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O LUME IN CARE… 
  
Cuvinte noi, pe care demult 
am încetat să le aştept 
au venit într-o zi, mi-au pătruns 
în golul larg deschis din piept. 
Răspunsuri la întrebări chinuitoare, 
adevăruri nespuse la timp 
— ultima lovitură zdrobitoare 
care-a prefăcut în pulbere 
o credinţă şi-un vis deja năruite, 
presărate cu vorbe mai blânde, 
bandaje firave peste răni re-nnoite, 
ca un sirop cu gust amar, 
vag îndulcit, să poată fi băut. 
Dar ele m-au mişcat din coşmar; 
de gustul dulce m-am legat 
ca de o gură de aer miraculoasă 
un înecat. 
Am început să caut cu mâini tremurânde 
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AGONIE 
  
Mi-ai ţinut inima în palme. 
Cât de mult mi-a luat până să te las s-o atingi! 
O priveai cum tremură slab, înecată în sânge 
şi ai şoptit, cu indignată mirare, 
cu forţa inocenţei dintâi: 
“Cum a putut cineva s-o rănească atât? 
Lasă-mă s-o-ncălzesc cu dragostea mea 
şi-ai să vezi că speranţa n-a murit pentru tine.” 
Nu te credeam atunci. 
Cât de mult mi-a luat până să te las aproape! 
Dar cand ţi-am pus-o în palme, 
am făcut-o cu toată convingerea, 
cu toată fiinţa, 
aruncând cât colo ziduri, întrebări, îndoieli. 
Te-am privit cu ochii scânteind de cutezanţa 
inocenţei pe care mi-ai dăruit-o 
şi-am crezut că lumina în care se scaldă atunci 
e atotputernică şi infinită. 
Mi-ai ţinut inima în palme 
şi când pluteam complet în căldura zâmbetului tău, 
ai zdrobit-o dintr-o singură mişcare – 
o masă de carne tremurândă în mâinile tale 
şi sângele roşu aprins ţi se prelingea printre degete. 
Tu încă surâdeai senin, împăcat, 
doar privirea ţi se întorsese în sine. 
Şi am orbit 
şi vidul a explodat în mine, 
aruncându-mă în afara timpului 
şi a lumii. 
Dar durerea abia începuse, 
căci sângele a continuat să curgă, 
înnoit de fiecare încleştare a degetelor tale 
peste ceea ce a fost odată inima mea. 
Deşi tu ai plecat demult 
cu zâmbetul tău senin 
care nu ţi-a tremurat nicio clipă pe chip, 
el încă mai curge 
şi eu sunt încă suspendată 
în smoala unei lumi ireale, 
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bântuite de întrebări fără răspuns; 
o umbră agonizând 
în aşteptarea veşnicului somn 
care nu există. 
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Pustiul din mine 
  
Sunt clipe în care pustiul din mine 
e-atât de împietrit încât mi se pare 
că dorul, durerea, îmi sunt azi străine 
şi tot ce am trăit s-a stins în uitare. 
  
Atunci nu mai ştiu dacă simt mulţumire 
că nu mai disper şi mă zbat nebuneşte, 
ori faţă de sine doar dezamăgire 
că şi pentru mine iubirea păleşte. 
  
În alte dăţi însă, pe neaşteptate, 
cuvinte sau gesturi îmi reamintesc 
atât de intens şi cu-aşa claritate, 
încât mi se pare că le retăiesc; 
  
săruturi fugare, prudent oferite, 
ori vocea ta dulce, şoptind somnoroasă 
în noapte, târziu, minunate cuvinte, 
sau cum îmi zâmbeai deseori, bucuroasă 
  
şi lacrimi din ochi izvorăsc neştiut. 
Nu pot să-nţeleg cum departe de tine 
atât de mult timp în dureri a trecut, 
sau cum voi trăi înfruntând ce mai vine. 
  
Şi nu ştiu atunci dacă sunt împăcată 
că tot ce-am simţit, nici acum n-am uitat 
şi-i vie iubirea, ori sunt disperată 
ştiind c-am pierdut tot ce-n viaţă-a contat. 
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Cuşca pieptului meu 
nu a putut să ţină închisă 
făptura sălbatică dinăuntru; 
mi-a făcut coastele praf 
şi a năvălit afară, 
atât de pornită să-ţi vopsească lumea în curcubee! 
Credeam atunci 
că a meritat să rămân cu spărtura aceea în piept 
prin care putea pătrunde orice; 
credeam că a reuşit. 
Dar culorile în care încerca să te învăluie 
s-au risipit în timp 
alungate de norii cenuşii adunaţi deasupra noastră, 
fără ca eu să observ, 
căci ochii îmi erau vrăjiţi de zâmbetul tău 
care acoperea negura. 
  
Am încercat să refac zăbrelele 
când s-a întors sfâşiată 
să zacă-n propriul sânge, 
dar sunt doar bucăţi fisurate şi lipite strâmb, 
nici pe departe rezistente. 
A tresărit de cum ţi-a auzit glasul. 
Sper să fi fost doar un ecou din alte timpuri, 
o recunoaştere resemnată, 
un tremur de-o clipă. 
Sper că de acum îşi ştie locul 
şi ce o aşteaptă afară. 
Căci dacă-ar hotărî să se izbească de gratii, 
chiar şi slăbită cum e, n-ar opri-o. 
Nici acum nu ştiu cum s-o ţin în frâu 
şi s-ar spulbera definitiv 
încercând să caute ce nu există, 
făptura neîmblânzită 
şi nebună 
care geme stins între coastele mele. 
 


