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Prima scrisoare þi‑am trimis‑o la vîrsta de înger

(Presupunînd cã îngerii rãmîn veşnic copii)
Despre o violetã de Parma þiam scris
A cãrei culoare o doream ochilor mei.

Þiam tot trimis apoi epistolerugi
Dornic sã te fac sã iubeşti
Atîtea şi‑atîtea din lumea fãcutã de tine
În joacã, lãsîndulen voia lor
Ca pe nişte orfani, sã creascã, sã piarã,
Dar au fost zadarnice rugileaceste.

Ce pãcat cã n‑ai mai vrut sã ne ştii!
Mãcar odatã sã fi trimis un rãspuns
Ca sã credem cã ne vezi. La rîndumi sã cred
Cã mã vezi şi pe mine printre miliarde de vieþi.
Şi printre miliarde de flori o zãreşti
Şi pe gingaşa, sublima violetã de Parma.
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Mã povestesc

Mã povestesc şi eu precum copacul,
Cumva între trezie şi‑ntre vis
Şi niciodatã dupã cum mi‑e placul
Cintotdeauna dupã cum mie zis.

Exuberante înfrunziri, florale
Euforii, revolte purpurii,
Pãlire auritã cînd rafale
De vînt se‑abat sã sufle ca‑n fãclii;

Scrumitã lepãdare de podoabe,
Obolul penitenþei sub ninsori
Ce fac sã ardãn ramurile slabe
Lumina unor reci şi stranii flori;

Şuvoi de seve‑n freamãt, molcomire,
Muguri pleznind, frunze cãzînd; cum vreþi
Citiþi aceste rînduri ca pe‑o ştire
Sumarã despre mii şi mii de vieþi.
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Rudenie

Am ascultat un cîine 
Urlînd o noapte‑ntreagã,
Simþind acut cum toate
De urletui mã leagã:

Şi foamea şi‑nsetarea
Şi primãveri şi ierne –
Cã‑n juru‑i şi în juru‑mi
Acelaşi larg infern e.

O fi avut o ranã
Adîncã, pîn’ la oase?
Ori poaten albui suflet
Coşmare neguroase,

O jale dupã lanþul 
Înruginit de ploaie
Sau dupã blidun care 
I se turna vreo zoaie?

Un dor de lovitura
Stãpînului în coastã?
O spaimãngrozitoare
De libertateai vastã?

Un înþeles de‑o clipã
Al vieþii lui de ocarã,
Cã ori în lanþ, ori slobod,
E liber doar sã moarã?!

Urla. Şi‑n sumbrul sunet
Vuind ca în pustie



 Poeme roz cu franjuri negre 41

Era şi umilinþã
Şi teamã, şi trufie,

Un fel de pãlmuire
A unuia mai tare
Ceþi poate frînge gîtul
Uşor cu o strînsoare,

Aşa ca o sudalmã
Scuipatã sub torturã
Cînd nu mai ai ce pierde
Şi poþi sã fii doar urã;

Urla cu nebunie,
Ademenind hingherii
Spreascunzãtoarea unde
I se zbîrleau toþi perii.

I‑aş fi rãspuns. Gîtlejul
Sta gata sãmi plezneascã
Deatîta încordare
Nevolnic omeneascã

Ce nu lãsa sã urce
Zvîcnit la suprafaþã
Nici urã, nici durere,
Doar silã de viaþã.

Mai jos deci cu o treaptã
Decît sãrmanumi frate...
El, în sfîrşit e liber,
Eu, nici pe jumãtate.
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De‑aş mai trãi…

De‑aş mai trãi o datã, rãspunde‑mi în ce fel
Aş face faþã lumii unde am fost un miel,
Rumegãtor sfielnic, jertfit deo rînduialã
În care celui tare dã blîndul socotealã?

Eadevãrat, e vinã cã nam putut altfel
Decît sã fiu în pace cu soarta mea de miel
Şi mi‑am pierdut viaþa cãci nu am fost în stare
Sã‑mi cresc în gurã colþii şi la copite gheare,

Deodatã la nevoie, din miel sã mã prefac
În bestie centoarce al bestiei atac
Şi fiara sîngeroasã ce moartea o împarte
La rîndumi cu un rãget so pregãtesc de moarte.

De m‑ai trimite iarãşi pe tristul tãu pãmînt 
Þi‑aş cere de‑astã datã sã‑mi faci un alt orînd:
Dezbracãmã de pielea sãrmanei dobitoace,
Dã‑mi îndrãzneala crudã şi poftele vorace! 

Sau, pe vecii mai bun e al morþii somn decît
Coşmarul vînãtorii, al jertfelor urît?!
Sã dorm, sã dorm... înviemã doar dacã
Vei nãscoci, bãtrîne copil, o altã joacã.


