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1. COPILĂRIA 
  
E ca o adiere uşoară 
Ce mă-nvăluie acum, 
Mă răsfaţă şi-şi strecoară 
În sufletul meu un mare drum. 
Dar gânduri uneori mă înfior 
Auzind pe cei mai mari 
Cum plâng şi le este dor 
De trecutele întâmplări. 
Copilăria trece încet pe lângă mine 
Şoptindu-mi un mister, 
O întreb dacă mai vine, 
Să răspundă tot îi cer. 
Azi mă face să zâmbesc. 
Mâine, mă uită printre rafturi. 
Şi liberă aş vrea eu să trăiesc, 
Dar n-am să scap de amintiri. 
Ca să fiu copil mereu, 
Să zâmbesc întotdeauna, 
Să uit de ce-mi este greu 
Vreau ca ea să-mi prindă mâna. 
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2. MUGURI 
  
Doi ochi verzi ce se confundă cu purul mugurilor abia deschişi 
Privesc către cer, căutând cu disperare lumina trandafirie 
dintre nori. 
Ea le hrăneşte dragostea şi bucuria de viaţă, ce le stârneşte 
admiraţia faţă de culori. 
Mici raze de lumină invadează verdele ochilor, făcându-i să 
pară rupţi din soare. 
Florile zburătoare brăzdează bolta marină, luminată parcă de 
albele cristale de pe aripile lor, 
Iar mici pete roşii şi galbene răsar de nicăieri. 
Căldura soarelui îi dezgheaţă pielea albă, catifelată, 
Începând să înflorească pe obraji flori roşii, colorându-i chipul. 
Fineţea petalelor este simţită în tăcere de vârfurile degetelor de 
porţelan. 
Vântul adie prin cosiţele-i aurii, făcându-le să zboare şi să-i 
învăluie umerii goi, albi, ca o eşarfă 
subţire, ondulată. 
Păpădiile zboară în jurul ei, ca un roi de gândăcei albi, 
mângâindu-i obrajii coloraţi. 
Iar buclele-i blonde dansează nestăvilite pe fruntea-i 
imaculată. 
Parfumul puternic al zambilelor şi narciselor contrastează 
puternic cu trandafiriul lumii din jur. 
Ace verzi străpung pământul negru, simţindu-se în aer 
miresmele reînvierii. 
Gândăceii sclipitori sunt acoperiţi treptat de lumina blândă şi 
caldă pe care trupul ei plăpând o emană de bucurie. 
Pacea şi iubirea de viaţă ce-i înconjoară sufletul parcă o 
învăluie şi pe ea într-un parfum de flori de câmp, ce linişteşte 
vietăţile, 
Care zumzăie şi se mişcă încontinuu de bucurie că pot iar să 
fie dezmierdate de soarele palid. 
Iar cioburile de sticlă ce se strecoară printre firele ierbii 
reflectă parfumul ce formează coroanele copacilor. 
De fiecare dată, în fiecare primăvară, se face una cu scoarţa 
pomilor. 
Rochiţa o ascunde şi mai mult, micile pete colorate înflorite pe 
ea combinându-se cu cele din jurul ei. 
Se potriveşte cu atmosfera liniştitoare a primăverii, tăcută ca 
întotdeauna. 
Iar, când în sfârşit îi desluşesc plăpândul corp, surioara mea 
aleargă râzând spre mine, printre bulinele din iarbă, 
Cu picioarele goale sărind de bucurie, dându-mi seama că, în 
curând, 
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Ea, copilaşul din anotimpuri, se va transforma treptat în 
adultul dintre ramuri. 
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3. PANGLICI DE AUR 
  
Fierbinţeala nisipului umed sfârâie pe tălpile tale goale, 
Panglici de aur zboară în jurul tău. 
Buclele-ţi dansează pe spatele dezgolit de căldura infernală, 
Flăcările încep să capete amploare în tărâmul ce te înconjoară. 
Speriată, alergi cu disperare către răcoarea apei. 
Dâre de foc răsar pe urmele fugii tale nebune. 
Însă uiţi cu totul de toate când valurile albe îţi învăluie trupul, 
Alge verzi asemeni arborilor te împăturesc, 
Iar aurul ce-ţi răsare din creştet se împrăştie prin apă, 
Ca o aură în jurul capului tău de copil. 
Totul împietreşte. Focul, căldura mistuitoare. 
Doar apa mai spală malul cald. 
Ochii tăi încep să strălucească, fixând un punct de pe cer, apoi 
un râs nebun îţi iese dintre buzele roşii. 
Ai înţeles. Culorile, atmosfera, imaginile infernale. Totul. 
O frunză roşiatică se adăposteşte pe luciul apei, unde stau 
ascunse cosiţele tale de aur. 
Îţi aduci aminte de vremurile când mică, abia apărută pe lume, 
stăteai cu sora ta în coroanele aurii din grădina bunicilor. 
De când te-a părăsit, te-ai maturizat în aşa fel încât doar 
exteriorul îţi dezvăluie adevărata vârstă fragedă. 
Totul se transformă în pomii roşiatici şi gălbui din amintiri. 
Căldura dispare, venind adierea răcoroasă. 
Săgeţi roşii şi negre străpung albul norilor, 
Iar trupul tău se odihneşte pe o pătură moale, colorată. 
Corpul îţi aleargă printre frunze uscate şi crengi de aur. 
Ochii se confundă cu frunzele ruginii. 
Te opreşti. Întorci capul şi te uiţi spre un cuib ca toate cuiburile, 
Dar îţi trezeşte amintiri triste. Îţi înnegură chipul. 
Doar tu ştii ce şi cum. 
Panglici roşii, aurii încep să o învăluie. 
Pete albe, negre, apar în ochii ei acum ca de gheaţă. 
Învaţă să-şi stăpânească dorinţa de a-şi stinge focul supărării. 
Mai mult, totul o îndeamnă să îşi încheie povestea, cu suferinţa 
permanentă în suflet. 
Pe marginea unei crengi, se pregăteşte de marele salt. 
Vrea să se arunce şi să plece din această lume. 
Vântul îi flutură părul, braţele i se deschid ca nişte aripi, 
Iar sora ei o prinde din zborul ce avea să sfârşească orice suflare pământeană. 
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4. MREJELE TIMPULUI 
 
M-am născut… 
un scâncet slab s-a auzit, 
natura mi s-a împletit… 
Cu roua caldă am udat 
totul în jur, şi m-am pătat 
cu aur pur, când am mâncat. 
Un aur pal ce-i de la soare, 
un aur de lămâi, o boare. 
Şi-n amurg, ţipete de bebeluş, 
am auzit… Sunt fluturaş 
sau licurici, ori ghiocel; 
eram un simplu clopoţel! 
şi-având puţin să împletesc, 
am aşteptat ca să mai cresc. 
Apoi, am început s-ascult poveşti 
cu flori albastre, roşii, verzi. 
Poveşti de „cine?”, „cum?”, „de ce?” 
şi „mă scuzaţi”, „vă rog”, „orice”. 
Am fost şi-ntr-o grădină mică 
numită, să-ţi explic: o grădiniţă. 
Multe flori şi miresmele din şoaptă… 
Am început să scrijelesc pe-o scoarţă 
lucruri simple, de hotare de păduri 
de copiii din picturi. 
Un joc, un simplu gând aveam: 
să fiu ca ei… mereu cântam. 
Şi-am început să împletesc, 
primăvara să cuceresc. 
Am vrut să fiu ca mama, minunată 
şi mai adesea, neschimbată. 
Să fiu ca viaţa, un erou. 
Să ştiu să nu mai sparg un ou. 
O pasăre din marea răsturnată, o stea. 
A mai trecut o zi din viaţa mea. 
A mai trecut o primăvară… 
Mai fac un pas şi… sunt în vară. 
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5. ÎN SEARA ASTA 
  
În seara asta, 
Dulce vioară, 
Să mă porţi 
Pe apa Dunării, 
De la Pădurea vieneză, 
Până la îmbrăţişarea ei 
Cu valurile albastre 
Ale mării înspumate. 
În seara asta 
Vreau să-mi aduc aminte 
De cele mai frumoase 
Valuri ale bătrânului continent 
După care am visat 
În fiecare noapte – 
Albaştrii ochi ai frumoasei Lorelai, 
Cea care şi-a scufundat iubitul cavaler 
În apele Rinului cu tristul ei cânt. 
 


