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Colivia de argint 

 
 

 

 

Străluciri oarbe se strecoară  

prin Colivia de argint. 

Înfăşurata în zestre de mătase. 

o pasăre  

tace plictisită, 

vede, dar nu priveşte 

aude, dar nu ascultă 

simte, dar nu iubeşte. 

 

Visul libertăţii de odinioară, 

zborul în înaltul cerului 

acum le-a uitat... 

E atrasă într-un vârtej  

de jocul firelor de mătase 

şi strălucirea zăbrelelor de argint, 

iar cugetul închis în colivie 

zace. 

 

Rămâne trupul  

istovit, 

neînsemnat, 

sub povara vălului de mătase. 

Tulbure-i acum lumina  

în Colivia de argint. 
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Întoarcere în timp 

 

Hai să ne întoarcem 

la razele stângi ce plutesc în dreapta, 

la porumbelul alb dispărut în negura vremii, 

la vocea din întunericul pătruns de lumină, 

la suflul greu al brizei ce-mi brazdă faţa. 

Sclipiri - 

Ochii confuzi priveau spre poarta dorinţelor  

Susur - 

Otrava liniştii ne macină-nlăuntru, 

iar bestia din valurile mării dulci 

ascunde ultimele pergamente ale omenirii - 

furtuna emoţiilor albastre. 

Acum poartă în spate  

fragmente de cioburi uitate,  

plutind în derivă în timpul gol. 

Hai să prindem ziua de ieri! 

să o agăţăm de tavan 

şi apoi 

în ungherele minţii 

să o căutăm,  

să ne aducem aminte de  

Întoarcerea în timp. 
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Misiunea –Praf de stele 

 

 

Bolta cerească veghează lumea, 

Străjerii de foc şi lumină- călăuzele galaxiei, 

Marşul întunericului dezvăluie lumi neatinse   

Scăldate în urgia universului. 

 

Portale se deschid pretutindeni  

Găurile negre flămânde de cunoaştere 

Oamenii care cad pradă uitării 

Printre eclipse de comete şi praf de stele. 

 

Trupul meu e captiv în tranziţia dintre lumi  

Sub mine neantul cască gura-i imensă  

Nu e linişte, dar nici zgomot 

Nu e lumină, dar nici întuneric. 

 

Închid ochii şi totul dispare  

Frontierele se evaporă din calea gândului  

Părăsesc vechiul univers pe aripi nevăzute  

Călătoria interstelară de-abia acum începe. 

 

Chemarea creatorului se aude departe, tot mai departe... 

Am sfidat legile lumii şi plutesc în noul cosmos  

Misiunea e îndeplinită  

Totul e aşa limpede  

Acum. 
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Focuri de artificii 

 

 

Culori monotone  

amestec de arome, 

cerul a luat foc  

privesc dintr-un loc, 

totul e un dans  

un contrast sau un balans? 

Privirea mi-e aţintită-n sus  

de jos pare un urcuş; 

ritmul e destinat  

sau oare l-am estimat? 

Încă pot să le privesc 

şi mereu mă uimesc 

când am ochii închişi  

printre gânduri „împleticişi”... 
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Trezită 

 

 

Gheare de pisică în lemnul fraged  

Zeus îmi trimite un fulger în geam 

Becul cedeaza o ploaie de sticla  

Ceasul nestăpanit scapă un strigăt disperat. 

Sunt trezită de 

Pisică, 

Zeus, 

Becul, 

Şi ceasul. 

 

 


