă și ținea țigara după ureche.

Oare toamna este doar un anotimp?, întreba an după an.
Din punct de vedere strict, al noțiunii logice, da,
am îndrăznit eu să răspund după vreo câteva decenii. Dar…
vântul șuiera, soarele orbea, coasta mea stângă durea,
bătrânul meu plecase din grădină spre nisipuri mai blânde
și ceva îmi căzuse drept în inimă.



Însemne de creștere

Eram copii, cu lapte de alună necoaptă pe buze,
și ne mâncau genunchii și coatele mereu.
În colțul grădinii miroseam din picioare trandafirii,
aveam baloane mari și mici pe haine și uneori zburam
cu leagănul până la frunze.

Ce frumos stăteam pitiți când ne chemau la masă, 
ne ascundeam țipătul în glasul mamei
și nu auzeam nimic, fiindcă vocea noastră creștea 
ca picioarele încălțate cu pantofi care strâng.
Atât de rar treceau cocori pe cer și atât de des îi desenam 
cu linii în caietul îmbrăcat albastru.

Fără să știm, mânjii cu stea în frunte ne cunoșteau limba
și chiar și iarna săream în pat printre perne
ca să adormim pe-o ureche 
cu soarele cald în călcâiele noastre subțiri.



Intimitate

Ei erau dintre zeii tineri, necruțători și puri,
ca vântul, ca focul, ca mireasma din cetini.

Iubitul meu, n-am să alung mâinile tale care îmi dorm pe trup,
fiindcă vreau să rămână a noastră iubirea aceasta de-o clipă.
Altfel ar zbura, ar muri și ar învia
ca un fluture frumos, flămând și fără de lege.
Iartă-mă că mi-ești prea drag, că în lumina dimineții te iubesc
fiindcă  pari  atât  de  alb.  Tu  ești  grăunța  mea  de  nenoroc  și  de
nefericire.

Cu mâinile legate de pământ prin juruință,
așa erau ei răstigniți întreaga viață:
el cu podul palmei acoperindu-i pântecul,
ea cu degetele ei subțiri sub perna lui de căpătâi.
În locul unde cădea un zid le tremurau fluturii din inimi.
În locul unde apărea alt zid ceva îi lovea în creștet.



Femeia fără bărbat

În orice seară, pielea ei suav ridicând nori albăstrii peste lume,
rufele cu miros de săpun de rufe prinse în umerașe, 
neumblate de vreun deget, pufoase
în dulapul cu haine prea strâmte. 

În pustiu
toate numele tainelor ascunse sub sâni
și lumina aceea de lună ca un fum
în oglinda de pe noptieră.

În zadar se roagă toți sihaștrii care au jurat abstinență și
nevânare de umblet de femeie:
prin case bântuite trupul ei beteag, văduv de mii de bărbați,
încă mai moare 
ca un izvor.



Schimnicie

Ai erei noastre prizonieri cu Viața,
Luminii Morții i-arătăm doar fața.
Și dacă pe pământ nu-i loc de criptă
Un ochi de sus se rupe din orbită.

La treierișul stelelor plebee
Mi-azvârle ceasul pleava din Idee.
Și limbile adesea încurcate
Învie anticele postulate. 

Desprinși din hău cu cheia unei taine
Vin înțelepții vechi în alte haine.
În neaua ce-a căzut din ieri pe azi,
Pe umeri le cresc puii unor brazi.

Când cumpăna de ape greu mă doare
Oare se nasc sub vatră noi izvoare?



Note

Este greu acolo unde este întuneric, e o noapte care
nu mai poate să țâșnească dincolo de zodii, dincolo
de scutece sau lințolii
să fie liberă ca o tristețe pe care am acceptat-o.

Îi recunoașteam pe toți trecătorii –
oameni cu tălpi mai mult sau mai puțin alunecoase –
după mireasmă și după dâra de frunză uscată care, strivită,
mânjește asfaltul lacom în urma lor.
Eram singură ca un om plin de oameni pe care
nu-i mai poate iubi, fiindcă toți sunt trup din trupul lui.

O femeie egoistă eram, și tare voiam să mă mai poată bucura
lucruri care n-au fost niciodată ale mele,
nici surori, nici frați ai mei să nu fi fost 
în fața aceluiași Dumnezeu.



Primele cețuri

Pe strada mare oamenii treceau pe lângă mine 
ca niște saltimbanci,
făceau roata cu precizie de campioni,
făceau podul,
făceau lumânarea.
Adică tot ce găsești necesar pentru traficul pe timp de ceață.
Era o sală mare plină ochi de spectatori și gimnaști
și toți știau ce fac iarna rațele din grădina botanică
cele de sub podețul mic, înainte de straturile cu roze.
Și câinele meu știa.
Se oprise să adulmece și să sape sub frunze
toamna târziu,
până a scos la lumină gărgărițe roșii adânc în pământ.
Mulțumit, și-a ridicat coada două degete mai sus
și s-a întors la mine.

Astfel și manechinele negre din vitrină,
cu gâtul încărcat de gablonțuri,
și ele, ca și oamenii, știau tot ce eu nu aveam habar.
Era bine, chiar și Coppélia era printre ele.



Auscultație

mi-am scos desenul meu din anii de studenție
ai unei inimi copiate de mine cu creionul moale
și colorată apoi rumen și cafeniu și grena vâscos și bogat
din atlasul meu de anatomie, fiindcă
ce e viața, dacă nu și această inimă a mea
pe lângă toate celorlalte pompe vii, motoare sau alte mecanisme,

ca în portretul lui Dorian Gray mi-era teamă că ea
s-a înnegrit sau s-a lărgit în desenul meu,
de fapt ce e viața, dacă nu un desen
într-un bloc locuit de desene,
cu bloc cardiac uneori pe traseul scărilor interioare

am luat și stetoscopul vechi din sertar
să aud și eu cum cântă inima 
să mă conectez la vibrația ei haină,
s-o mai țin minte un dărab de vreme 
când adorm...



Întâlnire

Am îmbătrânit  o groază de nopți.  Poate că ieri  a  murit  cineva în
mine. 
Se făcea că era vadul nopții rece și tăios și o umbră
îmi cerea adăpost. Era mare și tristă mirarea,
era fără rost întrebarea. 

Eram în ipostaza de om de mijloc și îmi iubeam descălecarea
printre ropote, printre clopote de note.
Ale vieții, ale sorții.
Cu o ușoară reverență în surâs pentru toate câte sunt,
mă aplecam în fața umbrelor, chiar dacă păreau amare.

Printre flăcările care au apus era și podul din lumea mea de sus.
Un licăr, o chemare.
De taină pentru mine, de-nțeles pentru apa cea mare.
Acolo unde nu o pot atinge, lumina dansează, pe tavanul scund,
gingașă, subțire, ca amintirea unei idei.



Turcoaz

Dar stelele, mamă, stelele,
nu sunt găicile cerului.

Ședeam pe prispă ca tot românul,
desenam cu cretă bleu pe podilele din casa bunicii,
în față orizontul mi-era bleu așa cum îmi plăcea când eram
copilă, ca rochița cu volane la serbarea de la grădiniță.
Cerul tăiat de perdeaua verde indiferentă a viței din boltă.
Ce fericire era.

La șipot se nășteau norii cei mai frumoși.
De rece-fierbinte ce era, ți se părea că arșița se potolește.
Beam din pumni, ca tot omul.
Pământul crăpa de ciudă. Eram prea ușoară ca să pot
să-l calc cu tălpile până să-l fac lat și neted.

Desenam o fetiță mare. Ea își spăla picioarele în apa fântânii
și bea, ca și mine, apă din ulcior.
Ce fierbinți-reci îi erau picioarele!



Cântec

mamă,
în buzunarul tău de la șorț
sunt eu și prima lacrimă
cu care mi-am pătat așternutul

sunt eu și ultimul meu hohot de râs
înainte să plec de acasă
tiptil
de jur-împrejurul pântecului tău

în jurul degetelor tale
când îți răsfiri părul la geam
e zarea din ochii mei
când luna cobora pe prund
în zăpadă

mamă,
aș vrea să îți dăruiesc un cântec
despre femei și fete
care își recunosc chipul în apa râului,
oricât de iute ar curge



Anotimpuri de trecere

Prin pleoapa albastră a lunii
văd scorușul și porumbarul și coacăzele și afinele,
pe muntele meu cu poteci înguste netrecute de nimeni.

Departe, în zarea rumenită la asfințit,
bărbatul pe care l-am întâlnit ieri poartă pălăria din paie
peste ochi. A venit să măsoare adâncul unei prăpăstii.

Dormeam cu brațele cruce sub cap,
mirosea a pământ afânat, în vis creșteau mieii după ce
loviseră cu copita noroiul și zăpada dezghețată.

Râdeam când el glumea, rupeam flori din grădină după ploaie,
lucrurile se întorceau pe dos ca o cămașă albă.
Astfel visam sub ochiul lunii care îmi luase lumina.



Horă

Ce umbră firavă i-e dată aripei
ce poartă albina prin vămile clipei!
Din lună-răsare,
din toate și toți, din neamuri de hoți
și soarele tot coborât într-o floare …
ce iute sărut dintr-o zare în alta
o cheamă să vină, bulz de lumină?

Cu stoluri de gâze, cu stoluri de nori,
ștergare de sori,
așa-i pe cărare vântul ce bate,
vad de păcate



Străfulgerare

Am stat o vreme lângă copacul cu două capete.
Erau două trunchiuri, unul către asfințit, altul către răsărit.
Amândouă erau vii, amândouă aveau aceleași frunze,
aceleași flori și aceleași păsări.
Numai rădăcinile erau dezghiocate din pământ către apus.

Era liniște, dar simțeam că totuși cânt și eu,
neauzită de vreun suflet, ca unda apei
la marginea curentului din adânc al mării.
Firul vieții trecea peste mânecă, peste umeri,
dintr-un braț în altul. Alături, un scrânciob al nimănui.

Am întors o frunză cu inima pe dos, am privit-o
cum mi-aș privi destinul în palma dreaptă.
Am plecat spre casă cu mâinile strânse cuminte la spate.
Căci nimeni nu poate îmbrățișa un copac cu două capete.
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