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Atunci și acum 

 

 

 

Dacă vă vor ascunde astrele sub urmele uriașului, 

lumina se va risipi din sânul păzitorilor de la miazăzi, 

se vor înșirui stropi de viață la căpătâiul pământului 

iar o viitoare toamnă vă va îndruma spre aducere-aminte, 

sub poalele unui gând pur, 

sub visul unui nor zoios, 

sub inima unui ecou de secolele pierdute, 

să vă-ntoarceți... 

Să vă aprindeți mănunchiul de scântei 

și să-L întrebați pe Dumnezeu 

dacă mai sunt locuri în călătoria spre Rai. 

 

O umbră cenușie, pierdută va rămâne în urma voastră 

și praful din cizmele învechite. 

Veți întreba un luceafăr singuratic 

dacă e lung drumul până la răsărit 

și dacă se vor trezi curând cocorii. 

O să fie noapte, 

pe calea bătătorită veți mai găsi 

doar visuri somnambule și seri întârziate 

la ultima chemare a dimineții. 

Să vă-ntoarceți, 

O fereastră descuiată vă va aștepta adierea 

și o dimineață însetată roua voastră. 

Vă voi iubi, 

Veșnic, vă făgăduiesc, pentru că 

Eu nu cred în apusuri, 

Numai în somnuri prea lungi... 
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Versuri din buzunarul dinspre inimă 

 

 

 

 

Privind clepsidra timpului aflu că maica a fost cea care a făcut, 

Ca perindarea nemiloasă a firelor de nisip să nu doară nesfârșit de mult. 

 

Mi-ai fost călăuză printre înfățișări străine, 

Şi m-ai rezidit când mă simțeam în ruine. 

Mi-ai îngrijit cu blândețe loviturile usturătoare, 

Şi cu iubire ai surâs și mi-ai spus: "Va trece, chiar dacă acum doare." 

 

M-ai îndrumat să îmi privesc fricile-n față, 

Şi atunci când e greu, să nu renunț la speranță. 

Și ai mai spus că pentru un succes nu am nevoie doar de vreme bună, 

"Întotdeauna curcubeul apare după furtună." 

 

Tu mi-ai amintit că deosebirea dintre neîncredere și certitudine 

Ține atât de ceea ce-mi doresc, dar și de atitudine, 

Mi-ai împărtășit că sinceritatea e întâlnită din ce în ce mai rar, 

Și să nu mă aștept să o găsesc la oameni ale căror valori morale nu există sau dispar. 

 

Pot spune că ai fost și vei rămâne cel mai bun autor, 

Pentru că mi-ai întipărit învățături, indiferent de decor. 

M-ai sprijinit când nu aflam rezolvarea, 

Când nu găseam răspunsul, tu ai schimbat întrebarea. 

 

Vorbele nu ajung pentru a putea să îți mulţumesc... 

Spun simplu: Dragă mamă, te iubesc! 
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Căutând printre vieți 

 

 

 

Se scurge lumânarea rătăcită între lumi 

Iar ochiul ce privește a înțelege nu-i 

Căci praful de pace se prăbușește în genuni 

Şi fir de aripi frânte se întinde peste hău. 

 

Mă caută pe ape de mărginite vieți 

Mergând uitat pe veacuri în dis-de-dimineți 

La pragul lui Hades urlând durerea ta 

Tu crede muritoareo şi pornește a visa. 

 

Plutesc în ceruri stele uitate în mulțimi 

Carmine dimineți preling suavul fir 

Lovit în gongul vieții de aprigul călău 

Se scurge lumânarea în eternul hău. 
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Un basm nespus 

 

 

A fost cândva... 

TU-îți încercai aripile cele noi 

în căutarea unui gram de lumina; 

EU- te chemam din urmă, să cobori, 

ca să-ți bat în cuie ecoul; 

NOI- mult prea rar uniți în același cuvânt, 

aproape doi,  

aproape unul și altul. 

Nu a fost un basm... 

Zâmbeam în privirea ta goalsă 

ca să nu-mi mai caut chipul 

în alte fețe, 

sau alte drumuri de toamnă 

și te-am rugat să nu îți pleci privirea 

și să nu-mi strivești visul printre valurile tale. 

Ai lăcrimat puțin într-o clipă ascunsă 

și parcă âmi spălaseși o mie de greșeli... 

puteam să mor, 

dar nu mai învățasem să reînvii 

și am rămas agățată de un gând nebun, 

la un capăt de zi sfârșit prea devreme, 

așteptând tăcută ziua de ieri. 

Dar.. 

Ție nu-ți plac basmele... 
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Moartea unui înger 

 

 

Din sita rară a norilor păgâni  

S-a scuturat cenușa unui înger. 

Eu am cuprins-o între mâini 

Și am început să plâng. 

Probabil că fusese un înger visător 

Sau prea tăcut,  

Ca să spună ce îl doare. 

Nu a mai rămas nimic din el, 

Doar lacrima mea se îndreaptă spre soare. 

Tu ce credeai..., 

Că îngerii sunt nemuritori? 

 


