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                  uvertură

aidoma femeilor învăluite din orient
la care întreaga fiinţă se adună în ochi încât
par mai nude decât ar fi dacă şi-ar lepăda vestmintele

rămân şi eu murmurând  -  sunt pe-această insulă
înrudită cu alte insule mai mari şi mai îndepărtate, unde

timpul a fost adus pe corăbii.

aici însă, moartea e o oglindă-n care voi zări cândva
chipul experimentelor mele

răsfrânt acum în ochii femeilor orientale
în care se adună toată frumuseţea, toată dăruirea

pe care nici vestmintele nu le pot ascunde
nici soarele nu le poate mistui
într-o clipire de pleoapă.

trecut de cinci şi-o singură lebădă alunecă prin beznă 
ca-n vis, anunţând o dimineaţă atât de senină
încât aspirând aerul mi se pare că aud cum 
se sfâşie o mătase din dinastii petrecute

                  eşarfa tibetană

de ce să-mi propun depărtări
când abisul e în mine 

umblam noapte de noapte
şi doar insomnia ferestrelor 
mă însoţea, inima



fluturând ca o eşarfă tibetană de rugă, durerea
o călăuză trezindu-mă reamintindu-mi 

drumul Acasă. ascultam cum se zbate zăpada 
printre trunchiuri. apoi, doar tăcerea 
în alb-negru ca o reculegere.

acum, e martie şi plouă uşor
şi-n cuibul lor puii îşi înalţă ciocul.

adânc în bezna abisului mă uit
lent inundat de o lumină în faţa căreia
toate cuvintele sunt ninsoare peste ape.

cândva îmi voi întoarce ochii spre nord
ca toţi cei care-şi cunosc dinainte ceasul.

e lesne să crezi în ceea ce poţi zări:
sub fluturele care se lasă peste ea
mâna mea se mistuie
în siaj de lebădă

fragilitate

gândul şi inima mea sunt una azi, mamă
vălul dintre noi, mai subţire  
decât aripa de libelă

sunt aici şi tot ce mă înconjoară
depune în clipă mărturia lăuntrului meu.

îţi simt vederea, cum le simt ochii altor dispăruţi.
aici sunt mamă, aici unde îmi absolv
viaţa şi moartea zilnică încercând
să preschimb coşmarul
în compasiune

numai iubirea poate înlesni înţelegerea
adâncind-o încât în fiecare clipă 

sunt altul şi acelaşi, nesfârşit de aproape

limpezit, pe potriva transparenţei 
din grădina din care ne-am rupt



căutându-ne cu toţii de atunci unul pe altul.

inima şi gândul meu au fraternizat
într-o viziune fertilă, mamă

doar ea poate mântui 

cum fără de vorbă ne împărtăşim acum, mamă
cum în orice carte scrisă cu dăruire deplină

te învăluie când o deschizi inima celui 
care a scris-o, dincolo de vorbe, totul 
într-un sentiment de pădure 
ca tot ce mai rămâne acum
înspre zori, pacea. 
adâncă. 

nici o adiere. şi noi atât de fragili.
atât de fragilă viaţa neîncetat 
plivită de moarte.

atât de fragile vieţile noastre tot mai fictive.
orice am face, mereu se insinuează 
durerea unei rupturi:

iubirea nu se poate zări. 
doar răsfrângerea ei în jur
chiar dacă suntem deja ai morţii 
atunci când ne lasă cuvintele, mamă

o amânată iubire

cum bezna nu se lasă 
dintr-odată, derulând o înserare, zorile 
desfirându-se lent dintr-un cioc de pasăre, cine
 
care-ar fi prima fiinţă, pe care ai vrea 
să o vezi, deîndată ce vei trece dincolo   -   

unul ezită, altul are nevoie de un răgaz
deşi, fiecare simte nevoia de-a fi auzit
fisurat de-o amânată iubire

cunoscuţii mei, cu toţii afişând 
un zâmbet sigur de sine, însă 



prăbuşirea a fost lăuntrică.

eu te-am presimţit mereu 
aproape, deşi mii de vieţi s-au scurs 
de când se înfiripă surâsul tău pentru mine.

şi-nchid ochii în faţa ferestrei dinspre fluviu
spre a putea întâmpina printre ramuri 
ezitarea fragedă a zorilor

mesagerii

înconjurată de ape printre platani
grădina pare nesfârşită ca un surâs
                                 sosind din zone uitate

pe insula înaintând în susul fluviului

aici, iarba susură        apa înverzeşte

sub şoapta de lumină a lunii, ce depărtări mă surpă

ce escală în plină noapte

aspir abundenţa şi deodată
lunca lor de aterizare 
e însăşi viaţa mea
    necunoscută

ca o briză în balans prin verzuirile verii
   imponderabila noastră inimă

mereu mă înălţa coborând 
  ninsoarea, mă cufunda în abis

ploaia, să mai mire atunci în noapte
  o fulguire peste cireşii înfloriţi?

unde se înfiripă splendoarea
  moartea e pe aproape:

nimeni, nimic nu vine
mai pe furiş
ca somnul



capitulare

dacă celulele noastre s-ar purta 
între ele cum ne purtăm noi între noi
trupul nostru ar pieri într-o singură noapte

în Clipă se poate însă schimba însăşi trecutul

mereu atât de imprevizibil
însă cine a fost pe-atunci 
cu adevărat el însuşi 
cine, azi ?

te privesc 
şi o scăpărare de nesfărşire
se iveşte din necunoscut 

spre a se cunoaste prin mine
înfiripând tandreţe, ne tulbură

ne tulbură dăruirea ta gratuită

roză    -   eşti parte din noi 

aşteptându-ne, unde 
nici unul nu este 
ce se ţine a fi

mă deschid, mă ofer ţie
fără a mai întreba 
de unde vii

                  călăuza

cel care începe să se întrebe
ce aş fi făcut atunci dacă aş fi fost în locul lui
este pe drumul limpezirii de sine, însă

chiar în această clipă nu există oare fiinţe 
în locul cărora ar ezita să fie?

aici zace dilema şi e târziu şi întunericul 
coboară peste turla bisericii, se înalţă 



printre arbori învăluind apele, noapte 
de noapte am coborât adânc în abis. 

am privit în ochii hăului: unde răsfrânte 
într-o beznă nesfârşită cum ai arunca 
o piatră într-un lac, apoi 

într-o anume noapte
când nu mai aşteptam nimic
m-a întâmpinat un luciu atât de transparent

încât într-o fărâmă de secundă am zărit unduind 
trăsături şi-am auzit limpede o insinuare de şoaptă: 

chipul dintâi. în zadar am încercat de atunci să-l revăd
să-l refac cu ochii minţii  –  tulbure totul, şters

de nedesluşit, însă el era acolo şi-ntr-adevăr
nimic, nimic nu-i rămânea ascuns, căci mintea 

poate anula teama dar nu poate alunga iubirea: 

rostirea genuină e meta-morală încercând să răsfrângă 
farmecul atât de ignorat al obişnuitului, si totuşi 

simt cum te odihneşti acum în inima mea 
şi e noapte şi e târziu iar de vechiul pod 
se apropie un copil. 

gândurile rele, obscure sunt aliaţii noştri 

oglindindu-ne neajunsurile dându-ne şansa 
de-a renunţa la orice sentinţă, la orice anatemă.

nu există distanţe. doar teama şi-un Eu 

le aşează între noi. niciodată, nicicând 

graiul inimii străin oricărei acuze. 

şi mă las încet în inima ta şi e noapte 
şi e târziu, iar peste pod 

un copil străbate somnul 
până la glezne al oraşului

eu fiind în stare să trec prin orele 



cele mai negre, cele mai grele
acum  -  un copil 

se apropie de mine 
străbătând somnul 
până la glezne 
al oraşului

ora e lungă

şi totul se reîntoarce
în apele din care a pornit
ca un somon revenind prin aroma copilăriei

întrebarea cea mai fragilă ar putea fi
pe cine te poţi baza în viaţa asta

pesemne, pe fiecare din fiecare.

orice poveste fiind favoarea unui supravieţuitor

însă povestea nu se termină niciodată

şi e târziu şi noaptea aidoma unui martir

se autodevoră până-n zori 
când mulţi se vor fi dus

şi rămâne ca-ntotdeauna 
doar iubirea, adevărata recunoaştere:

să fii ocolit de recunoaştere, şi nimic
nimic nu mai e de mirare, durerea
fiind anestezia desăvârşită
cum spuneam cândva
în secolul trecut

şi ora e lungă şi e tărziu şi-atât de frig
încât arborii se închid în sunetul iernii

şi-o ninsoare fragedă se porneşte
binecuvântând ora asta lungă
noaptea aidoma unui martir



atât de limpede

o văd şi azi pe Buna mea aplecată deasupra oalelor
îi zăresc fiecare gest. şi fiecare gest era sacru.

şi nu bucate gustam, ci iubire blândeţe şi pace
ea surâzând

privindu-mă cu o bucurie însoţită 
de mici tresăriri în colţul buzelor 
prin care îmi urmărea
fiecare îmbucătură

încât, abia azi înţeleg adânca ei pricepere

cum mult mai târziu am înţeles deplin 
rugămintea unei femei: aş vrea să te cunosc ...

şi era tot un act de rugă, de tandreţe şi contopire
între înţelepciunea trupului şi ghesul
tot pe-atât de puternic 
al întrepătrunderii 

dinspre un alt câmp al înţelegerii: 
abia când ruga e la fel de prezentă ca răsuflarea
tot atât de firească şi de ignorată ca respiraţia

vom fi mântuiţi, vom putea mântui, aici 
unde moartea are în ultima clipă chipul nostru

în această reîntâlnire cu sine
pe care nici unul din noi 
nu o va putea ocoli

pădurea de mesteceni

într-o bună zi nu voi mai fi rostire, însă acum 

sângele meu e un neîntrerupt murmur de rugă 
răsfrântă în fiecare pas traversând luminişul 
printre ferigi noaptea, netulburată 

lumina lunii pe-un trunchi de mesteacăn 



când fără de gând, fără de griji 
păduream atunci pe-o coamă 

cu spatele rezemat de un stejar 
frânt peste-o râpă

şi-mi părea mereu că de cealaltă parte a ei
o făptură învelită într-un pled 
sta aşezată acolo aţintindu-mă.

azi ştiu că-mi doream acest lucru în ciuda golului
ce ne despărţea, ca şi cum un frate geamăn
de mult petrecut, s-ar fi oprit ostenit
aşteptându-mă, oriunde

oricât aş fi pădurit păşind prin liniştea sporită 
de bătaia lunii, de tăcerea amânată în foşnet mistuit 
acolo, undeva-n beznă.

totul era altfel. ne era bine şi-mi era bine. 
deşi nu-n zadar mă însinguram 
încă de pe-atunci, însă 

eram tineri. eram tineri nebănuind 
că într-o zi, într-o bună zi 
nu vom mai fi rostire.

rarefieri

bătrânul în spatele ferestrei
cu faţa înspre arbori unde 
două fetiţe alergând 
după un câine 

deschid o lucarnă-n memorie. ploua. 

ploua peste iarba-ngălbenită

peste iarba nedumerită peste ani 

şi ani traversând ani treceau, vederea

revenind în curte, fetiţele
încă mai alergând 
sub ploaia rară



bătrânul 

în spatele ferestrei 
sub desfrunziri 
într-o iarna 
pleşuvă.

escală

cum s-ar deschide
cu o mână trudită o carte
se înscrie în noapte această odaie.

o masă, câteva pahare 
cu resturi de vin, tartine, lumânări 
încă pâlpâind printre firmituri, şi nimeni

nimeni acolo, nimeni
de-a lungul digului, pe străzi, printre felinare
şi răsfrângeri pestriţe de prăvălii zăvorâte

doar o femeie
prinsă între bruma de lumină şi negură

neştiind pesemne încotro, o pisică 
traversând strada înspre pivniţa zăbrelită 
în buza trotuarului

o pasăre lăsându-se pe masă
prin fereastra deschisă 

printre lumânările stinse
afară, ploaia pornindu-se lin

ca o consolare, femeia pe pod

aţintind apa, neştiind pesemne
încotro, un glas şoptindu-mi numele

acum, când printre arborii bătrâni ai insulei
începe dialogul dinspre zori al păsărilor



spinul duinez

noaptea asta unduind timp înzăpezit peste ape
e spinul meu duinez, aici pe insulă
în spatele gratiilor de gheaţă

nimic nu e întâmplător. la începutul întâmplării 
aflându-se mereu Unul

trecutul evocat nefiind nici pe departe cel adevărat
servind mereu prezentul.

pe atunci, ploaia 
era o unitate de măsură 
a singurătăţii decantând o înserare
sub cornul bizantin al lunii, totul contopit 

în casa iernilor       remuşcare şi tandreţe

azi, doar umbrele celor dragi mai freamătă
ca buzele anei boleyn încă mişcându-se-n rugă 
după ce capul i-a fost retezat.
  

o viaţă întreagă aştepţi câteva cuvinte
care sosesc mereu prea târziu

totul fiind simultan ca într-o carte 
pe care eziţi să o deschizi.

o viaţă întreagă m-au urmărit ochii vieţuitorelor 
din spatele gratiilor. mă bântuie noaptea numele 
gravat în fiecare celulă.

undeva, la un gând depărtare
o lume neconsolată, etern răbdătoare.

şi-ncet am luat-o înainte îndepărtându-mă 
mult de cei care venau în urmă.

se spune că nici n-am fost.

rătăcit în diminuarea de lumină a străzilor
printre coloanele de marmură ale băncilor

în tânguirea târzie a unui saxofon



îmbătrânind / doare tot mai tare 
splendoarea

de când lumea, poezia ei niciodată atinsă
a fost mereu subminată, distrusă, detestată

şi totul vine pe nesimţite pe aceste meleaguri

în acest an pe sfârşite. în acest an de salt
 
după care nimic nu va mai fi ca înainte, undeva

doar la o bătaie de inimă, o lume

etern răbdătoare, neconsolată
din care mulţi s-au dus

îi simt mereu în preajmă, deşi 
din moarte doar iubirea se întoarce. 

când ea se stinge te lasă şi harul

                  nesfârşiri

înspre dimineaţa desprinzându-se ca o răzleţire de fluturi
am simţit cum cineva mă săruta în timp ce mai picoteam.

m-am trezit. nimeni, însă toată ziua n-am mai fost în stare 
să scot o vorbă spre a nu preschimba acest 
sărut irepetabil într-o  poveste.

viaţa mea n-a mai fost aceeaşi
în lumea-n care totul se poate povesti

în care fiecare fiinţă de la începutul începutului
- deşi bănuim că nu a existat un început -
îşi are povestea ei. 

îi văd trecând pe străzi, fiecare 
închis în timpul şi moartea lui.

şi deodată ştiu că poveştile tuturor 
se vor contopi odată într-un sunet

un singur sunet deplin 
ca un sărut irepetabil, necunoscut
în vreme ce mai pluteşti între somn şi trezie:



totul e nesfârşit. posibilităţi, nesfârşite. 

cum să alegi una fără a nu fi deîndată bântuit 
de îndoială, nelinişte şi regret? 

se pare că avem nevoie de-o finitudine 
spre a putea gusta infinitul, nimic 
nu ne aparţine. tot ce e viu 

înfiripă simfonia divină
cu disonanţele de rigoare, pesemne

de aceea se tot reia de mii şi mii de ani.

o poveste bună e la fel de nesfărşită dacă 
undeva se află mereu cineva care să o asculte

unul, care-n adâncul inimii ştie că nu vorbele
undele inimii sunt ruga

iubirea

dacă cel care-ai fost 
te-ar putea contempla acum
ce ar gândi oare despre tine?

când luna vâlvora în spatele frunzelor
iar viţa de vie începea să ruginească

dimineaţa înteţindu-şi treptat 
frigul ca o vulpe sfioasă

peste aceleaşi locuri unde ranchiuna
pizma şi lăcomia aveau mereu

chipul unei demenţe admise

rămân doar schijele descrierii
în jurul unei ape adânci 
din care eziţi să bei

ştiind bine  -  ceea ce eşti azi
era deja pe atunci
în tine, iubirea

s-a stins când 



se poate povesti


