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Recunoştinţa este o virtute
a sufletelor nobile.
Esop – filosof grec

Îmi exprim recunoștinţa pentru toţi anii
frumoși de colaborare cu Asociaţia Culturală
„Libris” Brașov și aduc multe mulţumiri
editurii Libris, pentru apariţia acestui prim
volum de poezie.
Multumesc colegei mele de liceu, Nicoleta,
pentru toate serile de emoţie, în care am
așezat virgule între cuvinte și le-am potrivit
în îmbrăţișarea finală a Poeziei...
Sunt recunoscătoare tuturor celor care,
într-un fel sau altul, mi-au fost alături în acest
proiect. Vă asigur de toată preţuirea mea.

1.

Ţie,
celui care eşti…
Ador ziua
în care mi te-ai dat înapoi...
Se făcea că ninge cu stele
cioplite în lacrimi de gheaţă,
copacii își îmbrăcaseră umerii
încremeniţi sub scoarţa deznădejdii
și în nicio tăcere nu mai era liniște.
Ador ziua
în care m-am dat înapoi...
Se făcea că plouă
cu flori din mansarde,
dansul norilor mă înlănţuia
într-o umbră de petale
și nicio clintire nu mă ţinea departe
de inima ta.
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Ador ziua
în care ne-am dat înapoi...
Se făcea că timpul
și-a ferecat zilele.
Eram două inimi
în care nu mai aveam loc,
Două rostiri
într-o singură respirare,
două vieţi
ce au conjugat trecutul la prezent,
cărora nicio moarte
nu le mai îngroapă zămislirea...
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2.

Absenţă
Mi-e dor
de toată povara iubirii ce-mi ești...
Mi-e dor
de nimicul ce devine totul cu tine...
Mi-e dor
de roua dimineţii când fugi…
Mi-e dor
de durerea provocată de dor…
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3.

Depărtare
Când nu ne vorbim,
ne spunem necuvinte
și repetăm pluralul la „mi-e dor”.
Topim tăcerea
care ne desparte,
iar ceara ei
ne arde pe amândoi...
Iar dacă zâmbetul
s-ar numi floare
și sufletul i-ar fi izvor,
i-aș arunca petalele în valuri,
să nu-l mai văd
schimonosit de dor…

10

4.

Utopie
Citește-mi gândurile
și cuprinde-mă
în taina nopţii tale de nesomn.
Fă-mă din visul tău realitate,
din neputinţa ta fă-mă fior,
din două inimi fă să fim doar una,
un portativ
și două cheia-sol...
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5.

Probabilitate
Oare există alt timp
în care să mai pot aștepta,
unde să-ţi fiu trecut și rostire,
după miliarde de secunde,
biciuite de zbucium și netrăire?
Unde să pot să-mi fiu zbor,
nu aripi ferecate,
îngheţate de dor?
Oare există un timp
în care să mai poţi aștepta,
când îngerii se risipesc în poeme,
ca într-o toamnă
galbenă de frunze?
Acel timp în care ne căutăm, goi,
două inimi ninse,
într-un decor irosit...
Două umbre cărunte,
ce nu mai au loc
sub același soare orb...
12

6.

Dezordine
Mă cuprinde un soi de disperare poetică,
ori de câte ori îţi rostesc numele.
Mă zbat să supravieţuiesc
într-un iglu nepământean,
în care convieţuiesc laolaltă
iubirea, neputinţa și ura.
Sunt atât de flămândă să te întâlnesc,
încât până și puii de lup
îmi vânează lăcomia…
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7.

Aripi
Stoluri de cocori îmi străbat vidul
în care m-am încolăcit
ca un semn de întrebare.
Peste limita cerului mi s-au aliniat norii,
ca niște entităţi de suflet
prea des călătoare.
Dinspre pământ
mă plâng dorurile îngenuncheate,
închise în capitole seci,
cu fraze curgătoare.
Și nicio pasăre nu va mai fi
în golul străbătut
dinspre mine-abis,
înspre tine-absolut...
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8.

Fantezie
Exerciţiu în alb
mi-aș numi poezia,
unde fiecare vers
și fiecare virgulă
au bun de tipar.
O colecţie de scris
cu inversiuni răstălmăcite,
tradusă din dicţionarele mele
de nesomn.
Un capitol în alb
mi-ar găzdui fantezia
și niciunul dintre noi
nu ar ști ce visează celălalt.
Iar în amurgul vieţii,
epilogul s-ar (de)scrie singur.
În alb...
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