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Oglinzile recompun amintirea… cât 
de greu ne aducem aminte de 

chipul din trecut în timp ce te zăreşti 
într-o oglindă. Văzându-te acum, o 
întreagă lume de transparenţe moare. 
În preajma chipului nostru, păstrând 
din noi tot ce vom fi fost, vor începe să 
se ivească năluciri de îngeri şi păsări cu 
ochi de fluturi de noapte, cu aripi de 
mătase-n verde crud având în pliscuri 
iasomie. Gioconda ar fi mai frumoasă 
dacă nimeni n-ar mai putea s-o vadă.
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Azi lumea pare un fluviu trist ce 
adapă marele ocean al universului 

cu ape grele de un cenuşiu inert, cu o 
strălucire reprimată ca aceea a unei 
săbii în întuneric.

Glob de ceară atins de râsetele nopţii pe 
o pânză uşoară de aburi ce schimbă pe 
cer toate culorile pământului aşa cum, 
uneori, zgomotul lumii se amestecă cu 
razele lungi ale soarelui.
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În seara aceea în care ţi-am întâlnit 
privirea cerul era făcut din nori albi 

străbătuţi de întuneric senin iar stelele 
mari şi limpezi pe alocuri descopereau 
taina luminii ce ardea drept şi călduros 
ca o candelă în sufletul meu.

În acea clipă cerul îşi ascunse în 
buzunare mâinile iar noaptea într-un 
evantai violet din care-a răsărit buchet 
de artificii în care-ţi oglindeai privirea – 
perlă... cer negru, cer galben, cer verde, 
violet, roz, lămâi, lenjerie brodată în 
amintire.
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Într-o oglindă deformată cel mai greu 
este să te recunoşti în mulţimea de 

distorsiuni menite să-ţi anuleze eul şi să 
te transforme într-o fiinţă fără chip. Cel 
mai obişnuit parcurs nu duce lipsă de 
oglindiri care însufleţesc vizibilul într-un 
colaj de chipuri ce-şi caută întregul.

Înăuntrul chipului sunt pavate străzile 
copilăriei cu luminile aprinse în 
clepsidrele rănite în punte de cioburi 
mari ce privesc prin gaura cheii, timpul.
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Lungul şir de tăceri îşi strecoară între 
cutele cerului pictat o mulţime de 

amăgiri adâncind grădina de oglinzi 
întunecate în substanţa tăcerii unui 
albastru destin, o urmă uşoară şi moale, 
ca într-o zăpadă afânată sub arcada 
templului pustiu. Cerul e o nălucă 
oglindind culorile ce cresc în foşnetul 
unei bătăi de aripi stăpânitoare, un ciob 
de sticlă al universului.
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M-am întrebat mereu de ce morţilor 
li se acoperă oglinzile din casă. 

Este forma supremă de venerare a 
sinelui care nu poate fi asumat după 
legile lumii dinafară. Lăuntricul sens 
nu-l putem simţi cu adevărat decât 
închizând ochii pentru lume. „Acum văd 
ca prin oglindă în ghicitură” dar va veni 
vremea când vom vedea faţă către faţă. 
Bâjbâim prin întunericul ce ne duce spre 
lumină cu poftă dezgolită, de oglindă.
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Între sfârşitul toamnei şi începutul 
iernii înserările transformă brusc aerul  

într-un alb murdar în care abia dacă 
au rămas urme de galben îngândurat. 
Ele au devenit artificii ale imaginaţiei 
amintind de dorurile noastre ce se 
prelungesc la nesfârşit precum dâra de 
spumă ce-o lasă şerpuind corabia vieţii. 
Lumânări luminând marea în mijlocul 
nopţii înstelate.
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Am început să-mi descopăr sufletul 
ca simfonie a vieţii, ca o orchestră 

prizonieră în seiful închisorii sale ce 
ascunde sub braţ dorinţa şi sileşte 
marea emoţiilor să izbucnească în oda 
bucuriei lărgind strâmtoarea de lumină 
din lunga procesiune a vieţii cu tonuri 
noi purtate-n gând de instrumente 
imaginare de cristal mişcător de 
culoarea roiului de albine... muzicale.


