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Descartes, albatrosul și marinarii 

Poetul, ca și soldatul, după celebra vorbă a lui Nichita Stănescu, 

indiferent că are sau nu viață personală, își măsoară performanța 

după forța inamicului pe care îl înfruntă. Dacă dușmanul este un 

Goliat, îi oferă învingătorului său, prin dibăcia praștiei, care nu 

angajează lupta de aproape, șansa de a intra în istorie, în legendă, 

în nemurirea proverbelor.  

Poetul, dacă-i poet, și aspiră la majuscula P, trebuie să-și asu-

me, în principiu, mizele mari, chiar uriașe, riscul de a ieși învins, 

strivit, de a pierde totul, cu șansa însă de a câștiga totul în cazul în 

care, din urna sorții, cum zicea un alt poet, este extrasă bila lui. 

Căci, ca în anecdota cu toreadorul, se întâmplă ca, după coridă, nu 

bilele taurului să se regăsească în meniul bodegii de lângă arenă.  

Emil Dinga – poet de atitudini îndrăznețe – nu face parte din 

rândul aspiranților la glorie, pentru că dorința sa, demnă de 

oricine vrea să-și spună scriitor, este de a ieși din rând.  

Un prim semn al abilității sale este acela că pune un titlu de 

tipul măștii. Larvatus prodeo! Va exclama cititorul recitind titlul 

volumului (Eu nu am înțeles) după ce va parcurge masiva sa 

alcătuire, de zeci de texte lirice. Deviza lui Descartes se potrivește 

titlului, dar nu și conținutului. Căci confesiunea artistului e destul 

de directă, în contradicție cu vreo maximă de tipul Bene vixit, bene 

qui latuit. Poetul Emil Dinga scrie și aforisme, gen dificil, care 

presupune, cu fiecare enunț, o luptă pentru depășirea enunțului 

anterior. Iar unul dintre aforismele sale sună așa: Arta nu e 

niciodată neclară, dar e întotdeauna ambiguă. El mizează așadar 

pe ambiguitate, dar se supune regulii de a nu fi niciodată neclar. 

Prin consecință, asemeni rosacrucianului Cartesius, el caută și 

găsește certitudinea existenței pe calea raționamentului, așa încât 

un titlu ca Eu nu am înțeles ține de ambiguitatea artei. El se 



 

continuă, poate fi continuat lesne de cititor sau de critic, după 

lectura cărții: Eu nu am înțeles încă! Dar dubiul mă certifică în 

ființă cugetătoare, iar prin cugetare sum! 

Cartezianismul lui Emil Dinga este atât de rezolut încât, dacă nu 

ar fi sensibilitatea lirică și o subtilitate care îi dă o complicație, 

precisă totuși, precum a spiralei față de linia dreaptă, poezia ar fi 

anihilată și autorul ar rămâne la aforism. 

Revenind la titlu, eu am o mefiență principială față de autorii 

care pun titluri ce minimalizează opera. Multe culegeri de versuri 

se intitulează: gânduri risipite, boala spiritului, mici retușuri lirice 

etc. În acestea, ghicesc neîncrederea subconștientă a poetului în 

propria artă. Ce rost are să-l citești pe unul care are mințile 

bolnave sau risipite, se ocupă de nimicuri și nu întemeiază 

realitatea, ci îi pune tigheluri? 

Poetul Emil Dinga mimează însă neînțelegerea, așa cum Hamlet 

juca o comedie a nebuniei pentru a întinde lațul unei capcane. De 

asemenea, el se face avocatul diavolului, punându-se în locul celui 

care lansează întrebări care slăbesc propria teză, pentru a-i 

verifica stabilitatea. Un alt aforism care merită citat, dintr-un 

volum paralel cu cel de poezie, sună așa: Orice știință mare este 

forjată doar de câțiva, cei mai nesiguri pe ei. Ceilalți, care preiau 

rezultatele, sunt mult mai convinși. Este evident că autorul nostru 

ambiționează să se afle printre cei „doar câțiva” care, prin șovăiala 

lor, conturează – paradoxal – axiomele luate ca literă de lege de 

către cei „convinși”. Căci postulatul, de la Euclid încoace, e bun în 

limitele lui de folosință, precum principiile mecanicii newtoniene 

sau chiar modelul pământului plat ca o tipsie și bazat pe carapacea 

unei țestoase. Dar devine strâmt pentru cel care vrea să-l gene-

ralizeze la alte dimensiuni.  

Astfel și poetul, precum tot proverbialul albatros, împleticindu-se 

pe punte, este adus la disperare de o viziune ptolemeică a lumii, 

care se potrivește atât de bine unei babe, comuniste sau nu, care 

n-a ieșit din cătunul ei. Evident că poetul, ca și albatrosul, nu a 

înțeles și, dacă e poet adevărat, nici nu va înțelege vreodată de ce 



 

marinarii se simt excelent pe câțiva metri pătrați de scândură 

bătută de valuri, când au în jur imensitatea tridimensională a spa-

țiului și, zburând prin el, se pot gândi – eventual cu pizmă – la 

posibilitatea de a hălădui în patru dimensiuni.  

Două aforisme ale lui Emil Dinga explică, indirect, semnificația 

titlului volumului său liric. E foarte interesant că, în cartea de ma-

xime, ele sunt consecutive: Dobândirea notorietății este reversibilă, 

dobândirea valorii este ireversibilă. Și: Ce-i arta? Este o înțelegere în 

afara explicației.  

Așa fiind, neînțelesul se transferă prin arta poetului către citi-

tor. Iar când acesta îl preface în înțelegere, se obține produsul ar-

tistic cu însușirea (ireversibilă) a valorii, aceasta transferându-se 

și asupra creatorului. „Cântecul” artistului „trece în Univers” cum 

ar zice G. Călinescu sau, cum și mai limpede spune un mare poet 

care este, evident, idolul și modelul lui Emil Dinga și căruia îi con-

sacră un întreg ciclu poetic: Nențeles rămâne gândul/ Ce-ți stră-

bate cânturile,/ Zboară vecinic, îngânându-l,/ Valurile, vânturile. 

Una dintre lecțiile eminesciene pe care poetul nostru le-a 

învățat bine și pentru care îl ajută cartezianismul său este aceea a 

prozodiei clasice. El este un abil versificator, metrica și rima sunt 

îngrijite, vorbele nu zdrăngăne, accentul nu se mută forțat, iar 

rima nu-i adusă prin siluirea lexicului. Unele compuneri par 

desprinse dintr-un caiet de exerciții didactice ale versificației, pre-

cum sunt „amfibrahele”, un ciclu întreg în care poetul demonstrea-

ză ce se poate face cu această structură metrică: Prin ceața-

amintirii, mă strig pe șoptite,/ Cătând, prin pădurea de timp 

înghețată,/ Cărările-mi vechi, ce-s de mult troienite,/ Și nu-mi spun 

pe unde-am călcat altădată. Eminentele tratate de versificație ale 

profesorului Mihai Dinu l-ar putea avea ca „ilustrator” pe Emil 

Dinga. 

Iertat să fiu dacă, în ciuda acestor frumoase probe de versi-

ficație academică, îmi plac mai mult „paulienele” (alt ciclu poetic) 

în vers liber și „miturile” (idem). Gusturi de cititor cârcotaș, ce să-i 

faci! 



 

Volumul se încheie cu un epitaf vesel-trist în maniera lui 

Topârceanu care pune (contra)punct ironic, paranteze și ghilimele 

paginilor grave care-l preced: Însă un gând în minte-nvie/ Acum, 

când pun vieții punct,/ Nici un regret nu va să fie:/ Căci… nu voi ști 

că nu mai sunt.  

Poetul, ca și soldatul, n-o fi având el viață, dar moartea îi e sigur 

personală, chiar când glumește cu ea. Emil Dinga este însă tânăr 

încă și îi urez, în numele viitorilor săi cititori, mulți ani și multe 

volume spre dobândirea „valorii ireversibile” la care aspiră.  

 

      Horia Gârbea 



 

În loc de prefață 

Există în literatura română contemporană genul poeziei naive? 

(”Naivă”, mă grăbesc să adaug, în sensul în care vorbea despre asta 

marele poet și eseist german Friedrich Schiller, care în celebrul său 

studiu ”Poezia naivă și sentimentală” distingea două tipuri de 

creatori: unul naiv, adică intuitiv, sentimental, și altul speculativ, 

calculat). Ei bine, eu cred că Emil Dinga face parte din prima 

categorie, a poeților a căror poezie pur și simplu țâșnește pe pagină 

în clocotul inspirației, fără mari calcule și reci retușuri. Aș asemăna 

acest tip de poezie cu foarte valoroasa pictură naivă, de mare succes 

astăzi în toate saloanele plastice ale lumii. Și e meritul Editurii 

Tracus Arte (care mereu s-a arătat preocupată de punerea în lumină 

a liricii românești de azi) că promovează acest gen de creatori. 

Trecând la concret, volumul lui Emil Dinga e structurat pe mai 

multe secțiuni: ”Eu nu am înțeles” (care dă, semnificativ, și titlul 

întregii cărți), ”Eminescu”, ”Nocturne”, ”Amfibrahe”, ”Desene”, 

”Pauliene”, ”Mituri”, ”Miscellanea”, urmate în final de un 

”Autoepitaf”. 

 Ceea ce se observă imediat din chiar această înșiruire e că 

poetul nu e un naiv, în sensul vulgar al termenului, ci unul care 

cunoaște diversele forme ale discursului liric, asupra cărora își 

exercită imaginația-i debordantă. Mai mult, Emil Dinga știe să 

parafrazeze cu finețe stiluri și atmosfere poetice, devenind un 

alter-ego al lor, cum se întâmplă în ciclul ”Eminescu”, când se 

identifică cu dezamăgirea autorului ”Odei în metru antic” vizavi de 

contemporanii săi: ”Când țara direct pe tarabă e pusă/ Când dorul 

cel sfânt e o simplă dorință/ Când vorba adâncă e vorbă nespusă/ 

Când doar derizoriul încape-n ființă„...ș.a.m.d. 

Există vreun mit liric unificator al acestei poezii, vreun ”fir roșu 

călăuzitor”, - cum se zicea pe vremuri - în tot acest univers 



 

personal? Da, există: e motivul iubirii, nu numai față de ființa 

adorată, căreia, de fapt, îi e dedicat volumul, ci și față de Eminescu, 

de poezia profundă și speciile ei. Dar, desigur,  cele mai  frumoase 

poeme au în centru figura iubitei, identificată cu un înger pogorât 

din înalturi:  ”Să știi că/ te-am auzit când/ ai intrat, te-am văzut 

când/ ți-ai dat jos aripile,/ să nu te-ncurce/ atunci când/ m-ai 

îmbrățișat”.// Apoi, dimineață/ nu ai mai vrut/ să ți le pui la loc, de 

teamă/ să nu te înalți/ prea sus, și să mă pierzi/ din ochi.//De-

atunci,/ cioturile de la umeri/ s-au vindecat, și/ aripile/ nu mai pot 

fi prinse.// Mă gândesc să/ le șterg de praf,/ și să le pun/ între noi, 

când plângem,/ fără să știm de ce,/ poate, așa, măcar,/ visăm că 

zburăm, amândoi.” 

    Concluziv: în peisajul atât de variat al literaturii române 

contemporane, Emil Dinga este o prezență cu totul aparte. Ceea ce 

nu e puțin lucru. 

                                                  Ioan Groșan 



 

Cuvânt de complicitate cu cititorul 

Cassirer spunea că mitul este o generalizare (sau o transpunere) 
a ritualului. Mie mi se pare mult mai evident reversul: ritualul este o 
formă de transpunere a mitului. Cu alte cuvinte accept că mitul și 
individul social s-au născut împreună. Faptul că mitul și cunoașterea 
practică (și, desigur, în primul rând, cunoașterea pragmatică) au fost 
cele două fețe ale unei aceleiași medalii este semnificativ pentru 
capacitatea omului de a-și crea/re-crea lumea. Zeificarea lumii 
concrete (la început prin animism, mai târziu prin sinteza spre 
îndumnezeirea omului a lui Hegel) a fost, până la urmă, ritualul care 
consfințea mitul. Iar mitul, mitul este, desigur, ceea ce omului i-ar fi 
plăcut ca lumea să fie. Dar unde este poezia în toată această 
devenire, și istorică, și ideatică, și axiologică? Eu cred că poezia este 
forma pe care mitul a luat-o pentru a ajunge la oameni. Este, cu alte 
cuvinte, ritualul pe care-l practicăm pentru a expune mitul, adică 
pentru a expune lumea noastră interioară, nu lumea pe care o 
experiențiem cotidian. Poezia ca ritual al mitului, iată ceea ce aș vrea 
să fi reușit în acest volum de poeme. Poezia nu poate fi înțeleasă 
decât ca limbaj mitic, sau ca limbaj care convoacă miticul. Iar pentru 
asta ea trebuie să vizeze generalul, sau universalul, dar folosind 
particularul ca vehicul estetic (ca scriitură). Se scrie multă poezie în 
zilele noastre, și acesta e un lucru bun. Poezia e „bună conducătoare” 
de principii morale, de principii estetice (în sensul impus de estetica 
transcendentală kantiană). Când te locuiește poezia, nu mai este loc 
pentru micile, efemerele și vanele orgolii și deșănțări. Deși poezia 
crește pe terenul metafizicii și al tristeții, ea este antidotul propriei 
originări. Spuneam că se scrie, astăzi, multă poezie și acceptam că 
această stare de lucruri este benefică. Pe de altă parte, însă, există și 
riscul (prezent, în mod necesar, în orice masificare) de a deturna 
poezia de la menirea ei – aceea de a introduce cititorul și de a-l ghida 
în/prin mit. Acest risc se manifestă nu numai în ceea ce privește 
ideea poetică (acolo unde este), dar și în privința scriiturii. Excesele 
de limbaj iconoclast de dragul iconoclastiei, și, desigur, de dragul 
atragerii atenției pe „piața” de poezie, absența grijii (heideggeriane) 



 

pentru natura și soarta emoției generate în cititor (emoția poetică 
nu se transmite de la autor la cititor, cum se mai crede sau chiar se 
scrie, ci, rămânând „proprietatea” autorului, generează, pe calea unei 
empatii inverse, o emoție similară sau analogă în cititor), módele 
scriiturii gen formă fără fond (care nu lipsesc, și nici nu pot lipsi din 
istoria artei, deci nici din cea a poeziei) pot greva asupra calității 
evoluției poeziei. Desigur, arta nu doar răspunde exigențelor „cere-
rii” de artă ci, pe cât posibil, formează, calitativ, chiar aceste exigențe. 
Dar în legătură cu această veche și, încă, polemică chestiune, aș dori 
să mă refer la două mistici (nu mituri!) care sunt foarte bine 
instalate în practica literară (îndeosebi în cea care privește poezia) și 
care mi se pare că ar trebui tratate cu foarte multă atenție din pers-
pectiva responsabilității artistice. Cele două mistici sunt: 1) chestiu-
nea absenței intenționalității artistice care ar trebui să se constituie 
ca un criteriu de artisticitate în opera poetică, și 2) raportul cerebra-
litate – intuiție (sau, mai puțin riguros, cerebralitate – inspirație) în 
elaborarea artistică. 

Intenționalitatea artistică și responsabilitatea artistică 
Artisticitatea, ca esență (deci ca marcă metafizică) a operei 

poetice nu poate fi, probabil, găsită ca atare (oricum, direcția suge-
rată de Heidegger, în Originea operei de artă, nu mi se pare produc-
tivă). Ea este, mult mai probabil, un noumen pe care ar trebui să ni-l 
asumăm prin „decret” și să ne mulțumim cu ceea ce putem percepe 
sau înțelege dincoace (nu dincolo) de el, adică în fenomenologia 
poeziei care ne este accesibilă conform constituției noastre senzitive 
și intelectuale. Aș spune, așadar, că artisticitatea este, mai degrabă, 
un concept metodologic, decât unul constitutiv/generativ al operei 
poetice. Măsura în care acest metodologic este accesibil (sau la 
dispoziția) autorului, sau este accesibil (sau la dispoziția) cititorului 
este o problemă în sine, și această problemă poate face, de data 
aceasta, obiectul unei investigații de tip heideggerian, adică de tip 
cerc vicios acceptat ex ante. Artisticitatea rezidă, cred eu, în prezența 
semnului particularului care stă pentru general (este, cum se poate 
observa, exact inversul științificității – științificitatea rezidă în pre-
zența semnului generalului care stă pentru particular). Ce înseamnă 
asta? Înseamnă că ceva este artistic, adică posedă acest predicat, pe 
care-l numim artisticitate, doar dacă, în expresia verbală nu există 
nimic care să frizeze generalul, deși, în semnificație, generalul nu 



 

numai că este obligatoriu, dar este și exclusiv (semnificația nu 
trebuie să fie particulară, hic et nunc). Cu alte cuvinte, folosind, de 
data aceasta, un limbaj semiotic, artisticitatea constă în prezența 
unui semn particular care are ca denotat/referențial, un obiect 
general (sau universal, după caz). Artisticitatea este iremediabil 
distrusă dacă expresia imediată, adică expresia destinată nemijlocit 
cititorului, are constituție generală, mai exact spus, are constituție de 
generalitate. La fel, artisticitatea este iremediabil distrusă dacă deno-
tația expresiei nemijlocite este de tipul particularului. Criticii literare 
îi este întotdeauna la îndemână să deceleze aceste „criterii”, așa cum 
am spus, exclusiv de natură metodologică (deci subsumându-se 
conceptului de scriitură, concept mult mai larg și mai sofisticat decât 
cel de prozodie). Aș dori să privesc chestiunea intenționalității artis-
tice în marja conceptului de intenționalitate practicat de fenome-
nologie. Voi spune, așadar, în această cheie, că intenționalitatea 
artistică înseamnă vizarea unui general, indiferent de „domeniul” la 
care face trimitere generalul în cauză. Vizarea are, aici, semnificația 
foarte intensă pe care Husserl și adepții săi o acordau acestui con-
cept: luare în atenție, umplere a „ochiului” și a intelectului, reducerea 
lumii la obiectul vizat, cu punerea între paranteze a orice altceva 
care excede vizatul. Desigur, vizatul – obiectul vizat – poate fi atât de 
natură transcendentă, cât și de natură transcendentală, esențială 
fiind, aici, epuizarea lumii fenomenale, ca și a lumii perceptuale sau a 
lumii intelective, de ceea ce se vizează. Așadar, intenționalitatea 
artistică pare a fi primul pas – metodologic, desigur, dar în sensul cel 
mai larg și mai puțin instrumental posibil al acestui cuvânt – în 
garantarea artisticității, l-aș numi primul act auctorial. Intenționa-
litatea artistică decupează din lume vizatul, ignorând ceea ce rămâne 
din lume după acest decupaj. În esența sa, intenționalitatea artistică 
este o renunțare, și anume o renunțare la tot ceea ce nu rămâne în 
decupajul operat de operațiunea de vizare artistică. Dar tocmai 
această renunțare vine să augmenteze, în sensul de intensificare, de 
esențializare, adică de autentificare, în ultimă instanță, a vizatului, 
adică a acelui general care nu trebuie, în nici un caz, cum am spus 
mai sus, să transpară în expresia literară, ci să constituie doar 
denotatul/referențialul asupra căruia autorul și cititorul „complo-
tează”. Căci, într-adevăr, poetul autentic și cititorul autentic de 
poezie sunt complici în materia intenționalității artistice. Autorul știe 
care este intenționalitatea sa artistică, adică obiectul general vizat 



 

din punct de vedere artistic, iar cititorul, prin intermediul expresiei 
artistice nemijlocite  află despre această intenționalitate, deci, în 
final, știe care este această intenționalitate. Așadar, cititorul își 
capătă „calitatea” de complice la formarea intenționalității artistice a 
autorului după receptarea („consumarea”) poeziei și anume în 
momentul în care sesizează generalul la care se referă particularul 
prezent nemijlocit în expresia artistică. Atât timp cât acest general – 
adică obiectul non-particular vizat intențional de creator – nu este 
sesizat de cititor, iar cititorul rămâne ancorat la trama directă, ne-
ascunsă, integrată în expresia verbală nemijlocită, opera literară nu-
și atinge scopul. Din cele deja expuse, rezultă și semnificația scopului 
operei literare: declanșarea, în cititor, a înțelegerii (în sensul com-
prehensiunii, despre care vorbește hermeneutica) generalului care 
se ascunde în formularea expresiei particulare care vehiculează 
opera literară. Poate că proba cea mai apodictică a autenticității 
operei literare este tocmai producerea acestei complicități între 
autor și cititor. Iar evaluarea posibilității, probabilității și gradului în 
care această complicitate se produce sau este productibilă este, după 
cum înțeleg eu lucrurile, una dintre sarcinile fundamentale ale 
criticii literare.   

Raportul cerebralitate – intuiție 
În ciuda a ceea ce spun și unii autori (dar și unii critici), în creația 

literară nu există inspirație, în sensul în care acest concept a fost 
încetățenit și este utilizat. Desigur (în mod absolut similar ca în 
știință), există fulgurări de idei (de cele mai multe ori de tipul 
analogiei, metaforei, metonimiei și altora asemenea), generate de 
subconștient (sau în mod arhetipal, în limbajul jungian) care evocă 
sau reclamă o anumită intenționalitate artistică, dar acesta este doar 
un foarte vag punct de plecare care, dacă ar rămâne la acest stadiu al 
„inspirației”, nu ar produce nimic care să țintească, în mod artistic, 
generalul. Cu sau fără această „inspirație”, intenționalitatea artistică 
este produsul aproape integral al cerebralului, al elaborării intelec-
tuale, conceptuale, a obiectului vizat în chip artistic. Un creator de 
artă literară trebuie să fie un autor responsabil artistic, iar această 
responsabilitate artistică este girată, în primul rând (atât în ordine 
cronologică, precum și în ordine procedural/logică) de cerebra-
litatea formării intenționalității artistice. Opera de artă, ca și opera 
științifică sunt produse ale maturității (artistice, respectiv științifice) 



 

autorului în cauză, maturitate care, desigur, nu este măsurată deloc 
de vârsta biologică (cazuri care probează aceasta se găsesc din 
abundență atât în domeniul artei, cât și în domeniul științei, iar 
explicația acestor „anomalii” poate fi dată doar de ipoteza genialității 
care, probabil, ar putea fi definită ca fiind procesul de accelerare a 
formării maturității). Să ne amintim de marii creatori literari care 
lucrau o poezie (sau un produs din oricare alt gen literar) în câteva 
variante până când considerau că exprimă (sau are puterea de a 
genera) emoție, ceea ce ei vizau, adică intenționalitatea lor artistică.  

Aceste două mistificări trebuie deconstruite. Creația artistică nu 
este un joc de relaxare, sau de exaltare auto-catalitică, ci este un act 
de responsabilitate în „dotarea” lumii cu noi oglinzi, sau cu noi filtre 
prin care lumea exterioară să fie reconstruită în fiecare dintre noi. 

 
* 

*      * 
Cititorul care se așteaptă, acum, să prezint considerații asupra 

poemelor din acest volum, va fi făcut o predicție greșită. Nu vreau 
nici să explic, nici să justific ceea ce veți găsi în carte. În receptarea 
artei (în cazul acesta, a poeziei) o propedeutică este întotdeauna 
utilă, deși nu întotdeauna necesară și nici întotdeauna oportună, dar 
o propedeutică oferită de autorul însuși este, în opinia mea, 
inacceptabilă. De un singur lucru pot și aș vrea să vă asigur: ceea ce 
am scris și găsiți aici este genuin. Nu am vrut să adaug o carte de 
poezie multitudinii de cărți de poezie care, cum spuneam, apar zilnic 
la noi, deși, până la proba contrarie, așa pare. Judecătorul de ultimă 
instanță este cititorul. Dacă imaginea mea asupra lumii, dacă, deci, 
ritualul poetic pe care-l propun eu reprezentării mitului despre 
lume, va avea rezonanță în gândurile și emoțiile declanșate în cititor, 
rămâne un pariu. 

Autorul 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

EU NU AM ÎNȚELES 



 

  



 

Eu nu am înțeles (I) 

Eu nu am înțeles acea privire 
Ce răzbătea din eu-l tău tăcut, 
Și-n care se-oglindea o amintire 
Venind din viitor, nu din trecut. 
 
 
În ea erau povești nedeslușite, 
Și doruri așteptând în pârg să dea, 
Și erau vise încă tăinuite 
Ce se ițeau înmugurinde-abia. 
 
 
Și-n strălucirea ei așa fierbinte 
Erau speranțe pentru viața toată, 
Erau promisiuni de lucruri sfinte 
Ce n-au fost făptuite vreodată. 
 
 
Dar îngerul mi-a fost potrivnic mie, 
Și nu mi-a dat, atunci, acea simțire 
Să văd cum viața noastră-ai vrut să fie… 
Eu nu am înțeles acea privire. 



 

  



 

Eu nu am înțeles (II) 

Eu nu am înțeles că-nmugureai, 
Că-n pieptul tău creștea o primăvară, 
Că-ntreaga ta ființă-ți deschideai, 
Și că visai pentru întâia oară, 
 
 
Că așteptai un semn de însoțire 
Pe-un drum necunoscut de nicăieri, 
Că tot ce ești, dorință și simțire, 
Ca pe-o ofrandă-ai vrut să le oferi, 
 
 
Și că nimic din tot ce e pe lume 
Un înțeles n-ar fi avut decât 
Dacă-mpreună le-am fi dat un nume , 
Și ar fi fost de-ajuns numai atât. 
 
 
Dar n-ai plecat nicicând pe acel drum 
Ce-nfiorată-abia îl așteptai, 
Îmbătrânit e timpul de acum. 
Eu nu am înțeles că-nmugureai. 



 

  



 

Eu nu am înțeles (III) 

Eu nu am înțeles ce dar mi-aduci, 
Când ca la templu-atâtea nopți și zile 
Ai tot venit, prin vânt și printre stânci, 
Vestală a sfințeniei umile. 
 
 
Voiai cărarea să-mi arăți, pe care 
Tu drumul pentru noi îl pregăteai, 
Dar niciodată pe acea cărare 
Eu n-am pornit, deși mă îmbiai. 
 
 
Era o cărăruie-a noastră doar, 
Deși în lume,-alăturea de ea, 
Și ne-ar fi fost și casă și altar, 
Și la sfârșit mormânt ce ne-ncăpea. 
  
 
Dar mâna ta întinsă-a așteptat 
Zadarnic într-a mea s-o iau atunci.  
Bătrân e timpul, totul e-ngropat. 
Eu nu am înțeles ce dar mi-aduci. 

  



 

 

  



 

Eu nu am înțeles (IV) 

Eu nu am înțeles că m-așteptai, 
Pe lângă tine-absent eu am trecut, 
De dăruirea ta, ce-ai vrut să-mi dai, 
Străin am fost atunci și n-am știut.  
 
 
Nimicuri ce lucesc și te încântă 
Departe m-au luat și m-au tot dus, 
Cu ele m-am luat mereu la trântă, 
Dar ele hrană sufletului nu-s. 
 
 
Un loc să am și faimă-ntre ai mei 
Am vrut și poate chiar am reușit, 
Dar am uitat de suflet și de zei, 
Poți fi întreg fără-a fi împlinit. 
 
 
Acum abia, când timpu-a-mbătrânit, 
Te văd cum înspre mine alergai 
Și te-ai oprit, dar eu nu m-am oprit. 
Eu nu am înțeles că m-așteptai. 



 

  



 

Eu nu am înțeles (V) 

Eu nu am înțeles de ce-ai rămas, 
Când la-ntrebări nicicând nu ți-am răspuns, 
Deși-auzeam tot tremurul din glas 
Pe care îl doreai mereu ascuns, 
 
 
Când eu priveam în alte zări, străine, 
Iar tu privirea mea o privegheai, 
Sperând să înțelegi din ea, mai bine, 
Ce caut, ca să cauți și să-mi dai, 
 
 
Când eu uitam că-aștepți, că ești aici 
Să înțelegem lumea împreună, 
Că ai fi vrut să fim ca doi complici 
Ce fură vieții partea cea mai bună. 
 
 
…Și niciodată n-ai putut să-mi spui 
Că-ai vrut să-mi fii chiar tu iconostas 
Pe care ca icoană să mă pui. 
Eu nu am înțeles de ce-ai rămas. 



 

  



 

Eu nu am înțeles (VI) 

Eu nu am înțeles ce-ai vrut să-mi spui, 
Să te ascult tu ai tot așteptat, 
Și nu te-ai plâns vreodată, nimănui, 
Iar timpul a tot tors și am uitat. 
 
 
Ceva stingher pe buze ți-a rămas, 
Ca o săgeată-n arcul lui Zenon, 
Și n-ai putut nicicând să mai dai glas 
Cuvintelor din blândul tău canon 
 
 
Ce se voia-ntemeietor de rugă, 
Sau de biserică a noastră doar, 
Eu timpul l-am lăsat mereu să fugă, 
Deși-ar fi trebuit să-i pun hotar 
 
 
Și s-opresc clipa,-asemenea lui Faust, 
Să-ngheț grăbitul pas al timpului, 
Și lumea s-o îngheț ca-ntr-un encáust.  
Eu nu am înțeles ce-ai vrut să-mi spui. 



 

  



 

Eu nu am înțeles (VII) 

Eu nu am înțeles că ți-era dor 
Să-ți faci un cuib al tău, uitat de lume, 
Și care n-ar fi fost un mirador, 
Ci un umil sălaș, clădit anume 
 
 
Să ne ațină lângă lucruri simple, 
Ca simpli,-ncet și noi să devenim, 
Și care sufletele să ne umple 
Cu rosturile-n care să trăim. 
 
 
Și să îmbătrânim, cum cere firea, 
Odată cu copacul din grădină, 
Până când va să vină despărțirea 
De iarbă, păsări, zâmbet și lumină. 
 
 
Și nimeni nu-și va fi adus aminte 
C-am fost și noi o pată-ntr-un decor, 
În cartea lumii – câteva cuvinte. 
Eu nu am înțeles că ți-era dor. 



 

  



 

Eu nu am înțeles (VIII) 

Eu nu am înțeles că ai venit 
Tăcută, lângă pat, să mă veghezi, 
Să mă-nvelești când voi fi adormit, 
Și să te-ascunzi când ochii-mi vor fi trezi. 
 
 
Să-mi pui alături de ceva-mi lipsește, 
Să râzi cu ochii de m-oi bucura, 
Să te-ntristezi de-aleanul mă lovește, 
Și să înduri ce nu pot îndura. 
 
 
Și să rămâi așa viața toată, 
Ca o vestală templu-și căutând, 
Dar eu nu te-am văzut, vai, niciodată. 
Și anii au trecut, pe rând, pe rând. 
 
 
La fel mai stai și-acum, în priveghere, 
Încet-încet icoană-ai devenit 
La care sunt dator cu-ngenunchere. 
Eu nu am înțeles că ai venit. 



 

  



 

Eu nu am înțeles (IX) 

Eu nu am înțeles ce-ai vrut să-mi fii, 
O picătură-abandonată mării, 
O lumânare-n serile târzii, 
Tovarăș în beția întristării. 
 
 
Cărare pentru pașii ce aveam 
Vieții de făcut pe-acest pământ, 
Tălmăcitoare-a ce nu-nțelegeam, 
Iconostas pe care să-ți fiu sfânt. 
 
 
Duhovnic să mă-ndrepți când strâmb aș fi, 
Ori preot, să-mi ofere mântuirea, 
Un lac ce setea poate-a-mi potoli, 
Hrisov să-mi sigileze amintirea. 
 
 
Sau poate nu ai vrut decât să-mi stai 
Alături și de mână să mă ții, 
Simțire din simțirea ta să-mi dai... 
Eu nu am înțeles ce-ai vrut să-mi fii. 



 

  



 

Eu nu am înțeles (X) 

Eu nu am înțeles că m-ai ales 
Să mergem pe-o cărare doar noi doi, 
Iar ea să aibă-același înțeles 
Și-același legământ pentru-amândoi. 
 
 
Aceleași flori pe margine-i să iște, 
Aceiași țepi genunchii să ne scurme, 
Același ideal să ne confiște, 
Durerile să lase-aceleași urme. 
 
 
Același aer care intră-n gură, 
Aceeași rădăcină în pământ, 
O singură ființă care-ndură, 
Iar la final același mic mormânt. 
 
 
Aceleași păsări ochii să străbată, 
Același gând să ne dea tainic ghes. 
Dar toate abur sunt, ca viața toată. 
Eu nu am înțeles că m-ai ales. 

  



 



 

EMINESCU 



 

 



 

Eminescu trăind 

Se-aud pașii singuri, venind de departe, 
Cu tălpile pline de praful de stele, 
Albastrele-i unde pârâu-și desparte 
Să lase drumețul de praf să se spele. 
 
 
În plete-are cuiburi de păsări celeste, 
Pe frunte pasc turme de gânduri păgâne, 
Și-n ochii săi negri se țese-o poveste, 
Povestea preasfântă a limbii române. 
 
 
Drumețul e tânăr, dar foarte bătrân, 
Adună din veacuri tristeți și cuvinte, 
Făcându-și, smerenic, din țară stăpân, 
Și dascăl din codrii întregi de morminte. 



 

  



 

Eminescu scriind 

Se sparge lumina prin sita de ramuri, 
Iar razele ei luminișu-mbăiază 
Și-aprind, ștrengărește,-ale florilor lamuri, 
Ca într-o feerică, blândă-anastază. 
 
 
Poetul pășește, adânc visător, 
Alege petale și-n braț le cuprinde, 
Sub teiul bătrân, ea l-așteaptă cu dor, 
Iar el în cosiță petalele-i prinde.  
 
 
Petalele însă-n cuvinte se schimbă, 
Un cânt din cosiță își ia întrupare, 
Culori și parfumuri se varsă în limbă, 
Și lumea se umple de-o nouă mirare. 



 

  



 

Eminescu visând 

Din roiul de gânduri, tristețea se-ncheagă 
Ca norii cei negri din aburul apei, 
La masă se-așază și noaptea întreagă 
Poetul îl poartă-n tărâmul agapei. 
 
 
Sub pleoapele-nchise vedenii emerg, 
Ascultă-ntrebarea, zâmbesc și dispar, 
Iar umbrele lor se topesc și se șterg, 
Și alte vedenii la rându-le-apar. 
 
 
Dar ele răspunsuri nu au la-ntrebări, 
Poetu-n zadar le conjură să stea, 
Căci ele nu-s alta decât întrupări 
Ce-s prinse-ntr-a gândului său hârlostea. 



 

  



 

Eminescu iubind 

Când cerul se umple de-a serii șoptire, 
Și noaptea se scurge, lichidă, în lume, 
Când somnul cuprinde întreaga simțire, 
Și toate-ale lumii rămân fără nume, 
 
 
Se vede-o sclipire, departe,-n genune, 
Luceafărul, tainic, s-aprinde în zare, 
Și cată, cu raza-i, în lume,-o minune 
Să-i stingă-o văpaie, să-i umple-o chemare.  
 
 
Și-n raza-i ce poartă extatic lumina, 
Se țese-o făptură plutind ne-lumesc, 
Și-această făptură nu e Cătălina, 
Ci este Femeia din visu-i ceresc. 



 

  



 

Eminescu fiind 

Răbdare genunea de timp n-a avut, 
Dar somnul cel tainic n-a fost să-l cuprindă, 
Privirea-i nu-i oarbă, și glasu-i nu-i mut, 
Oricui el îi este tăcută oglindă 
 
 
Ce-arată de sacre ni-s țara și neamul, 
De-i sfântă iubirea, și sfânt legământul, 
De ducem pe umeri cu patimă hramul 
Lăsat de strămoșii ce-ngrașă pământul, 
 
 
De-avem la icoană, păzită cu dor, 
Chiar limba română primită în dar, 
Trecutul de-i stâlp pentru un viitor, 
Și sfântul popor pus de e-n calendar. 



 

  



 

Eminescu însingurând 

Și orb orologiul din ceruri măsoară,  
(Păianjen ce-n pânza-i ne leagă sub chei),  
Și fără să-i placă și fără s-o doară 
Se scurge viața spre capătul ei. 
 
 
Se uită destinul, furiș, peste umăr,  
La slova născândă în noapte și-n zi, 
Și vede-ntrebări răsărind, fără număr,  
La care răspuns se cuvine-a găsi. 
 
 
Și cresc întrebările jur-împrejur,  
Ca iarba de vară în largul luncet,  
Se-adună în ziduri făr’ nici un ajur,  
Iar freamătul lumii se stinge încet. 

 



 



 

Eminescu așteptând 

Când gândul său lacom din stele coboară 
Și lutu-l cuprinde în colțul privirii, 
Așteaptă o formă să vină-ntr-o doară, 
Să-mbrace aievea tot jarul iubirii. 
 
 
Și-n tălpi rădăcini ierburoase-i răsar,  
Iar lacul se mută în ochii-i arzând, 
În păr cuibare de păsări i-apar, 
Și-n sfinx se preface, în veci așteptând. 
 
 
Când treci, călător neștiut prin viață, 
Și cauți o formă în lumea-ți de lut, 
Pe-o măgură-un sfinx o să vezi, ca prin ceață, 
E forma ce formei îi dă conținut. 

 



 

 



 

Eminescu întristând 

Când patima lumii se rupe de ceruri, 
Când nimicnicia-i ca și maiestatea, 
Când meschinăria loc ține de țeluri, 
Când totu-i succesul, nimic demnitatea, 
 
 
Când țara direct pe tarabă e pusă, 
Când dorul cel sfânt e o simplă dorință, 
Când vorba adâncă rămâne nespusă, 
Când doar derizoriul încape-n ființă, 
 
 
Când limba și neamul sunt doar de ocară, 
Când banii, nu omul, e tot ce contează, 
Când școala-i menită să-ți dea doar o scară, 
Atunci, Eminescu adânc se-ntristează. 

 

 

  



 

 

  



 

Eminescu murind 

Se sparge-n bucăți orologiul, și timpul 
Aleargă bezmetic, scăpat de măsură, 
Se-nvârte în cerc, fără rost, anotimpul, 
Cuvintele mor, văduvite de gură. 
 
 
Din cer plouă aripi, dar pasărea nu e, 
Și râuri se-ntorc la izvoare, tăcute. 
Pădurile-n cuiburi de păsări se suie, 
Culorile-s negre și doinele mute. 
 
 
Orfanele gânduri scâncesc într-o doară 
Și-n firul de iarbă nu pot să mai urce. 
Un crivăț fierbinte din stele coboară. 
Luceafărul pleacă puțin, să se culce. 



 

  



 

Eminescu – in memoriam 

Pe drumul de obște, profet neștiut, 
A mers în tot timpul și nimeni pe drum  
Privirea-i arzândă n-a recunoscut, 
Dar ea strălucește din ceruri și-acum. 
 

Lovit ca Christos e, căci vina ce-avea,  
Când fleacuri de-o zi-s ale vieții stăpâne,  
Era că poporul și țara-și iubea, 
Și gloria-n veacuri a limbii române. 
 

Iar când zeul nopții se încoronează,  
A lumii tristețe în el se adună, 
Se face luceafăr și ne priveghează, 
Și-n calea ce-avem e cu noi împreună. 

  



 



 

NOCTURNE 



 

  



 

Nocturnă 1 

Se subțiază ziua, încet și hieratic, 
Precum o amintire din ghemul de trăiri, 
Sau ca drumețul care pășește singuratic 
Spre zarea ce mi-l fură, hulpavă, din priviri. 
 
 
Din cer și din câmpie, fâșii-fâșii de noapte 
Ițesc și între ele curând se împletesc, 
Și lumi misterioase ce nasc un cor de șoapte, 
Din somnolența zilei la viață se trezesc. 
 
 
Atunci, în timp apare, deodată,-o răsucire 
Ce-nvie din tenebre un trib de mult pierdut, 
E tribul meu, în care pășesc fără uimire, 
Căci toți, pe loc, fac semne că m-au recunoscut. 
 
 
Și împreună, astfel, pornim la vânătoare, 
Adulmecând la urme, bărbați, femei, copii, 
Căci hic et nunc e totul, trăire și ardoare, 
Epoché e departe, va fi când n-oi mai fi. 
 
 
Astfel se trece noaptea, și lucrurile toate 
Sunt pentru noi și lumea pe toată-o pipăim, 
Și ce va fi de mâine nu-i nimeni a socoate, 
Ce-i azi e tot ce este, trăim, trăim, trăim. 



 

  



 

Nocturnă 2 

Când firea, obosită, în somn adânc coboară, 
Ca într-un fel de moarte, din care n-ai să știi 
De vei vedea iar lumea, sau e ultima oară 
Când ai văzut-o, poate, fiind printre cei vii, 
 
 
Poetul doar nu doarme, și-n sufletu-i stingher 
Se trec imagini, gânduri, trăiri de peste zi 
Din lumea cea diurnă, în mersu-i efemer, 
Ce-ncearcă-n înțelesuri din nou a se zidi. 
 
 
Căci în poet începe o facere de lume, 
Un gest e o sentință, un zâmbet e-un destin, 
Absența e-o speranță, privirea e un nume, 
Și chiar nefericirea nu e un gol, ci-un plin, 
 
 
Tristețea-i mană dulce hrănind noi suferințe, 
Iar suferința însăși e calea de-a-nțelege, 
Dorința ne-mplinită e mamă de dorințe, 
Nedezlegatul are puterea să dezlege… 
 
 
Astfel poetul țese, însingurat și trist, 
O lume pentru sine și pentru a sa dramă, 
În care pune-aievea tot doru-i solipsist. 
Dar când se face ziuă, fantasma se destramă. 



 

  



 

Nocturnă 3 

Când peste lume noaptea cuibarul și-l așterne, 
Iar plapuma de stele se-ntinde peste fire, 
Când lucrurile toate dispar în forme terne, 
De-ai crede că-nainte au fost doar amăgire, 
 
 
Din ostenita-i cale drumețul se oprește 
Și-și pune jos desaga în care-și ține-avutul, 
În iarba răcoroasă el trupu-și odihnește, 
Dar gându-i hoinărește-ntrebând necunoscutul. 
 
 
Se-ntreabă dacă steaua ce-n ochi îi strălucește, 
Clipind în nesfârșitul de gând de necuprins, 
Îl știe după nume sau unde se zorește, 
Sau care-i este păsul sau dorul său nestins, 

 
 

De știe suferința ce viața-i hărăzește, 
Și, mai ales, de ce-ul acestei suferințe, 
Enigma vieții înseși, și sensul ce-o-nsoțește, 
Sau simțământul tragic al purei neputințe, 
 
 
De știe de ce moartea vieții capăt pune 
Când așteptăm atâtea răspunsuri a primi. 
Și astfel, trece noaptea și steaua sa apune. 
Și-un alt drumeț, la noapte, din drum se va opri. 



 

  



 

Nocturnă 4 

Fuiorul nopții toarce o liniște-ancestrală 
Ce vine, peste vremuri, din starea de natură 
În care-am fost odată, și țese o mandală 
Care mă bea cu sete cu-ubicua ei gură, 
 
 
Și astfel cu străbunii vorbesc, dar într-o limbă 
Pe care dintr-o dată deplin mi-o amintesc, 
Iar lucrurile toate din jurul meu se schimbă, 
Și vechile meleaguri de-atunci le-nlocuiesc. 
 
 
Și-mi spun că vânătoarea a fost ieri cu noroc, 
Și că un flăcăiandru doar fost-a schilodit  
De animalul mândru, ce-i pus acum la foc, 
Și din a cărui carne mănânc și eu, tihnit. 
 
 
Și noaptea se tot trece, străbunii au plecat 
Să doarmă fără grijă în peștera adâncă, 
Și focul rămas singur acum s-a cenușat, 
Iar lângă el, de veghe, eu singur rămân, încă. 
 
 
Iar mâine, când din noapte va fi doar amintire, 
Sau poate toate-acestea un vis se vor vădi, 
Ceva din vechea-mi viață, din vechea mea trăire, 
Un gând de nostalgie și dor va izvodi. 



 

  



 

Nocturnă 5 

Încet, pe nesimțite, fără-a băga de seamă, 
Din ceruri se prelinge o noapte-mpărătească, 
E-o liniște sticloasă în care mergi cu teamă 
Să nu se spargă-n țăndări și să se risipească. 
 
 
Pe boltă-s miriade de stele clipitoare, 
Fărâme risipite din soarele zdrobit 
De crestele din munții ce se ițesc în zare, 
Și totu-n jur devine solemn și-ncremenit. 
 
 
Acum e vremea vrăjii, și iată-o vrăjitoare 
Țesându-se mirific pe canavaua nopții, 
Ea în căușul palmei mi-ntinde o licoare 
Ce-mi va deschide poarta vieții și a morții. 
 
 
Și-atunci mă văd, deodată, cu mii de ani în urmă, 
În tribul meu în care cu frații mei trăiesc, 
Cu-o suliță în mână, fugind după o turmă, 
Să pot mânca și astfel să supraviețuiesc. 

 
 

Hulpavi, bucăți de carne în grabă înghițim, 
Privind în jur cu spaima de-a fi mâncați chiar noi. 
Lăsăm în urmă hoitul, la drum din nou pornim 
Pe urma altor turme, mânați de noi nevoi. 

  



 

 

  



 

Nocturnă 6 

Mătasea caldă-a ierbii mă-nghite ca o mare, 
De sus se-ntinde noaptea cu foșnetele ei, 
Copacii se transformă-n mirifice altare 
În care mă așteaptă arhetipalii zei.  
 
 
Dar eu, din hăul negru, mi-aleg cu ochii-o stea, 
Ce se strecoară palid prin ramuri de stejar, 
Și mă întreb ce doruri or fi aprinse-n ea 
De-n fiecare noapte revine iar și iar, 
 
 
Ce pământean anume cu ochiul ei de foc 
Urmează pretutindeni pe-acest Pământ stingher? 
Și parcă văd în ochiu-i clipiri de ne-noroc, 
De parcă-ar plânge-n sine în veșnicul eter. 

 
 
Căci mort e pământeanul, de mii de ani, de mult, 
Când s-a-ntâlnit cu fiara aici, pe înserat, 
Și a-nceput pe dată al luptei surd tumult, 
Iar fiara, de-astă dată, a-nvins și a mâncat. 
 
 
Și simt, din nou, cum colții gâtlejul mi-l zdrobesc, 
Și sângele îmi curge în iarba băturită, 
Cu-un ultim fir de viață eu steaua o privesc, 
Dar e tot mai departe și tot mai văluită. 



 

  



 

Nocturnă 7 

De după-un nor complice cochetă iese luna  
Și-aprinde păduricea în flăcări ce nu ard, 
Cacofonii exultă de peste tot, într-una, 
Pe cerul serii norii se-nșiră ca un fard.  
 
 
Pârâul șopotește ascuns de sălcioare, 
Clepsidră fără milă torcând al vieții fir, 
Și-o reverie-adâncă începe să-nfioare 
Movila-nsingurată, cu un parfum de mir. 
 
 
Și văd, ca printr-o ceață, la marginea pădurii, 
Mulțime de războinici, cu strigăte și arme, 
Sunt goi și-n ochii aprigi le arde focul urii, 
Și luptă să ucidă, să spintece, să sfarme 
 
 
Pe alții ce, asemeni, se-aruncă-asupra lor. 
Și în vâlceaua mică, la margine, mă văd 
Cum aprig mânui bâta și cum lovesc de zor 
Pentru-a rămâne-n viață în crâncenul prăpăd. 
 
 
Când soarele topește încet argintul lunii, 
Se-ncheie bătălia, războinicii dispar. 
O nouă zi se naște-n celestul mers al lumii, 
La poalele movilei e doar un avatar. 



 

  



 

Nocturnă 8 

Se-aprind în ceruri stele, de par că-s lumânări 
Veghind în veșnicie pe un celest mormânt, 
Perdeaua nopții-i trasă în cele patru zări, 
Tot ce-a trudit adoarme în pace pe pământ. 
 
 
Încet, mocnind alene,-n cenușă jarul moare. 
Deodată se aude un tropăit de turme, 
Ne ridicăm cu toții, pornim la vânătoare 
Cu sulițe și bâte, ținându-ne de urme. 
 
 
Și când în fața noastră un animal apare 
Nedumerit, în piatră bătând cu un picior, 
Ne înșirăm în juru-i, să n-aibă vreo scăpare, 
Cu sulițele-ntinse spre trupul său ușor. 
 
 
Se uită-n depărtare spre turmele pierdute, 
Mai fornăie o dată, țâșnește brusc apoi, 
Dar toți sărim deodată, cu sulițe și bâte, 
Și-l omorâm în balta de sânge și noroi. 
 
 
Cu ochii mari ne-ntreabă de ce îl omorâm, 
Dar nimeni nu-i răspunde, cu toții-l hăcuim, 
Și-apoi pe două ramuri la peșteră-l târâm, 
Și toată noaptea-n juru-i dansăm, mâncăm, trăim. 



 

  



 

Nocturnă 9 

Se subțiază-ntr-una lumina și se-ascunde 
Pe după munții molcomi – străjeri ai depărtării, 
O liniște lichidă în lume-ncet pătrunde 
Ca o maree-adusă de valurile mării. 
 
 
Iar gura-ntunecată a timpului mă-nghite 
Și-n urmă cu milenii la rând m-aruncă iar 
În tribul de la poala pădurii adormite, 
Ca într-un fel de magic și invers avatar. 
 
 
În mijloc arde focul, hulpav și-nvârtejit, 
Iar preotul, în transă, m-așteaptă-arhetipal, 
Mă-ntind pe-un pat de ramuri anume pregătit,  
Și-n juru-mi toți dansează și strigă gutural. 
 
 
Căci zeul se cuvine să fie îmbunat 
Cu-o jertfă omenească, și-acum e rândul meu, 
Îl văd acum pe preot deasupra-mi aplecat 
Și inima smulgându-mi din piept, ca pe-un arheu. 
 
 
O-ntinde-apoi spre ceruri, ca zeul s-o primească, 
Și trupul meu în flăcări apoi e aruncat, 
Iar mâine vânătoarea va fi să izbândească, 
Căci mulțumit e zeul acum și-nduplecat. 



 

  



 

Nocturnă 10 

Efluvii de-ntuneric în valuri curg din cer, 
Iar altele din râuri, din iarbă invadează, 
Și totu-ncremenește, gigantic și apter, 
Când noaptea diademă de stele își așază. 
 
 
O liniște lichidă inundă lumea-n toate, 
Și-o așteptare-ncinsă cuprinde tot ce-i viu, 
Căci zeul însuși vine făptura să-și arate 
În noaptea desenată ca un imens laviu. 
 
 
Se-arată, iată, cel ce răspuns la toate este 
Și cere o-ntrebare, doar una, să se pună, 
Atunci ridic privirea spre culmile celeste, 
Mi-adun întreg curajul și gândul împreună, 
 
 
Și spun „Atotputernic și bun ești peste fire, 
Dar rogu-te, găsește acum de cuviință 
Și creaturii tale umile lămurire 
Adu-i de ce sortită-i să cadă-n neființă”. 
 
 
Se-ntunecă măritul iar ochii-i scânteiază, 
Și tună către mine „Cum de nu înțelegi 
Că pentru fericirea de-a nu ști ce urmează 
Un preț există numai: e moartea lumii-ntregi”.  



 

  



 

Nocturnă 11 

Se-nchide pleoapa lumii și toate se opresc 
Din fugă și din zbucium, ca la un semn celest, 
Iar cântecele nopții în cor se împletesc, 
Și-un murmur se întinde în ritm de anapest. 
 
 
Aceasta e magia ce în trecut m-aruncă, 
Și pentru noaptea-ntreagă în tribul meu am mas, 
Iar preotul în transă ne-a deslușit poruncă 
Să mergem toți la templu, cu zeii la taifas. 
 
 
Ne-așteaptă zeii înșiși, cu-n aer prea solemn, 
În peștera în care e templul nostru sfânt, 
Ne așezăm cu toții în fața lor și demn 
Întreb pe zeul vieții „Ce-i viața pe pământ?” 
 
 
Iar zeul se inspiră adânc în foc privind, 
Înalță înspre ceruri o mută rugăciune, 
Apoi rostește tainic, cu ochii strălucind, 
„Mă-ntrebi ce este viața? Aceasta am a-ți spune: 
 
 
E tocmai căutarea răspunsului ce-mi ceri, 
Dar eu nu știu răspunsul, căci sunt nemuritor, 
Eu nu trăiesc, ca tine, n-am mâine și nici ieri, 
Răspunsul la-ntrebare îl știu doar cei ce mor”. 

  



 

 

  



 

Nocturnă 12 

Se schimbă cerul zilei cu cerul cel de noapte, 
Ca doi străjeri ce paza își schimbă între ei, 
Se umple-ntreg văzduhul de zgomote și șoapte, 
Iar focul arde vajnic, împrăștiind scântei. 
 
 
În noaptea asta paznic al focului voi fi, 
Căci frații mei cu toții la vânătoare-s duși. 
Deodată, din tufișuri, un zgomot se-auzi 
Și, dincolo de flăcări, doi ochi se văd, ascunși. 
 
 
Prin flăcările-nalte, dansând sacerdotal,  
Se uită fix în ochii-mi și eu în ochii lui, 
Și nemișcați rămânem, și om și animal, 
Iar timpul se oprește din chinul mersului. 
 
 
Și-n ochii lui ca două fântâni adânci aprinse 
Văd cum o rugă-nalță spre zeul său cel mare, 
La fel și eu, spre zeul câmpiilor întinse, 
Să-mi apere viața înalț a mea chemare. 
 
 
Un veac, sau poate-o clipă, durat-a așteptarea, 
Se sting deodată ochii, pierzându-se în scradă, 
Și pentru altă noapte se-amână confruntarea. 
Dar cine-i prădătorul și cine este pradă? 



 

  



 

Nocturnă 13 

Se cuibărește noaptea, asemenea tristeții, 
Crescând din sine însăși, de neoprit din cale, 
O nouă filă-i dată în calendarul vieții, 
Și-un freamăt se ițește în gândurile tale. 
 
 
Așa se-ntâmplă noapte de noapte, ne-ncetat, 
Ca ielele se-adună-n întunecatul crâng, 
Avide-s de răspunsuri ca omul însetat, 
Și lângă focul molcom jur-împrejur se strâng. 
 
 
Căci noaptea le trezește, ca un laitmotiv, 
La chinul de-a-nțelege, în chip desăvârșit, 
Că omului în frunte îi este scris, votiv, 
Asemenea cu zeul să fie la sfârșit.  
 
 
Și se petrec răspunsuri și socoteală dau 
De temelia-n care își află-ndreptățirea, 
Și cum față de alte răspunsuri ele stau. 
Dar noile răspunsuri îndreaptă iar privirea 
 
 
Spre alte nerostite și grele întrebări. 
Când luminată-i una, în alta-i întuneric, 
Iar gândul o apucă mereu pe noi cărări, 
Și-orice răspuns găsește e palid și himeric. 



 

  



 

Nocturnă 14 

Se-ntinde ca un abur cernit regatul nopții, 
Și toate-și pierd ființa și par ce nu-s a fi, 
Scrâșnește-n întuneric acum țâțâna porții 
Prin care spre trecutu-mi plec a orbecăi. 
 
 
Și-aud deodată vuiet, în crângu-ntunecat, 
De muzici și de tobe, e tribul meu, dansează, 
Iar pe pământ al prăzii contur au desenat, 
Și fiecare-n parte, pe rând, îl sulițează, 
 
 
Căci mâine-i vânătoare și zeul implorat e 
Așa precum acum e ucis al prăzii semn, 
Să îi ajute-anume ca prăzi adevărate 
Să prindă și ucidă cu sulițe de lemn. 
 
 
Mă prind în dans la rându-mi și sulițez avan, 
Cu chiote și-n ritmuri de tobe mă rotesc 
Fără-ncetare până când cerul diafan 
Aprinde raze-n zare ce zorii îi vestesc. 
 
 
Atunci mă-ntorc în lumea în care-s avatar, 
Iar tribul vânătoarea o va porni curând, 
Și-n nopțile din față dansa-vor iar și iar, 
Spre zeu, prin  incantații, aceleași rugi urcând. 



 

  



 

Nocturnă 15 

Culorile se-neacă treptat în cenușiu 
Și obosită ziua se-ascunde în pădure, 
Se-ncarcă cu mistere pârâul fildeșiu, 
În zbor trec liliecii spre-a inspira augure. 
 
 
Cu-n tainic susur molcom torc firele de apă, 
Purtate peste pietre de vechi chemări oculte, 
Iar ochiul își închide pleoapă peste pleoapă, 
Lăsând urechea numai ca trează să asculte. 
 
 
Și-atunci tot nesfârșitul ce gându-abia atinge, 
Se întrupează-ntocmai urechii care-i trează, 
Iar ceea ce cu mintea nu poți nicicum distinge, 
În toată plinătatea-n auz se-nfățișează. 
 
 
Căci ca un orologiu imens, ca pentru-un zeu, 
În pași egali pârâul își poartă nemurirea, 
Luând-o de la capăt, de la izvor, mereu, 
Căci nemurirea naște când moare amintirea. 
 
 
Eoni am stat în noapte, sau poate-o clipă doar, 
Și-am înțeles că zeul un timp finit mi-a dat, 
Căci port în mine fie-un blestem fie un dar: 
Îmi amintesc trecutul, ce crește ne-ncetat.  



 

  



 

Nocturnă 16 

Clepsidra se întoarce și-același vechi nisip 
Să numere pornește ce naște și ce moare, 
Se întunericește și-asemeni lui Oedip 
Întreaga fire vie orbecăie-n alboare. 
 
 
Lumina lumânării zvâcnește-nfiorată,  
Poetul stă la masă și versul îl cioplește, 
Prin geam lumina lunii pătrunde, sidefată, 
Și fruntea-i copleșită de gânduri argintește. 
 
 
Poetul se oprește din scris, aruncă pana, 
Sub frunte e o luptă ce cere un verdict: 
Prea omenescul zbucium? Hieratica Nirvana? 
Nu e pe lumea asta cine să dea edict. 
 
 
Dar brusc, din întuneric, prin geam pătrunde-o rază 
Și-nvăluie poetul ce piere dintr-o dată, 
E-o clipă infinită, ca într-o catastază, 
Sau ca-ntr-un vis în care îți vezi viața toată. 
 
 
De-atunci, pe cerul nopții, o nouă stea clipește, 
Iar raza ei, adesea, prin geam pătrunde iar, 
Se-oprește-o, câteodată, pe pana ce-odihnește, 
Dar care mână n-are s-o miruie cu har. 



 

  



 

Nocturnă 17 

Efemeride care-n hulpavul derizoriu 
Mi-au cufundat simțirea, și fapta, și dorința, 
Spre-a-mi pune drept în față nimicul iluzoriu 
Ce-ascunde judecății și gândului ființa, 
 
 
Dispar sau se destramă, ca la o vrajă-anume, 
Când se-ntunericește și noaptea-și intră-n drept, 
Iar sufletu-mi privește ca la-nceput de lume, 
Și gânduri nasc în minte, simțiri se zbat în piept.   
 
 
Din apa neagră-a nopții se iscă o-ntrebare, 
Mă-nlănțuie șerpește, în cerc, ca Uroborus, 
Căci n-are început și nici un sfârșit nu are, 
Și orice ființare-o repetă, ca pe-un chorus. 
 
 
„Puteam să fiu, la fel cum puteam și să nu fiu, 
Ce rațiune prima decizie-a ales? 
Ce lipsă, ce absență-am umplut, cu mine viu? 
Și care-i al ființei ascuns subînțeles?” 
 
 
Un glas atunci, se-aude din hău-ntunecat 
Ce pare că se iscă de peste tot, mereu, 
„Am vrut să-mi fii oglindă în care să mă cat, 
Căci singur n-am puterea să-mi văd al meu arheu” 

 



 

  



 

Nocturnă 18 

Adoarme zeul lumii și pleoapa își închide, 
Dar zbuciumul sub pleoapă n-adoarme niciodată, 
În întuneric, mintea spre sine se deschide 
Și poposește-n alte tărâmuri dintr-o dată. 
 
 
La poalele pădurii e tribul meu străvechi, 
S-a-ntors de peste dealuri, de la o bătălie, 
Cinstesc acuma morții, cu ritualuri vechi, 
Punându-i laolaltă, pe-un pat de răgălie. 
 
 
În margine, cu capul zdrobit de-un bolovan, 
Mă văd, cu brațul încă pe suliță-ncleștat, 
Pe doi dușmani din față i-am hăcuit avan, 
Dar altul, de la spate, viața mi-a luat. 
 
 
Și lângă focul aprig trosnind în jur scântei 
În transă și cu strigăt războinicii dansează,  
Iar preotul trasează un sacru semn pe stei, 
Și-apoi spre cerul negru o rugă incantează. 
 
 
Curând vor arde morții, iar fumul lor spre zeu 
Va duce, ca-ntr-o palmă, chiar spiritele lor. 
Mă-ntorc în a mea lume, dar știu că tribul meu 
Va duce alte lupte, de care-mi va fi dor. 

  



 

 



 

Nocturnă 19 

Ca-ntr-o capcană munții l-au prins acum pe soare 
Și-n hăuri necuprinse l-aruncă dintr-o dată, 
Iar din acele hăuri pornesc să ne-mpresoare 
Largi fluvii de-ntuneric ce-neacă firea toată. 
 
 
Războinicii se-adună-n caverna milenară 
Să doarmă până mâine, când soarele revine, 
Iar eu am de la preot poruncă, astă seară 
S-aduc o pradă mare ce foamea să ne-aline. 
 
 
Pornesc prin jungla deasă, când, într-un luminiș, 
Aud cum animalul se-ascunde-nfricoșat, 
M-așez atunci pe burtă, și-ncet și pe furiș 
M-apropii până-aproape de a-l fi sulițat. 
 
 
Și văd sălbătăciunea privindu-mă, deodată, 
Și ea stă tot culcată,-așteptând să o lovesc, 
I-s ochii mari, de teamă, privirea-nrourată, 
Iau sulița în mână să dau, dar mă opresc, 
 
 
Încet, cu stângăcie, parcă cerând iertare, 
Mă-ntind și eu alături de animal, acum… 
Și trec așa eonii pe lângă fiecare, 
Iar peste noi copacii și iarba își fac drum. 

  



 

 

 



 

Nocturnă 20 

Al lumii orologiu se-ntoarce încă-o dată 
Și-o nouă noapte-aduce în lumea sublunară, 
Mă duc atunci cu gândul în viața mea uitată, 
Căci încă port în suflet cumplita ei povară. 
 
 
La poalele pădurii îmi caut tribul meu, 
Pe care de departe îl auzeam strigând, 
Dansând în incantații trimise-n empireu. 
Dar azi nu se aude nimic, și-atunci un gând 
 
 
Îmi fulgeră prin minte, că tribul a murit, 
La vânătoare, poate, sau în vreo luptă dată. 
Și vin și mai aproape, tot mai nelămurit, 
Căci focul nu mai arde la fel ca altădată. 
 
 
Dar urmele de luptă nu sunt în jur deloc, 
Nici morți nu sunt și nici chiar însemne de 

mormânt, 
Uscată e cenușa de sub străvechiul foc, 
Cu grijă-acoperită-i de-o palmă de pământ. 
 
 
Pierdut e tribul – gândul acesta-n minte-mi vine, 
Plecat e peste dealuri și n-am să-l mai găsesc, 
Iau sulița lăsată anume pentru mine 
Și plec la vânătoare, să supraviețuiesc.  

 



 



 

 

AMFIBRAHE 



 

  



 

Amfibrah 1 (Nostalgie) 

Prin ceața-amintirii, mă strig pe șoptite, 
Cătând, prin pădurea de timp înghețată, 
Cărările-mi vechi, ce-s de mult troienite, 
Și nu-mi spun pe unde-am călcat altădată. 
 
 
Iar lumile-n care am fost, rând pe rând, 
Nici semne, nici gânduri de-atunci nu păstrează. 
Se uită la mine ciudat, ca și când 
Aș fi o nălucă ce om se visează... 
 
 
…Mă-ntorc din pădurea de timp, știu acum  
Că-ntregul trecut e un vis fără rost, 
În care nu am nici un loc, nici un drum, 
Și nimeni nu știe de-am fost sau n-am fost. 



 

  



 

Amfibrah 2 (Trecere) 

Copacii ce-odată erau mici arbuști 
Acum falnici ‘nalță coroana în cer, 
Și-aminte-și aduc cum eram, doar un puști 
Cătând la o lume străină, stingher. 
 
 
Nici oameni, nici locuri nu sunt cum au fost, 
Căci toate, ca mine, s-au fost petrecut, 
Iar timpu-a pus toate-n firescul lor rost, 
Și doar amintirea-i al lor martor mut. 
 
 
Și plec încă-o dată, copacii-mi zâmbesc 
Și-mi ține-vor chipul în mințile lor, 
Și poate acum despre mine vorbesc 
Spunând altor puști cât de mult le e dor. 



 

  



 

Amfibrah 3 (Absență) 

E-o ardere rece, e-o sete nestinsă, 
Perpetuă-așteptare-a ceva fără chip, 
Chemare tăcută, mereu reaprinsă, 
O urmă de talpă pe-al mării nisip. 
 
 
E-un gol ce așteaptă în van să se umple, 
Deși niciodată nu fost-a umplut, 
E-o formă ce-un duh ar voi să se-ntâmple 
Să vină și viață să dea unui lut. 

 
 

E-o lipsă, un preget, un somn fără vise, 
E-un strigăt ce doar înăuntru se-ntoarce, 
Dar poate că-așa toate-acestea-au fost scrise 
Din primele clipe de cele trei parce.  



 

  



 

Amfibrah 4 (Ne-răspuns) 

Atâtea răspunsuri la nicio-ntrebare, 
Am strâns, fără preget, și fără să știu 
Adâncu-nțeles ce-aducea fiecare, 
Și cum îmi spuneau cine sunt, ce să fiu, 
 
 
Senin le-am primit, ca ofrandă adusă 
În numele lumii, și-n numele tău, 
Și n-am înțeles ce poveste e spusă, 
Deși-am auzit-o mereu și mereu. 
 
 
Și când doar o dată, nespus de sfioasă, 
Mi-ai pus o-ntrebare, să-ți dau un răspuns, 
Tăcut-am, iar lumea-ți s-a spart, ne-nțeleasă, 
Un singur răspuns ți-ar fi fost de ajuns. 



 

  



 

Amfibrah 5 (Te-ndepărtezi) 

Cu zile ce trec te văd tot mai departe, 
Deși lângă mine rămâi zi de zi, 
Iar timpul zidește-ntre noi, ne desparte, 
De parcă deja doi străini noi am fi. 
 
 
Iar zarea-ți des-țese făptura-n nălucă, 
Și-nghite-nsetată conturu-ți, încet, 
Și-apoi nu mai poate-napoi să aducă 
Decât o tristețe-ntr-un vers de poet. 
 
 
Dar lumea își vede de zilele ei, 
În falduri de timp rostul său îmbrăcând, 
Căci morți sunt cu toții, și îngeri și zei, 
Și nu va ști nimeni de plânsu-mi, nicicând. 



 

  



 

Amfibrah 6 (Îmbătrânind) 

În falduri, perdele de timp se depun 
În spatele meu, și-s ca niște cortine 
Ce-ncheie-un spectacol, sau ca un falun 
Păstrând rămășițele sparte din mine. 
 
 
Ca fumul din hornuri trecutul s-a dus, 
Și nici un răspuns nu mai pot să îi cer, 
Ținut de poveste, departe și-abstrus,  
Pe care-l păzesc ca un brav grănicer. 
 
 
Și-un ultim învăț am acum de făcut, 
Să-mi mistui ființa ca fumul, deplin, 
Căci viața e-o haină luată-mprumut 
Spre-a merge la balul ce-i dat de destin. 



 

  



 

Amfibrah 7 (Întrebând) 

Și atâția eoni s-au trecut, rând pe rând, 
Bâjbâind după mine prin praful stelar, 
Mii de sori și planete-au murit, până când 
Pe-un atom dintr-un hău a căzut sfântul har. 
 
 
Și de-atunci, tot ce este, a fost și va fi 
Le-oglindesc laolaltă și lumea mi-o fac, 
Dar că firea mă cheamă-ntr-o zi a muri 
E-o-nvățare pe care nu pot s-o desfac.  
 
 
Când atâtea speranțe, și gânduri, și vise 
Pe toți demonii nopții-n pustiu îi alungă, 
Când iubirea exultă în inimi deschise, 
De ce toate astea uitării s-ajungă? 



 

  



 

Amfibrah 8 (Singurătate) 

Cântul tău n-a ajuns pân’ la mine vreodată, 
Doar ecoul s-a-ntors îngânându-se-n van, 
Lumea ta s-a închis înspre sine-aplecată, 
Ca un templu uitat, cu miros de livan. 
 
 
Și acolo îmi stai, însă nu-n rugăciune, 
(Zeul surd ți-a rămas și departe-i acum), 
Unui brad bătrânit tu îi faci plecăciune 
Și în brațe-l cuprinzi ca tovarăș de drum. 
 
 
Și nimic nu aștepți de acum de la lume, 
Doar un cântec de-alean tânguiești fără rost, 
Printre flori și prin iarbă se pierde-al tău nume, 
Și nu-i nimeni vreodată să știe că-ai fost.  



 

  



 

Amfibrah 9 (Trăind) 

După legi ce-s născute cu lumea odată, 
Și pietre, și râuri, și oameni, și stele 
Se petrec într-o clipă din curgerea toată, 
Și nimeni nu știe vreodată de ele. 
 
 
Și-n această uitare de tot și de toate 
O singură taină temeiul îl ține, 
Iar aceasta-i iubirea, ea singură poate 
Menire să dea și dureri să aline. 
 
 
Dar iubirea nu-i dată în legile prime, 
Ea crește în suflet și mana lui este, 
Iar viețile noastre, în lume infime, 
Justifică tocmai a lumii poveste. 



 

  



 

Amfibrah 10 (Trecut) 

E o pasăre neagră cu pliscu-ascuțit 
Ce înhață avidă grăunțele-zile,  
Mă pândește atentă, cu ochi hămesit, 
Ca din cartea vieții să dau alte file. 
 
 
Și oriunde m-aș duce, ca umbra-mi urmează, 
Iar în spatele meu tot mai mare ea crește, 
Fruntea zării albastre încet se-ngustează, 
Și-n clepsidră nisipul încet se oprește.  
 
 
Croncănind nesătulă mă-ndeamnă cu ciocul 
Ca și ultima zi să i-o dau mai curând. 
S-a sfârșit comedia, sau drama, sau jocul, 
Ce am fost e trecut, iar acum ies din rând. 



 

  



 

Amfibrah 11 (Lumea) 

Din schimbare-n schimbare, în ritmuri pesante, 
Și planete și sori jocul cosmic urmează, 
Teorii și modele, formule savante 
Le înghesuie-n cărți și l-explicitează. 
 
 
Și așa lumea-ntreagă urmează o lege 
Ce-a prescris fiecărui, de-a pururi și-oriunde, 
Ce a fost și va fi omul toate-nțelege, 
Dar un lucru minuscul încă i se ascunde. 
 
 
Este însuși cel care-n constante-a cuprins 
Universul cel mic și-Universul cel mare, 
Însă propria taină el n-o va fi prins, 
Cel ce toate le știe rămâne-o întrebare.  

 



 

  



 

Amfibrah 12 (Reverie) 

Păsări albe se-mbracă în aripi și-adorm 
Pe bătrânele crengi ce din suflet îmi cresc, 
Gânduri sunt, ce se-așază-n ciorchini, aliform, 
Înspre sine se-ntorc și în vis rătăcesc. 
 
 
Se făcea că un înger țesut din lumină 
Se apropie-ncet și m-atinge pe frunte, 
Și îmi spune ce e și nu e a mea vină, 
Și ce lucruri mărețe-s și care-s mărunte. 
 
 
Dar un zgomot de aripi se iscă deodată 
Păsări albe-și iau zborul, iar crengile goale 
Au rămas să aștepte-un nou vis, altădată, 
Când un înger din nou va vorbi despre cale. 

  



 

 

 
  



 

Amfibrah 13 (Nu te mai văd) 

Ca urciorul scăpat, în fărâme te-ai spart 
Când de mâna întinsă n-am vrut să te prind, 
Când ce-i sfânt de mărunt n-am știut să despart,  
Iar în palme-al tău dar n-am putut să-l cuprind. 
 
 
Azi o negură deasă coboară-ntre noi, 
Tot mai vag îți zăresc al ființei contur, 
Și cu toate că-aproape suntem amândoi, 
Tot mai greu te disting prin al ceții ajur.  
 
 
Amintiri ce-au murit fără-a se fi născut 
Putrezesc, iar în suflet îți toarnă prăpăd, 
Și cu toate că-n față îmi stai, ca-n trecut, 
Ca un abur te-mprăștii, eu nu te mai văd. 

 



 

 

 



 

Amfibrah 14 (Plângând) 

N-am să plâng pe altarul trecutului meu, 
Ce a fost e-n copaci și în iarbă acum, 
Dar voi plânge năvalnic, voi plânge mereu, 
Dacă-ai plâns pentru mine pe unicu-ți drum. 
 
 
Căci un plâns e-o-ntrebare la care răspuns 
Nu a fost și nu poate să fie nicicând 
Decât unul singur – și e tot un plâns, 
Iar acesta din urmă pe primul urmând. 
 
 
Doar plângând se deschide-nțelesul ascuns 
Al vieții ce-n clipe de ani se petrece, 
Dar dator sunt la tine c-un ultim răspuns, 
Înainte ca ultima clipă să plece. 

  



 

 

 



 

Amfibrah 15 (Murind) 

Pentru viața ce-avem, de plătit e un preț, 
Iar acesta-i identic cu viața ce-avem, 
Când primim, la-nceput, darul vieții, măreț, 
Știm că firu-i atât cât să facă un ghem. 
 
 
Unii tragem de fir mai încet, să dureze, 
Alții repede,-n clocot, de teamă că-i scurt, 
Unii-l drămuie-ncet, ca mai mult să-l păstreze, 
Alții-l smulg cu cruzime, de parcă-i un furt.  
 
 
Iar când ghemul la capăt ajunge, nu știm, 
În al lumii ocean ne-am făcut propriul grind,  
Dar pe care mormânt n-am făcut, să murim, 
Căci înveți a muri negreșit doar murind. 

  



 

 



 

DESENE 

 



 

  



 

Desen 1 

Singur pe mal 
Stau, cu privirea 
Trasă aiurea 
De creste de val. 
 
 
În crengi agățat 
Soarele plânge, 
Lacrima-i curge 
În valul curat. 
 
 
Moale, eteric 
În somn alunec. 
…Și mă întunec 
În întuneric. 



 

  



 

Desen 2 

Sumbră, agonică 
Se zbate vanic 
În ritm atavic 
Umbra platonică. 
 
 
În van se zbate 
Să-și afle chipul 
În arhetipul 
Ce nu răzbate. 
 
 
Oare aceste 
Umbre gregare 
Să-nsemne oare 
Că-s tot ce este? 



 

  



 

Desen 3 

Dansează mitice 
Flăcări pe dealuri, 
Ca idealuri 
Vechi și mirifice. 
 
 
Sub toate stelele 
În zarea neagră 
Noaptea întreagă 
Se zbat ca ielele. 
 
 
Dar mâine în soare 
Fără habar 
Toate dispar… 
Au fost ele oare? 



 

  



 

Desen 4 

Ziduri concentrice 
Se țes mereu 
În jurul meu 
În valuri epice. 
 
 
Și-n pas nătâng 
Ineluctabil 
Ca un contabil, 
Strânsoarea-și strâng. 
 
 
E timpul care 
N-are-ostoire 
N-are iubire, 
N-are răbdare… 



 

  



 

Desen 5 

Gerul cuvântului 
De despărțire 
Cade-n neștire-n 
Palma mormântului. 
 
 
Timpul îngheață 
Spațiul dispare 
Fost-am eu oare 
Vreodată-n viață? 
 
 
Mii de cuvinte 
Încremenite 
Stau pironite 
Peste morminte. 



 

  



 

Desen 6 

Un tren, într-o gară, 
‘Ntr-o noapte albastră. 
Erai la fereastră, 
Priveai într-o doară. 
 
 
Apoi, ca o navă, 
Încet, gara pleacă. 
Curând se îneacă 
În bezna hulpavă. 
 
 
E noapte afară, 
E-o noapte albastră, 
C-un chip, la fereastră’, 
‘Ntr-un tren fără gară. 



 

  



 

Desen 7 

La asfințite 

Raze de soare 

De-un șarpe mare 

Sunt înghițite. 

 

 

Și-a serii rochii 

Se-nsinuează 

Și-nvălurează 

Văzând cu ochii. 

 

 

Totu-i tăcere 

Ca în toți vecii. 

Doar liliecii 

Trec a părere. 



 

  



 

Desen 8 

Cu fața sumbră, 
Pe neștiute, 
Se-ntinde iute 
Mistica umbră. 
 
 
Trecutul este, 
Ce-ncet se frânge 
Și totul strânge 
Într-o poveste 
 
 
Ce mi se pare 
Că mi-i străină, 
Dar vrea, haínă, 
Să mă-mpresoare. 



 

  



 

Desen 9 

O zi va fi, când 
Ultima oară 
Se înfioară 
Misticul gând. 
 
 
Și pe vecie 
Căi neștiute 
Ține-mi-vor, mute, 
Tovărășie. 
 
 
Dar nu știu bine, 
În adormire, 
Ce amintire 
Să iau cu mine? 



 

  



 

Desen 10 

Te-ai petrecut 
Ca o mireasmă, 
Catapeteasmă 
Peste trecut, 
 
 
Și-ai așteptat, 
Fără să ceri, 
Și azi, și ieri, 
Neîncetat, 
 
 
Doar un cuvânt, 
Dar n-a venit, 
Ce-ai auzit 
Era doar vânt. 



 

  



 

Desen 11 

Și fără vreun rost, 
Tu mă cercetezi, 
Sperând să-l revezi 
Pe cel ce am fost. 
 
 
Adânc mă privești, 
Mirată nespus, 
Unde m-am dus 
De nu mă găsești? 
 
 
Și-un gând amarnic 
Ființa-ți curmă, 
Până la urmă 
Totu-i zadarnic? 



 

  



 

Desen 12 

C-un rânjet de hidră 
Își spintecă chipul, 
Vărsându-și nisipul, 
Perfida clepsidră. 
 
 
Și-atâta trăire 
Și-atâtea gânduri 
Cad rânduri, rânduri, 
Fără de știre, 
 
 
Și fără să poată 
Din nou să fie. 
Nimic nu învie? 
Nimic, niciodată? 



 

  



 

Desen 13 

Absent, hieratic, 
Mai ard, într-o doară, 
În timp ce coboară 
Amurgul extatic. 
 
 
Ce-am vrut nu mai știu, 
Să leg, să dezleg? 
Să-ncerc să-nțeleg 
Este-acum prea târziu.  
 
 
Voi fi, deci, ce am fost, 
Poate-un mic clipocit, 
Într-o zi, izvodit 
Într-un râu, fără rost. 



 

  



 

Desen 14 

A fost, ce uituc! 
Așa-i? Ziua ta, 
Și astăzi, abia, 
Aminte-mi aduc. 
 
 
Nimic nu ai spus, 
Ai tot așteptat, 
Un semn să-ți fi dat, 
Ceva, un răspuns 
 
 
La lungul tău chin, 
La lunga-ți chemare… 
…E doar așteptare, 
Și încă-un suspin. 



 

  



 

Desen 15 

Mitologic actor, 
Norul alb, de pe cer, 
Joacă-un rol  efemer, 
În albastrul decor. 
  
 
Fără nici un cuvânt, 
Zeci de chipuri, pe rând, 
Zămislesc, până când 
Destrămate-s de vânt. 
 
 
Ca și el, cât trăim, 
Chiar de-s ploi, sau e vânt, 
Cu un harnic avânt 
Idealuri nutrim. 



 

  



 

Desen 16 

Într-un crâng sidefat 
De o lună de-argint, 
Într-un tandru alint 
Printre flori m-am culcat. 
 
 
Și din lună curgeau 
Mii de păsări în zbor, 
Ce flămânde, de zor, 
Trupul îmi ciuguleau. 
 
 
Iar pe când mă trezeam, 
Înțeles-am un rost: 
Din cel care am fost 
Mii de aripi eram. 



 

  



 

Desen 17 

Bine și rău 
Se schimbă-ntr-una 
Și e totuna 
Cu gândul tău. 
 
 
Nevoie nu-i 
Ochiul să vadă 
Fără tăgadă 
În jurul lui. 
 
 
În lume este 
Tot ce-i în minte. 
Deci ia aminte, 
Totu-i poveste. 



 

  



 

Desen 18 

Toate din lume 
Sunt dintr-un gând 
Care, născând, 
Le-a dat un nume. 
 
 
Transcendental 
Însă, există 
Doar ce persistă 
În ideal. 
 
 
Dar într-o zi 
Stai și socoate: 
Oare-ar fi toate 
De noi n-am fi? 



 

  



 

Desen 19 

Anii străini 
Ce i-am trăit 
M-au hărtănit 
Ca niște câini. 
 
 
Sătui s-acum, 
Dar alții vin, 
Cu gând hain, 
De pe-un alt drum, 
 
 
Și mă pândesc 
Cu ochi sticliți, 
Nedumeriți 
Că mai trăiesc. 



 

  



 

Desen 20 

Cin’ să socoată 
Câte-am văzut 
Și-am priceput 
Din lumea toată? 
 
 
Am fost menit 
Vieții pradă, 
A ei șaradă 
N-am deslușit. 
 
 
O lumânare 
Ce-a pâlpâit 
Ca un scâncit 
Într-o-nserare. 



 

  



 

Desen 21 

Ca să-nțeleg 
Idoli mi-am dat, 
Dar de-nchinat 
Eu mă dezleg, 
 
 
Căci nu-s ai mei, 
Ci-s de-mprumut, 
Și m-am temut 
Să mi-i fac zei, 
 
 
Așa încât 
Alți idoli fac 
Și îi desfac 
Numaidecât. 



 

  



 

Desen 22 

Să dăruiești 
Din ce nu ai 
Este să dai 
Din ce primești. 
 
 
Iar ce-ai primit 
Nu e al tău 
Ci-i tot mereu 
De dăruit. 
 
 
Așa e firea 
Ce ni s-a dat, 
Și e păcat 
Nedăruirea. 



 

  



 

Desen 23 

Îmi fac în gând 
O mănăstire 
De pomenire 
Azi și oricând, 
 
 
A unui sfânt 
Ce-a pătimit 
Și-a norocit 
Acest pământ. 
 
 
Și îl vestesc cu 
Dor de-a rămâne 
‘Al limbii române 
Sfântu-Eminescu. 



 

  



 

Desen 24 

L-atâtea plânsuri 
Și nenoroc, 
Nici un proroc  
N-are răspunsuri. 
 
 
Mușcă durerea 
Hălci de simțire, 
Căci după fire 
Asta e vrerea 
 
 
Zeului tainic 
Ce stăpânește 
Și poruncește 
Omului cainic. 



 

  



 

Desen 25 

Nimeni nu este  
Care să vadă 
Fără tăgadă 
A mea poveste. 
 
 
Nimeni nu știe 
De simt durere 
De am vreo vrere 
Sau bucurie. 
 
 
Sufletu-ntoarce 
Ochii spre sine, 
Nu-s zei s-aline 
Și nu-s nici arce. 



 

  



 

Desen 26 

Stelele cântă 
O simfonie 
Ce de-o vecie 
Ne tot încântă, 
 
 
Și-n nemurie 
Sălășluiesc, 
Dar nemuresc 
Fără să știe. 
 
 
Sub lună, eu 
Voi adormi, 
Însă voi ști 
Al meu arheu. 



 

  



 

Desen 27 

Dându-și silința 
Omul cuprinde 
Și-n gânduri prinde 
Toată ființa. 
 
 
Dar cercetarea 
Cea despre sine 
Nu știe bine 
‘A pune-ntrebarea. 
 
 
Propriului eu 
Îi trebuie, poate, 
Pentru-al socoate, 
Un Dumnezeu. 

 

 



 

  



 

Desen 28 

Însă-ntruparea 
Vieții noastre 
Este, sub astre,  
Tocmai schimbarea. 
 
 
Ceva trăiește 
De-i schimbător, 
Căci trăitor 
E cel ce crește. 
 
 
Timpul înscrie 
Într-a sa limbă 
Tot ce se schimbă 
În veșnicie. 

  



 

 

  



 

Desen 29 

Dacă, eteric, 
Noaptea se lasă 
Și într-o plasă 
De întuneric 
 
 
 
Lumea cuprinde, 
O întrebare 
În gând răsare 
Și formă prinde: 
 
 
 
Ziua lipsește 
Când noaptea suie, 
Sau noaptea nu e 
Când ziua crește? 

 
 



 

 
  



 

Desen 30 

A fulgerat 
Și chipul tău 
Pe negrul hău 
S-a conturat. 
 
 
Apoi s-a stins 
Și-ai dispărut, 
Ca un trecut, 
În necuprins. 
 
 
În ochiul meu 
Te mai păstrez 
Ca pe un crez 
Către un zeu. 

  



 



 

PAULIENE 

 



 

 



 

Pauliană 1 

Să știi că 
te-am auzit când 

 ai intrat, 
te-am văzut când 

ți-ai dat jos aripile, 
să nu te-ncurce  

atunci când 
m-ai îmbrățișat. 

 
Apoi, dimineață 
nu ai mai vrut 

să ți le pui 
la loc, de teamă 
să nu te înalți  

prea sus, și 
să mă pierzi 

din ochi. 
 

De-atunci,  
cioturile de la umeri 

s-au vindecat, și 
aripile 

nu mai pot 
 fi prinse. 

 
Mă gândesc să 

le șterg de praf, 
și să le pun  

între noi, când 
plângem, 

fără să știm de ce, 
poate, așa, măcar, 

 visăm 
că zburăm, 
amândoi. 



 

  



 

Pauliană 2 

M-ai sărutat 

cu buzele de pe  

vârful degetelor tale. 

 

M-ai îmbrățișat 

cu brațele din 

privirile tale. 

 

M-ai adormit 

cu ritmul 

respirației tale. 

 

M-ai vegheat 

cu umbra 

făpturii tale. 

 

M-ai iubit 

cu uitarea ta 

de sine. 



 

  



 

Pauliană 3 

Nu ai lăsat nici un 
semn 

de unde-ai plecat, 
ca nu cumva  
regăsindu-l, 
să înțelegi că   

n-ai ajuns 
nicăieri, 

că te-ai învârtit în 
cerc, 

în același cerc,  
mereu. 

 
Așa, măcar,  

poți crede că,  
în cele din urmă, 

vei ajunge 
undeva, cândva,  

cumva. 
 

Și-acolo, vei 
pune, în sfârșit,  

un semn, să 
se știe că ai reușit, 

să știe toată  
lumea că 
ai reușit. 



 

  



 

Pauliană 4 

În bisericuța sărăcăcioasă 
din munți, 

rugăciunea ta 
ardea liniștit, ca o 

lumânare primordială. 
 

Stăteai acolo,  
îngenuncheată, de 

câțiva ani. 
 

Nu era nimeni 
în bisericuță, și nici 

nu așteptai  
pe nimeni. 

 
După un timp, 
în bisericuță 

au intrat niște 
sfinți. 

 
S-au închinat la 
tine, pe rând și, 

liniștiți, 
au intrat în icoane, 

fiecare la  
locul său. 

 
Abia atunci te-ai  

ridicat, și 
ai plecat, dar 
rugăciunea ta 

a continuat  
să ardă, 

vegheată de sfinți. 



 

  



 

Pauliană 5 

În vârful picioarelor, 
tiptil, 

să nu te sperie, 
au trecut anii.  

 
Anii –  

câini negri, zbârliți 
și flămânzi, 

au mușcat, mereu,  
din tine, 

hălci de dorințe 
și de credințe. 

 
Acum, 

câinii sunt sătui, 
și mulțumiți, 

și stau tolăniți, undeva, 
în spatele tău. 

 
Nu-i vezi,  

și nici nu te uiți la ei, 
aștepți, doar 

să li se facă foame iar 
și să smulgă, 
din nou, din 

ce-a mai rămas 
din tine. 



 

  



 

Pauliană 6 

Neștiută, ca 
un fir de iarbă 

uscându-se 
resemnat 

în lunca râului. 
 

Neștiută, ca 
o frunză, îngălbenind 

melodios 
în copacul 
întomnat. 

 
Neștiută, ca 

un gând 
ne-rostindu-se, 
înspăimântat 
de sine însuși. 

 
Neștiută, 

te risipești, dansând 
ca aburul unei 

dimineți 
venite 

prea devreme… 



 

  



 

Pauliană 7 

Acum, abia, 
înțeleg de ce 

nu te-am 
văzut. 

 
Lumina se 

împrietenise cu tine 
și nu se mai 

îndura 
să plece. 

 
Se strecura prin 

părul tău, 
ca un șarpe orb, 

te gâdila 
în spatele 

urechilor, ca 
o petală copilăroasă,  

se ascundea 
în lacul ochilor, ca 

o rădăcină de 
nufăr, 

apoi, obosită, 
se culca în 

podul  
palmelor tale. 

 
Și astfel, 

uita să mai 
plece, iar tu 

rămâneai 
nevăzută, 

nevăzută de 
prea multă 

lumină. 



 

  



 

Pauliană 8 

Pe urmele vechi 
calci, 

cu grijă, să nu 
le strici marginile. 

 
În unele, deja 

a crescut iarbă, 
sau câte o 

floare sălbatică. 
 

În altele, 
gărgărițe își 
caută ursita, 

și-acolo 
calci într-o parte, 

să nu le 
strivești. 

 

La un moment 
dat, însă, 

urmele nu se mai 
văd, și-atunci 

te-ntorci, mereu, pe 
urmele pe care ai 

venit. 
 

Între timp, 
iarba le-a umplut, 

și pe acelea, 
aproape 
cu totul, 

abia se mai văd, ca 
niște tranșee 

ai căror soldați 
au murit 
demult.

 



 

  



 

Pauliană 9 

Din troienele 
albe, ca o  

lumină solidificată 
brusc de 

blestemul unui 
demon, 

căsuța abia 
se mai vede, 

doar de la 
fereastră 

în sus se mai vede. 
 

Iar în fereastră 
pâlpâie, asemenea 

unei inimi 
incendiate, 
lumânarea 
celebrând 

venirea mea, 

așteptata mea 
venire. 

 
Într-un târziu, 
pâlpâirea se 

stinge, 
ca o doină 

jelindă. 
 

Lângă căsuță, 
nu sunt 

poteci, nici măcar 
urme, 

căci nimeni nu a 
venit,  

iar lumânarea 
e stinsă 

de-acum.

. 



 

  



 

Pauliană 10 

Ca un murmur 
de vânt sau 

de apă, 
cântecul tău 

se isca 
în lume. 

 
Era un cântec fără 

cuvinte sau, 
poate, cu 
cuvinte  

de neînțeles. 
 

Dar acest  
cântec era unul 

ciudat, 
nu putea fi auzit 

decât de 

cel ce îl cânta. 
 

Zadarnic l-ai 
cântat, 

atâtea zile și nopți, 
eu nu l-am 

auzit, 
deoarece nu 
am știut să-l 

cânt, 
la fel. 

 
Și cântecul tău 

s-a pierdut 
în vânt și în 
ape, auzit 
doar de 

tine. 
 



 

  



 

Pauliană 11 

Ar fi trebuit să 
mă furișez, neauzit, 

când, la 
amiază, 

adormeai, 
și să mă 

strecor în 
umbra ta, ușor, 

fără să simți, 
luând forma ei. 

 
Când te-ai fi 
trezit, m-ai fi 
luat cu tine, 
oriunde și, 
așa, măcar, 

ți-aș fi fost aproape, 
aș fi făcut 

aceleași 
gesturi ca tine, și, 
în cele din urmă, 

aș fi strigat, 
de-acolo, din 
umbra ta, să 

mă auzi că sunt 
cu tine, chiar 
dacă ieșirea 

din umbră nu 
ar mai fi 

fost posibilă. 
 

Dar, 
măcar, atunci 
ai fi avut două 

umbre.

. 



 

  



 

Pauliană 12 

Odinioară,  
la fiecare cuvânt 

rostit de 
mine, te 

opreai, ca la 
o troiță de 

aer, și îl 
binecuvântai. 

 
Și fiecare 

oprire era ca 
un abandon în 

brațele cuvântului 
meu, așa 

cum ai face o 
rugăciune. 

 
Așa, ai depănat 

un drum 

lung și un șir 
nesfârșit de 
abandonări. 

 
Acum, când 
nu mai spun 

nimic, 
te-ntorci pe 

drumul 
troițelor  

trecute și, din 
obișnuință, 

le binecuvântezi 
din nou. 

 
Și, din nou, te 
abandonezi 

amintirii 
morții lor. 



 

  



 

Pauliană 13 

În trenul în care 
ai urcat 

nu mai e nimeni, 
iar trenul 
acesta nu 
are gări. 

 
El nu va opri 

nicăieri, 
(a oprit numai 

pentru tine 
o singură 

dată) 
nu va lua pe 

nimeni, 
niciodată, 

și nici tu nu 

vei putea coborî 
nicăieri. 

 
E un tren de 

noapte, așadar, 
deși nu  

oprește niciodată, 
el circulă doar 

noaptea (nu 
știu cum se face 

asta, totuși). 
 

Trenul acesta 
de noapte, fără 
gări, și în care 
ești singură, 

este, cred, 
viața ta.

. 



 

  



 

Pauliană 14 

Mi-ai făcut semn 
să nu te 

întrerup din 
plâns. 

 
Plânsul e o 

rugăciune fără 
cuvinte și 
fără zeu, 

e o rugăciune care 
celebrează 

tristețea, fiind, 
deci, o 

sărbătoare a 
tristeții. 

 
Din această sărbătoare 

nu se cade să 
fii întreruptă, 

de aceea am rămas 
lângă tine,  
tăcând, dar 

fără să plâng. 
 

Plânsul tău nu 
se auzea deloc 

și, desigur, 
nici nu se  

vedea, nici 
nu se mirosea, nici 

nu se pipăia. 
 

Pentru a nu te 
deranja, 

timpul s-a oprit 
și el, de aceea 

nu pot spune cât 
a durat 

sărbătoarea ta a 
plânsului, și 

nici nu știu dacă 
a luat, vreodată, 

sfârșit. 



 

  



 

Pauliană 15 

Între timp, 
strada pe care 

ai stat s-a 
demolat, 

dar tu ai pus un 
semn, știut 

doar de tine, acolo 
unde ai stat 

cândva. 
 

Și-așa, în fiecare,  
seară, de 

teamă că am 
să mă rătăcesc când 

am să vin la 
tine, mă 

aștepți lângă 
semn, înfrigurată. 

 
Te gândești că eu 

încă mai știu 

unde ai stat, și 
mă aștepți, 

să nu mă rătăcesc. 
 

De mult nu mai 
crezi că am  
să vin, dar 

vii, în fiecare seară, 
lângă semnul 

tău. 
 

Acum, acolo este 
un parc, și 

oamenii din parc 
te privesc 

ciudat, ca pe 
cineva din altă 

lume, văzându-te 
nemișcată, în același 

loc, mereu.

 



 

  



 

Pauliană 16 

Când gândul 
morții devine prea 

apăsător, te 
plimbi prin 

cimitir. 
 

Acolo moartea este 
atât de 

prezentă, încât 
nu mai pare 

deloc 
înspăimântătoare. 

 
La urma urmei, 

atâția oameni au 
reușit deja să 

moară, nu 
poate fi prea  

greu. 
 

Așa încât, când 
pleci din cimitir, 

gândul ți-e 

împăcat deși, încă 
nu ai învățat să 

mori. 
 

După un timp, însă, 
absența morții 
o face, din nou, 

să te 
înspăimânte. 

 
Atunci, te duci 
din nou să te 

plimbi în 
cimitir. 

 
Morții sunt la 

locul lor și 
chiar, între timp, 

au mai murit 
și alții. 

Totul este, așadar, 
normal.



 

 



 

Pauliană 17 

Prin gara unde 
te-am părăsit 

(nu-mi mai 
amintesc de ce) 

nu mai trece 
de mult 

nici un tren, 
nu ai unde să 
pleci și nici 
nu știi unde  

ai vrea să pleci, 
nici nu știi dacă 
ai mai vrea să 

pleci. 
 

Camerele, odinioară 
pline de călători, 

ale gării s-au 
dărâmat și sunt 
acum locuite de 
păsările cerului. 

 

Pe singura 
bancă rămasă 

stai, fără să 
privești nicăieri și 
fără să aștepți pe 

nimeni. 
 

Bucăți din tine 
de desprind din 
când în când și 

cad, neauzit, 
lângă bancă. 

 
În curând, nu va 

mai fi nici un 
semn că acolo a  
fost, cândva, o 
gară, în care 

veneau și de unde 
plecau nenumărate 

trenuri.

 



 

 



 

Pauliană 18 

Ca să stea adunate 
la un loc, 

cuvintele poemului 
s-au înfipt în 

carnea ta, care 
pe unde a 

apucat și, astfel, 
ești de fapt 

zidită în poem. 
 

Înfipte în tine, 
cuvintele 

poemului s-au 
orânduit după tine, 

așa că a rezultat 
un poem în 

formă de tine. 
 

Acolo unde poemul 

este prea 
strâmt, ți se 

vede conturul, ieșind 
printre cuvinte. 

 
Din afară, se vede 
ca și cum poemul 

ar fi mormântul tău, dar 
dinăuntru, se vede 
ca și cum poemul 
ar fi castelul tău. 

 
Acum nici nu mai 

vrei să ieși 
din poem, mergi 

peste tot îmbrăcată 
așa, în poem, 
de parcă ai fi 
împoemată.

. 



 

 

  



 

Pauliană 19 

Ai cerșit, în tăcere, 
un gând, numai 

pentru tine, 
l-ai fi strâns în 
palmă, tare, să 

nu plece iar, 
dar gândul acesta 

n-a venit, și 
palma ta a 

rămas deschisă, ca 
o gură căutând 

aer. 
 

Și din nou,  
neobosită,  

nedescurajată, 
ai cerșit un 

gând, doar al 
tău și din nou 
gândul acela 

n-a venit. 

 
Anii au trecut și 
te-ai gârbovit, 
hainele ți s-au 

rupt, de la 
ploile, gerul și 
ninsorile din 
sufletul tău. 

 
Cerșetoare eternă, 

stai și acum 
la răspântiile pe 

unde știi că 
voi trece, și 

cerșești, tăcută, 
acel gând, unul 
singur, care să 

fie numai pentru 
tine, numai 

al tău.

  



 

 

 

 
 
 
 



 

Pauliană 20 

La sfârșit, vei 
veni, aducând cu tine 

o mică desagă, 
în care ai pus 

obolul tău adus 
zestrei lumii. 

 
E darul pe care 

îl datorezi pentru 
viața primită. 

 
Așa a fost înțelegerea 

de la început. 
 

Când va fi dezlegată, 
în desagă va fi găsit 
un strop, atât cât ai 
putut să strângi în 
viața ta întreagă. 

 
Dar nu de noroc, 

nu de bucurie, 
nu de plinătate. 

 
Va fi un strop 
de suferință. 

 
Va fi stropul tău 

de suferință, 
contribuția ta la 
salvarea lumii. 



 

 

  



 

 

MITURI 
 

 



 

 



 

Mit 1 (Amintire) 

Într-o dimineață,  
în nisipul umed 
a apărut urma  

unei tălpi 
(pesemne a unui 
 zeu sau zeițe). 

 
Un val a trecut 

peste ea,  
umplând-o cu apă. 

 
Apoi, în altă zi, 

valul a vrut  
să-și amintească 

urma tălpii, și-atunci 
s-a cuibărit din 

 nou în ea, 
lingând-o peste  

tot cu limbile 
sale de apă. 

 
Dar vai, cu cât 

amintirea devenea 
 mai clară 

cu atât  
urma dispărea. 

 
În cele din urmă,  

n-a mai  
rămas nimic  

din forma tălpii. 
 

Zadarnic mai vine 
 valul, în fiecare zi 

căutând-o. 
 

Cred că era mai  
bine dacă 

urma tălpii 
 rămânea un mit,  

de care 
nimeni 

să-și amintească…

  



 

 

  



 

Mit 2 (Copacul de aer) 

Copacul de aer 
are rădăcinile în  

cer și 
crengile pe pământ. 

 
Urc în 

copacul de aer 
coborând pe  
crengi spre 

rădăcini. 
 

În copacul de aer 
păsările cerului se 

adăpostesc în  
rădăcini, 

iar păsările 
pământului se 

adăpostesc  
în crengi. 

 
De fapt, 

crengile copacului  
de aer 

sunt norii, 
iar 

umbra norilor este 
umbra 

copacului de aer. 
  



 

 

  



 

Mit 3 (Ginfanie) 

                                                                   Lui Nichita Stănescu 

 

Mai întâi, a 
apărut o mireasmă, 

care se vedea. 
 

Apoi, a 
apărut o melodie, 

care se pipăia. 
 

Pe urmă, a 
apărut o vedenie, 

care se auzea. 
 

Apoi, a 
apărut o adiere, 

care se gusta. 
 

Pe urmă, a 
apărut o netezime, 

care se mirosea. 
 

La sfârșit, a 
apărut EA, 

care se trăia. 
  



 

 

  



 

Mit 4 (Eminescu) 

Un râu, rotitor, 
izvorând 

din sine, și 
vărsându-se 

în sine. 
 

Un râu, rotitor, 
în care înoată,  

noaptea, 
luceferi goi, 

coborâți din cer. 
 

Un râu, rotitor, 
într-un ochi 
neînchis și 
nevăzut de  

alți ochi. 
 

Când ochiul se 
va închide, dimineața, 

va prinde sub 
pleoapă, un 

luceafăr neatent, 
rămas să admire 

un nufăr. 
 

Iar râul se va 
roti mereu, în sine, 

sub pleoapa 
închisă, cu 

luceafărul său 
cu tot. 

  



 

 

  



 

Mit 5 (Timpul) 

Șarpe orb, timpul, 
adulmecă 

crăpăturile schimbării, 
în care se strecoară 

pe nesimțite, 
eternizându-le. 

 
Cândva, se pare, 
timpul vedea, și 

chiar avea  
opțiuni, 

dar, într-o zi, a făcut 
o greșeală 

(nu se mai știe  
ce greșeală), 

și a fost blestemat 
să fie orb. 

 
Șarpe orb, timpul,  

mă adulmecă 
cu nesaț, 

cu nerăbdare  
și, cred, 

cu tandrețe. 
 

Șarpe orb, timpul… 



 

 

  



 

Mit 6 (Poetul) 

În arșița 
lichefiată, 

la malul apei vin, 
însetate, 

imagini fără de 
pereche, rime  

nemaiîntâlnite, 
metafore, 

proaspete, iambi 
imberbi, și multe 

multe altele… 
 

Iar poetul, ascuns 
sub valuri,  

ținându-și respirația, le 
pândește și 

țâșnește, prădător 
iscusit,  

să prindă câteva. 
 

Poezia e, 
vedeți Dumneavoastră, 

și ea, o luptă, cu 
pradă și prădător… 



 

 

  



 

Mit 7 (Noaptea) 

Noaptea e o 
tăcere –  

o tăcere a ochilor. 
(așa cum liniștea e 

o tăcere 
a urechilor…). 

 
Atunci când tac, 

ochii se 
închid 

și privesc înăuntru. 
 

Dar ceea ce  
văd ei înăuntru 
nu poate fi spus 

decât 
sub forma poeziei, 

altfel 
nu ar avea nici un 

înțeles. 
 

Astfel, poezia e 
chihlimbarul 

nopții, 
de aceea, desigur, 

trebuie și 
ascultată cu ochii 

închiși, 
adică noaptea. 



 

   



 

Mit 8 (Mitul) 

În primele sale 
momente, 

lumea e invizibilă, 
noi înșine suntem 

invizibili, și 
de fapt, nici 
nu știm că 
(sau dacă) 

am luat ființă. 
 

Atunci, e 
nevoie de un 

mit, care 
să coloreze lumea, 

și, astfel, 
s-o putem vedea, 

și, de altfel, 
să ne vedem și 

pe noi, pe 
fiecare dintre 

noi. 
 

Mitul e tocmai 
această colorare a 

lumii. 
 

Dacă lumea 
exista deja 
înainte de 
colorare, 

sau tocmai 
colorarea a 

creat-o, 
asta nu am de 
 unde să știu. 

 
Mă gândesc că 
poate lumea și 

mitul ei 
sunt, totuși, același 

lucru. 



 

 

  



 

Mit 9 (Iubirea) 

Iubirea e atunci 
când, mirosind o 

floare, alergi 
să-i împărtășești și ei 

mirosul său. 
 

Este atunci 
când, auzind un 

cântec, alergi 
să-i împărtășești și ei 

descântecul său. 
 

Este atunci 
când, văzând un 

răsărit 
de soare, alergi 

să-i împărtășești și ei 
lumina sa. 

 

Este atunci 
când, învăluit de 
o amintire, alergi  

să-i împărtășești și ei 
învăluirea sa. 

 
Este atunci 

când, sfâșiat de 
tristețe, alergi 

să-i împărtășești și ei 
sfâșierea. 

 
Iubirea înseamnă 

să trăiești 
totul doar pe 
jumătate, iar 

cealaltă jumătate 
s-o dăruiești. 



 

 

  



 

Mit 10 (Întrebarea) 

Întrebarea este 
întotdeauna, un  

strigăt de 
disperare, (neauzit, 

fiindcă e 
strigat în gând). 

 
Ea, întrebarea 

 revendică 
un înțeles, 

pe care zeul a 
uitat să ni-l dea 

de la 
început. 

 
De aceea, 

întrebarea este 
și un act de 

acuzare, 
al acestei omisiuni. 

Dar, oare, 
nu așa trebuia 

să fie? 
 

Altfel, cum am 
fi umplut 

viața, dacă 
n-ar fi fost 

întrebările? 
 

Dar, mai ales, 
cum am fi 
justificat 

viața? 
 

Eu cred că 
mântuirea se 

câștigă punând 
întrebări. 



 

   



 

Mit 11 (Așteptarea) 

În fiecare loc 
în care-am 

așteptat, mi-au 
crescut câteva 
rădăcini mici 

pe tălpi, așa încât 
după toate 

așteptările pe 
care le-am 

avut, am, acum 
o mulțime de 

rădăcini 
pe tălpi. 

 
Nu mai pot să merg 

decât cu 
picioarele goale, iar 

la fiecare nouă 
așteptare 

vin cu toate 
așteptările vechi, 

iar rădăcinile noi se 
amestecă cu cele 

vechi și fac, până 
la urmă, 

o mică pădurice. 
 

Câteodată, 
când simt că 

noi rădăcini îmi 
cresc pe tălpi, 
mă gândesc că 

port pe tălpi toată 
viața mea, căci 
oare viața mea  
nu este chiar 

această pădurice a 
așteptărilor mele? 

 
Încet, încet, 

păduricea din 
tălpi începe 

să se comporte ca 
un animal de 

sine stătător… 



 

  



 

Mit 12 (Gândul) 

Gândul e ca o 
pasăre albă. 

 
Fiind o pasăre 
albă, nu poți 
vedea gândul 
atunci când 

zboară, încoace și 
încolo, căutând, 

de fapt, un  
fel de 

semințe, numai 
de el știute. 

 
Gândul îl vezi doar 

când, obosit, 
se oprește din 

hoinărit și 
se așază pe o 

creangă a 
sufletului tău. 

 

Atunci, el se 
îmbracă în 
propriile 

aripi, strânse, ca 
într-o pelerină. 

 
Stă așa mult 

timp, picotind, 
iar aripile 

strânse tresar 
din când în când, 
semn că gândul 

însuși, atunci 
când se 

odihnește, se 
gândește pe 
sine (eu cred 

că, de fapt, 
visează semințele 

pe care la va 
căuta când va 

zbura iar).



 

  



 

Mit 13 (Poezia) 

                                                               Lui Marin Sorescu 
 

 
Când o singură frunză  

plutind, 
îngălbenită, din 

copacul întomnat, 
dă seamă de 

ciclurile timpului. 
 

Când un singur fir  
de praf 

agățat de 
sandaua drumețului, 

dă seamă de 
planetele lumii. 

 
Când un singur 

sărut al 
iubitei, lăsat să 

fie furat, 

dă seamă de 
rostul vieții. 

 
Când în străfulgerarea 

unui singur gând 
se ascunde 

măreția întregii 
înțelegeri, deopotrivă 

a ta și a lui 
Dumnezeu. 

 
Când toate acestea, 

sau chiar numai 
una dintre acestea, se 

întâmplă, atunci 
numim această 

întâmplare – poezie.

 
 



 

  



 

Mit 14 (Trecutul) 

Între umeri, îmi 
crește încet, cu 
fiecare zi care 

trece, un copac. 
 

Copacul își 
înfige rădăcinile 

în mine, iar 
crengile îi atârnă 

în urma mea,  
când merg de 

colo-colo. 
 

Desigur, nimeni 
nu vede 

copacul, nici 
chiar eu, dar 
îl simt, din ce 

în ce mai greu și 
mai stufos. 

 

Pe crengile copacului, 
stau niște 

păsări ciudate, care 
croncăne tot 

timpul, supărate 
că mișc crengile 
cu mersul meu. 

 
Din ele apar 
mereu alte 

păsări, la fel, 
îngreunând și 

mai mult 
copacul. 

 
Poate că ar fi 
mai bine să 

adorm, ca să nu 
mai simt 

copacul din  
spatele meu.

 



 

  



 

Mit 15 (Memoria) 

Memoria, care  
este ființa noastră 

perpetuă, nu 
sălășluiește în noi. 

 
Fiecare avem 

memoria noastră în 
altcineva (și acela, 

își are, și el, memoria, 
desigur, în cu 

totul altcineva). 
 

Când ne rătăcim de 
noi înșine (și asta 
se întâmplă când 

suntem triști) 
ne regăsim doar 

dacă îl întâlnim pe 
deținătorul 

memoriei noastre. 
 

Această căutare  
poate fi, deseori, 

zadarnică, și 
astfel, tristețea devine, 

și ea, perpetuă. 
(Dar aceasta se 

întâmplă, îndeosebi, 
poeților). 

 
  



 

  



 

 

MISCELLANEA 
 



 

 



 

Albastru 

 

Așteptândul,  
nebănuindul, 
neoprindul,  
nedorindul, 
se ghemuia 
scâncind, în  

râul albastru… 
 

Și picături albastre 
se subțiau, apoi, 

curgând în ele însele, 
nedumerite… 

 
A trecut, a trecut, 

a trecut 
râul albastru. 

 
Iată, iată,  

strigă copiii, 
un șirag de 

mărgele albastre 
la gâtul cerului, 

înnoptând. 
 

E mirare? 
e întoarcere? 

e acum? 



 

  



 

Fereastră 

Miresme de mult  
uitate, 

își cerșesc, 
proustian, pe 

pervazul ferestrei  
închise, învierea. 

 
Ca niște, 

păsări ale cerului  
personal, 

se îngrămădesc,  
lichid, în 

ele însele, și 
mor mereu,  

înaintea mea. 
 

Și n-ajung, 
n-ajung, 

n-ajung, cu degetele,  
să mai 

deschid fereastra,  
încă o dată. 

 
Degetele s-au unit, 

între ele, deja, 
și pot doar să 

înot, atemporal,  
prin păsările lichide  

ale miresmelor  
trecute. 



 

   



 

Flăcările 

Dintotdeauna 
am crezut că 

flăcările, 
în vârtejul 

primordial al 
focului, 

dansează, 
poate nu pentru 

noi, ci pentru 
ele însele. 

 
Perdelele de 
flăcări, însă, 

nu dansează, ele 
sunt unduite nu 

de vânt, 
(aerul e liniștit ca 

un copil 
adormit) 

ci vorbesc unele 
cu altele. 

 
Un foc aprins e 
o conversație 

pe care n-o 
înțelegem, o 

lungă discuție despre 
viață și moarte, 

despre cum 
moartea se 
hrănește cu 

viața (și 
invers). 

 
 Acum, în jurul 

focului  
învolburat, 

intru și eu în 
discuție, pentru că 

de fapt, și eu 
sunt o flacără între 

atâtea altele.
 

  



 

 

  



 

Îmbrățișarea 

Îmbrățișarea, 
adevărata îmbrățișare, 

se petrece o 
singură dată, 

pentru că, atunci 
când te 

îmbrățișez, 
inima mea se 

îmbrățișează cu 
inima ta, 

sufletul meu se 
îmbrățișează cu 

sufletul tău, 
gândul meu se 

îmbrățișează cu 
gândul tău. 

 
Încât, la sfârșit, 

avem amândoi o 
singură inimă, un 
singur suflet, un 

singur gând, 
pe care nu le mai 
putem despărți,  

așa cum 
au fost la început. 

 
Nu avem decât să 

rămânem 
îmbrățișați, pentru  

totdeauna. 



 

 

  



 

Liniștea 

                                                                  Lui Nichita Stănescu 

Liniștea, adevărata 
liniște, trebuie 
să fie deodată 

pentru toate simțurile. 
 

Pentru auz, 
trebuie să se audă 
doar netezimea. 

 
Pentru văz, 

trebuie să se vadă 
doar miresmele. 

 
Pentru gust, 

trebuie să se guste 
doar tânguirea. 

 
Pentru pipăit, 

trebuie să se pipăie 
doar lumina. 

 
Pentru mirosit, 

trebuie să se miroase 
doar amarul. 

 
Aceasta este liniștea 

deplină, 
liniștea poetului. 



 

   



 

Moartea 

Moartea este 
atunci când 

mă strecor în 
umbra ta, și 

tu nu 
mă vezi. 

 
Este și atunci când 

îți șoptesc 
la ureche un 

cântec și 
tu nu 

mă auzi. 
 

Sau atunci când 
te iau în 

brațe, dar tu 
rămâi neclintită, 

la locul tău. 

 
Moartea mai este 

atunci când 
te iau de 

mână, dar 
tu nu mă urmezi, 
sau atunci când 
îți aduc florile 
preferate, dar 
tu nu le mai 

simți 
mirosul drag. 

 
Moartea nu este 

a celui care 
moare, ci 

a celor care 
trăiesc. 



 

   



 

Oglinda 

Mi se spune că 
imaginea mea 

din oglindă sunt 
eu însumi 

(cu inversarea 
stânga-dreapta, 

prescrisă de 
fizică). 

 
Dar, mi se spune, 
în același timp, 

că acea imagine e 
făcută din 

lumină 
(tot după legile 

fizicii). 
 

Sunt, adică, eu, 
făcut din 

lumină. 
 

Dar, dacă e așa, 
atunci trebuie că 

sunt un înger. 
 

Dar cine e înger, 
eu sau imaginea 

mea din 
oglindă? 

 
Oare imaginea mea 

din oglindă nu 
crede că eu 

sunt imaginea lui 
din oglindă și că, 

deci, el este 
îngerul?

 



 

   



 

Palimpsest 

Mă păturesc  
în mine însumi, 
în fiecare seară. 

 
Apoi, mă așez, cu grijă, 
peste împăturirea mea 

de ieri, care este așezată, 
la fel de grijuliu, peste 

împăturirea mea de 
alaltăieri… 

 
Teancul a crescut și 

nu se mai vede nimic 
din ce am fost.  

De fapt, 
nici nu sunt sigur dacă, 

luându-mă pe cel  
de deasupra, 

mă voi găsi pe cel  
de dedesubt… 

 
Este posibil, chiar, 
ca toate păturirile 
să se fi amestecat  

între ele. 
 

Nu mă voi putea regăsi 
niciodată,  

așa cum am fost, 
pentru nici o zi în care 

am fost. 
Am fost? 



 

 

  



 

Pasărea 

                                                                                       Lui Nichita Stănescu 

Pasărea e un 
bulgăre de aer, 
un foșnitor și 

curios bulgăre 
de aer, pe care 

însă, 
îl respirăm  

cu ochii. 
 

Îl putem respira și 
cu urechile, 

dacă închidem ochii, 
dar atunci 

respirăm doar aripile 
păsării,  

care se aud. 
 

Eu cred că pasărea 
există  

pentru ca noi, 
când nu ne mai 
ajunge aerul, să 

respirăm 
o pasăre. 



 

 

  



 

Plecarea 

Plecarea e ca 
o rupere a 

păsării 
de aripile sale, 

pasărea rămâne, 
dar aripile 

pleacă. 
 

Pasărea își 
va visa, mereu, 

aripile, 
iar aripile își 

vor visa, mereu, 
pasărea, 

dar zborul, el însuși, 
va fi murit, deja. 

 
Plecarea, așadar, 

este moartea 
unui zbor 

posibil, 
spart în două 

amintiri 
care nu vor avea, 

niciodată, 
nunta lor. 



 

   



 

Rezonanță 

                                                            Anei Blandiana 

Când cineva, undeva, 
rupe o floare, 

sufletul său scâncește 
brusc, e trist că 

n-a putut împiedica  
asta. 

 
Când cineva, undeva, 

are un  
 gând mișel, 
sufletul său 

tresare și 
se roagă pentru 

uitarea  
acelui gând. 

 
Când undeva, 

o stea 
moare, sufletul său 

lăcrimează, căci 
a dispărut un 

martor al 
bunătății 

oamenilor. 
 

Când se întâmplă 
ca undeva, cineva 
să fie cuprins de 

tristețe, 
sufletul său 

absoarbe tristețea și 
o zăvorăște într-un 
poem zvâcnind ca 

o inimă. 
 

Când cineva, undeva, 
scrie o poezie, 
sufletul său o 

recită, neauzit, 
pentru toate celelalte 

suflete.

 
 



 

 
  



 

Străzile 

La fiecare intersecție, 
străzile mă aleg, 

și eu merg pe  
strada care 

m-a revendicat prima. 
 

Nu știu cum fac 
ele asta, dar 

m-am obișnuit așa, și 
aștept cu nerăbdare să 

ajung la o  
nouă intersecție, 

să văd care stradă 
mă alege. 

 
Într-un fel, e mult  

mai bine așa. 
 

Orice stradă  
aș fi ales eu 

m-aș fi gândit că 
poate, alta 

 ar fi trebuit aleasă. 
 

Viața mea este 
așadar, 

o listă de străzi care  
s-au ales singure 

să-mi poarte pașii. 



 

   



 

Tristețea 

Eu cred că 
tristețea e 

un fel de ochi, 
un ochi care 
vede, fără a 

a fi văzut, dar nu 
în afară, ci 
înăuntru.  

 
Nu doar că 

nu poate fi văzut, 
dar e un ochi 

care vede ceva 
ce nu poate fi 

văzut. 
 

Acest ochi vede, 
în felul său, 

sufletul. 
 

Vede când sufletul 
nu e fericit, 

când e chircit în 
sine însuși. 

 
Când vede asta, 

ochiul se-ntristează și 
atunci e tristețea. 

 
Uneori, dar numai 

uneori, 
ochiul acesta  

(care nu poate 
plânge el însuși) 

plânge 
prin ochii ceilalți, 

cei care văd 
în afară și 

sunt văzuți 
(dar, cum spuneam, 

asta se  
întâmplă numai 

rareori). 



 

  



 

Uitarea 

Uitarea e 
un fel de liniște, 

o liniște 
a gândului, care 

devine doar 
prezent. 

 
În această liniște a sa, 

gândul se 
gândește 

doar pe sine, 
ca între  

două oglinzi 
paralele, 

până când gândul 
însuși, 

pierde șirul despre 
sine, 

dar oglindirea nu 
mai poate fi 

oprită. 
 

În cele din urmă, 
gândul poate uita 

chiar 
de sine, 

iar aceasta este 
uitarea supremă, 
liniștea absolută 

a gândului, 
moartea. 

 
Așadar, 

uitarea este 
după cum vedeți, 

un exercițiu al 
morții, 

al învățării de 
a muri. 



 

  



 

Vântul 

                                                                         Lui Nichita Stănescu 

Eu am învățat să 
văd vântul. 

 
Când e supărat, 

e stacojiu, și 
despletește copacii. 

 
Când e melancolic, 

e albastru, și 
mângâie 

obrajii râului, 
de la un mal la altul. 

 
Când e obosit, 

e galben, și 
se lasă să alunece în 

iarba proaspătă, 
vălurind-o 

ca pe o mare. 
 

Când e îndrăgostit, 
e multicolor, și 

se joacă cu păsările, 
azvârlindu-le, 
de colo-colo, 
printre nori. 



 

   



 

Viața 

Ca o fiară, 
viața 

m-a pândit, cu 
ochi ageri, lucind 

în oglinda 
lunii. 

 
Neclintită, m-a 

pândit, din 
marginea pădurii, 

în timp ce 
oficiam în jurul 

focului sfânt. 
 

Răbdătoare, 
viața-fiară 
a așteptat, 

(fără 
zgomot a 

așteptat), flămândă. 
 

Când, în cele 
din urmă, 

focul s-a stins, 
când 

ultimele mocniri de 
jar mureau, 
atunci s-a 

repezit asupra 
mea și m-a 
mușcat, cu 

mușcătură de 
viață. 

 
Cât am trăit, am 

trăit rănit de 
viață.

 



 

  



 

Capătul 

La capăt nu ajungem 
niciodată, 

la nici un fel 
de capăt. 

 
Și asta pentru că, 

pe măsură de 
ne apropiem de 

capăt, ne 
micim, ne facem 

tot mai 
mici, și mai mici, 
așa încât, pentru 

a ajunge la 
capăt ne trebuie 

din ce în ce 
mai mult timp. 

 
Chiar și așa, 

când suntem pe 
punctul să 

atingem capătul, 
suntem atât de 

mici încât 
dispărem cu  

totul, fără 
să-l mai atingem. 

 
Aici subzistă, cred, 

și un avantaj,  
nu mai trebuie 
să învățăm să 

atingem capătul. 
 



 

 

  



 

Acum 

Acum-ul este ceva 
ce moare la 

naștere 
(unii ar spune 
că este ceva ce 

moare înainte de 
a se naște). 

 
Și, paradoxal, este 

ceea ce  
încercăm cel mai 

mult să 
menținem în 
viață, sau să 
resuscităm. 

 
În realitate, acum-ul 

este ucis de 

frații săi întru acum, 
sau de cei care 
doresc (nu se 
știe de ce) să 
devină și ei 

acum-i. 
 

Cadavrele acum-ilor 
morți se strâng 
pe lângă tine, 

grămada lor crește 
tot mai mult, 

până când, 
pur și simplu, nu 

mai este loc 
pentru nici  

un alt acum. 

 



 

 



 

Învățarea 

De la plânsul 
oamenilor, a 

învățat 
și ploaia să 

plângă. 
 

De la bucuria 
oamenilor, au 

învățat 
și florile să 
se bucure. 

 
De la iubirea 
oamenilor, a 

învățat 
și vântul să 
iubească. 

 
De la cântecul 
oamenilor, au 

învățat 

și păsările să 
cânte. 

 
De la culorile  
oamenilor, a 

învățat 
și curcubeul 

culorile. 
 

De la tristețea  
oamenilor, a 

învățat 
și pădurea 
tristețea. 

 
De la moartea 
oamenilor, a 

învățat 
zeul 

nemurirea. 

  



 

 

 



 

Întâlnirea 

Adevărata întâlnire 
se petrece, ca și 

adevărata îmbrățișare, 
o singură dată. 

 
După întâlnire, ceva 

din tine dezertează în 
celălalt și ceva din 
celălalt dezertează 

în tine. 
 

Așa încât, la  
următoarea întâlnire 

nu mai sunteți 
aceiași, ci cei 

care ați devenit deja. 
 

Întâlnirile (diferite 

deci) durează, 
așa, până când 

nu mai este nimic 
de dezertat, de la 

nici unul. 
 

Când se întâmplă 
asta, cele două 

ființe întâlnitoare  
sunt așa de  

asemănătoare, încât 
se contopesc și 
fac una singură. 

 
Atunci întâlnirea 

devine una 
perpetuă (unii 

i-ar spune iubire).
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

AUTO-EPITAF 
 



 



 

Auto-epitaf 

Vă spun acum, ca epitaf, 
În timp ce mă întorc în tină, 
C-am fost un simplu fir de praf 
Lucind, o clipă, în lumină. 
 
 
Puteam să fiu sau să nu fiu, 
N-aș fi schimbat nimic în lume, 
Abia acum, în fine, știu 
Că nu am fost decât un nume. 
 
 
Însă un gând în minte-nvie 
Acum, când pun vieții punct, 
Nici un regret nu va să fie: 
Căci… nu voi ști că nu mai sunt. 
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