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Avertisment 

— Te invit la o ințuzie de Rooibos, Cititorule 
Nu vreau aritmii 

Sau insomnii belicoase. 
Mi-au sărit siguranțele 
Îmi trăiesc viața la lumânare 
Mă întristez: majoritatea crede că lumina-i semn de moarte! 
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Operaţiunea „Leda” 

existența 

ca o ipocrizie a figurilor de stil 

codul de bare nu dă verdicte 
ci numai excepții pentru sociologi şi jurnale 

„Lebăda Neagră nu fuge de urmări şi constrângeri” 
dedic acest vers tuturor 
Lebedelor Albe 

probabilitatea minimă 
a scenariului meu de viață 
este o Lebădă Argintie! 

cânt la patru aripi albe 
dovă oglinzi negre din care 
citeşti 

un manuscris de iluminare



Cât de blând va fi sfârşitul 

Trec la crepuscul prin Libro Bistro 
Cele cinci simţuri sunt copleşite de lumină 

Tu ai întors capul ca să vezi 
Cât de blând va fi sfârşitul 

N-ai auzit decât Led Zeppelin 
din song-list-ul primar 

Felul discret al cunoaşterii 
vine doar din privirea zeiței 
dar asta nu o ştie orice ventriloc 
plin de impulsuri 
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Agenda de serviciu 

O iarnă luminoasă îmi răsare printre degete 

duhurile rele au murit dis de dimineaţă 
sub reclama de „servicii funerare complete” 

adaug 
„asigurăm suflete indiferent de gen, vârstă sau păcate” 

gi6ul germinează sub retină 

liniştea inundă stomacul



Noul An 

Orice uşă care se închide lasă loc unei întrebări 

Dragonii îmblânziţi 
Au decis să se joace de-a v-aţi ascunselea 

Răsăritul se naşte fără contracții 
Frig izgonit din oasele noastre 

Cuvântul e la fel de real precum Visul 

Inchidem semnele vulcanilor 
Inima macină țărâna din stele 

Suntem Noul Anl 

"1



In vivo veritas 

fâşii de suflet se amestecă-ntre dârele de fulgi şi gheaţă. 

„UN vers cu gust de Strepsils classic” 

Nici bbm, nici sms, nici presimțire. 
Ibricul încinge trecutul 
Mecanica inimii mă agasează. 

„Divina Tragedie” zice un titlu carte. 

Tuşesc sec şi mult: 
se naşte un nou adevări 

 



Mărţişor 

ştim deja 
ce, unde, când şi cum suntem 

Inima mea bate la uşa inimii tale 
Sporim ritmul universului 
pe Calea Hierofanţilor. 

Tu eşti un mister venit din Soarele meu interior! 
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Primăvara 37 

Magnoliile îmi cresc în palme. 
Mângâi lumea cu ele şi pe tine 
Cel care eşti a doua mea venire 
În Grădina Ghetsimani 

Umbra mă părăseşte 
Pe frontoanele bisericilor proaspăt văruite 
Rămâne doar masca pentru răstignire.* 

Respir pământ 
Expir soarel 1 

Sunt în vremea lui Este! .. 

Retuz tranzacţia de sine/de mine la bursă - 
, | 

Copiii Domnului surâd pe maidan şi nu îmi cer nimic 
Spray-urile lor desenează 
Magnolii pe zidul administraţiei fiscale.



First time 

Liniştea mă strigă pe nume 

iar eu refuz să o aud. 
Uitarea de sine e un păcat capital. 
Nimic nu poate înlocui sufletul 
cu o oglindă spartă. 

Mugurii dorm. 

Visează că sunt ei înşişi. 

Steaua răsuflă greu. 
Cerul amuțeşte. 

Unde eşti Iu, 

Cel care vei veni mâine? 

Incepe Ziua Întâi. 
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Gheorghe Sfântul 

Pe maidanul sufletului aleargă îngeri desculți. 
Cei care au organ pentru lumină îi văd. 

Magnoliile înfrunzesc. 
Liliacul se tânguie îmbufnat. 
Copiii te invită fericiţi 
În paradisul corcodelelor. 

Vino să îţi arăt porţile, 
înlăuntrul şi în afara ta. 

Pachetul cu vise 

Expiră curând, 
lar caii nechează doar dimineaţa.
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Bel Air 

Foşnesc printre sertarele sufletului tău: 
mă mişc încet, fluid, 

cu pricepere de maestru 
şi intuiție de gnom. 

Uneori mă simți şi zâmbeşti fără motiv. 
Am ajuns în punctul zero: 
de acolo te reconstruiesc — intens, strălucitor. 

Spaţiul se anulează, 

Timpul adoarme, 
Aromele dispar. 

Răsăritul şi asfinţitul vin să ia masa împreună. 
De vis-ă-vis se aude tărăgănat 
„Mai ţii minte măi, dragă Mărie?” 

Sunt atentă să pun totul acolo unde 
sufletul tău şopteşte c-ar vrea. 

    
     

BIBLIOTECA 
CENTRALĂ 

BUCUREŞTI: 
UNIVERSITARĂ “ CAROL 1“ ; 
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Eu doar îi dau ascultare. 

Şi el se aude, însă foarte rar 

Altitudine 10905 m 
Viteza la sol 947 km/h 
Distanţa până la destinație 1710 km 
Timp până la destinaţie 2:13 
Temperatura exterioară — 630C 

„Gratuity is not included!”



339 de semne 

Sufletul se deschide 

Face loc soarelui tău 

Imbracă totul în prezent 

Citesc un anunț în „România Liberă”: 
„Oferim măşti de adormit copii!” 

Paradisul e întotdeauna la o aruncătură de băț 

Vând caramele în hârtie colorată 
Trăiesc nostalgia lumilor pierdute 

„Ai venit?” — întreabă saltimbancul 
„Eram aici dintotdeauna. 
Te locviam înainte să afli că exiştil” 
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Al patrulea element 

Dezvolt o obsesie pentru igienă: 
Îmi duc cu regularitate Eul la container. 

Nu mă decid dacă e „hârie”, 

psticlă” sau „organic” 

Îl mai țin încă, 

Poate apare al patrulea recipient. 

- „Fiare vechi cumpărăm” 

— „Suflete noi vindem” 

In disperata căutare a Celuilalt 
te vei întâlni cu Sinele



SMS [Eu sunt] 

Nu încep de nicăieri, 
nu sfârşesc niciunde! 

Aştept Finalul 
ca şi cum carnea mea e un ecran de proiecție 
pentru tot ce e trecător şi pentru ce e veşnic! 

Măslinii aduc odă Demetrei. 
Algele se dăruiesc zeului din sângele meu tot mai stăpânit. 

Sunt măsura a ceea ce este 

Curcubeele răsar 

noaptea mai clar 
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Confesiune 

Chem demiurgii la spovedanie! 
Deşi nu m-am născut, 

Pentru Hristos aş vrea să mori



Petru şi Pavel 

Ingerii rătăcesc prin foc şi pară. 
E timpul să mă duc, oare? 

Femeile îngână imnuri mute. 
Luna le arde imaginea din oglindă! 

Cocoşul nu cântă de trei ori.A 
Incă! 

Doar El Este Cel care Dăruvieşte 
Doar El Este Darul! 

23
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L'Identit glacă 

Oamenii-de-jucărie îşi oferă 
Zâmbetul tuturor 

Copii mari, cu ferestrele deschise 
şi bucuria de a dărui. 

Când îi întâlneşti adulmeci 
înghețată de afine şi zmeură sălbatică. 

M-am rătăcit prin labirintul interior. 
Mă îndrept către inimă 

cu nostalgii şi întrebări: 
— Nu vă supăraţi, autobuzul acesta merge spre rai? 
— Eu nu mă supăr niciodată.



Vis Viva 

Mâna mea scrie 

LUMINA 

Peste cartierul adormit 

Nimic nu poate fi liber 
în afară de visele noastre 

„de stelele pe care le citim împreună 
până când ajungem să strălucim 

Nemărginitul ni se deschide 
Oda-n metru antic se destramă 

Îmi rămân doar ochii 
Şi viața savurată cu încetinitorul 
Ca un pahar de R&my Martin Grand Cru 
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Instantanopole 

Mângâi mâna cu care tu mă mângăi 
din lobul urechii tale picură dorința nestăvilită 
(Nu te îngrijora: ce urmează nu-i la fel de dulce) 

Cornul lunii se ascunde între dealuri 
Bosforul miroase a viaţă şi a moarte 
Lumile se ating„x 
Nu mai contează nimic 
Trag dintr-o shisha cu aromă de roze 
Stelele adorm pe pat de scorţişoară. 

Nu ştiu dacă sunt, dacă am fost, dacă voi fi 
Allah Versin! » 
Minaretul Sfintei Înţelepciuni nu ne mai călăuzeşte 
Până când Patriarhul nu va ieşi dintre ziduri. 

Ne spălăm picioarele , 
Pilat din Pont s-a demodat. 

Bem ceai printre umbrele dervişilor.
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Libelula 

Te nasc încet, din nou 
Şi ştii că asta fac. 
Mi-ai cerut-o fără cuvinte ... 
De aceea, probabil, am apărut. 

Deşi scenariile de extincţie se-ntrec pentru medalia de aur 
Eu văd că-s bullshit şi cred în destinul tăv. 

Oglinda interioară se calibrează spre Răsărit. 
Poate c-am murit 
Din ignoranță sau din neglijenţă * 
lar polii s-au rotit 
Şi îmi indică insolent speranţă. 

Mi-e poftă de halviță 
Dar glicemia-i deja mare. 
August nu e august-ul.* 

Când Luna vine-agale şi mă chestionează 
Eu răspund: 
„E vremea Adormirii Maicii şi a eternului SUNT”.



28 

Profeţie 1 

Isaia cântă în grădină 
Incet, ca pentru sine 

Să nu-l audă copiii. 

La radio se aude ritos: 
„Resurecţia peştilor din acvarii 

aruncă ecosistemul în depresie”. 

Fir-aş să fiu: iar nu am fost pe fază 
(îmi şopteşte cineva din interior) 
Ştiam prea bine că nu pot minți, 
Că panaceul e să poţi iubi! 

Isaia priveşte cu milă nesfârşită 
bobocii de floare care declară 
că nu-s interesați de profeţiile sale 
Şi cântă în grădină 
Pentru zorii care stau să vină.
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Mâncare de Post 

Prepar un ghiveci călugăresc 
Şi îmi invit prietenele să ne rugăm împreună. 

lisus vine şi trece prin mine 

Partiţiile se reunesc: 
Sunt ca mercurul savu ca aluatul de sufiei. 

— N-am timp de poeţi — ar spune orice politician 
dac'ar avea habar că ei există. 

— Condiţia de marginal e-un lux, Tovarăşi! — 
Îmi spune un Arhanghel obosit şi demodat. 
lar eu? Eu la ghiveci refuz s-adaug „Delikat”
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Pace 

Plutesc deasupra şoselelor ude, 
Mi-s grele aripile de ploaie 
Ingerii îmi spun că fumul grătarelor nu urcă spre Cer! 

— Să nu-ndrăzneşti să fii, mă ameninţă „Dăruitul Domnului” 
— Să nu cutezi să mă omori, îi replic 
(se vede că am darul profeției şi al dialogului) 

Mâna mea dreaptă cade peste text 
Copiii cântă Pace — Pace între două dobitoace 

Venus străluceşte printre oglinzi 
Venus e printre atingerile atent exersate 
Venus stă să-mi semneze bilete la ordin 

Mă-mbăt cu clorofilă. 

Aştept cuminte noul veac 
Crezând că tot ce suntem E LUMINĂ.



Petrecere 

Deschid televizorul şi privesc imagini — timp 
Savurez un biscuit 
cu gust de timp demult trăit 

Curăţ coaja unui ou şi găsesc înlăuntru timp 
Mă uit la Cer şi văd timp 
Oglinzile arată timp. 

Spun o rugăciune şi mă culc. 

Viitorul mă va găsi odihnită. 
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23 August 

Macarale odinioară râdeau în soare ... 

Azi nu mai avem macarale 

şi nici prea mult soare 

Comisii, nervi, dezamăgiri, 
Prezentul e ratat pentru o vreme 

Trăirile înalte sunt tot mai condamnate 

Salvarea vine doar pe verticală 

Cântaţi, viitorul de aur, finalmente, este!



0109 

Singurătăţile scriu cel mai limpede poeml 

Clopotele bat 
Ca după decapitarea altui sfânt. 

Cerul se zbate între sepia şi amintiri rosă. 

Începe noul an bisericesc 
cu o tăcere de necuprins 
ca o recoltă de sine 
din care se vor înfrupta umbre şi destine 
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Casa de schimb 

Schimb starea-de-veghe cu starea-de-poezie 

Braţele inimii îl ridică pe Celălalt. 

Închid ochii. 
Rațiunea orbeşte. 
Spectacolul are mişcare de fum 

Celălalt se trezeşte 
doar ca să fie iubit



Realism 

Pierdut cec de fericire, 
Semnat î în alb de Dumnezeu. 
ÎI declar valabil. 

Când eram copil, îngerii-mi aduceau stafide aurii. 

Între timp concertul de pian a amuţit. 
Ochiul Lui priveşte Lumea dinlăuntrul meu 
Goana după certitudini fură clipa. 

Maşina de cusut de la Bunica 
Îmi croieşte un guler alb 
Prin broderia lui întrezăresc balanța faptelor. 
Mă eliberez! 
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Magazin de desfacere 

Un țipăt de lumină în noapte. 

Copii desenează pe tricouri 

„CITITUL NU DAUNEAZA SANATAȚIII” 

Pisicile fug din faţa farurilor. 
Samuraii iubesc doar floarea de cireş. 

In vene am un magazin de desfacere cu care voi hrăni tot universul 

Biblioteca de umbre mă trimite înapoi acasă 
La ora de curățenie interioară



SMS [17 Octombrie] 

In fiecare clipă te aniversez 
Lipseşte numai ziua ta din calendar 
E albă şi mă uit prin ea. 

A fost o vreme când ne vedeam mai des 
Apoi am crescut 

Materia se zbate să devină aer 
Spiritul — să se-ntrupeze iar 

Contemplu Pacea şi ţi-o dăruiesc 
In loc de La mulți ani! 
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SMS [..ie, ie] 

Creşti în mine cum creşti şi în afara mea 

Mere şi pere au răsărit printre stele 

Trupul se preschimbă în mătase şi catifea 

— Să fie armonie, a cerul El 

Îi. ie ...... ie, a răsunat Ea 

Nevăzutul 

In frunze căzute



Profeţie 2 

Isaia hrăneşte cu lumină un fir de busuioc 
Şi-l învaţă să cânte 

Cel mic a deprins hora şi doina 
Cu bucurie le dăruieşte 

Pe paginile neatinse 
Isaia dănțuieşte 
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Încet 

Insişti să trăieşti în afara mea 
In timp ce eu locuiesc în soarele tău interior 

ți tămăduiesc sufletul cu tandreţea speriată a unui pui de căprioară 

Rup creanga de aur 
lar ea străluceşte înmiit: şi-a împlinit destinul 

Aleg fiecare literă a Cuvântului şi o rostesc 
Solemn, tare, 
ca incantația să-şi facă efectul 

Am răbdare.



Profeţie 3 

Lumina blândă apune în şoaptă 
Simt frigul de sub tălpile tale 

Nu înțeleg cum reuşeşti să pleci 
de infinite ori până să vii o dată.* 

Carafa de cristal se sparge bucată cu bucată 

Pianul sună fals ... 
Şi-a pierdut identitatea la ruletă 

Isaia tace. 
|| întristează prea mult acest viitor 
Şi a decis să nu îl mai prezică. 
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Ieşirea din baza de date 

„trebuie să îţi protejezi îngerii” 
— mi-a spus vocea tăcută a visului 
M-am trezit. l-am strigat pe nume 

Creierul meu 
nu a trimis/nu a primit nici un impuls 

„Nu te teme, 

mi-a şoptit visul, 
cântăm împreună, 

plecăm împreună!”



Profeţie 4 

Măngâi Universul pe ceafă 7 
El începe să toarcă 

Isaia mă priveşte în ochi 
Mătură Cerul cu pleoapele sale 

Deodată devin abstras şi îngrijorat: 
— Dacă nu pricep alfabetul 
In care sunt călăuză spre Centru? 
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SMS [Frica] 

Dialogul cu Celălalt s-a preschimbat 
într-un mecanism de autoapărare. 

Brusc, Celălalt a tăcuț. 
L-a paralizat teama de El însuşi.



Profeţie 5 

Isaia anunţă LUMINA prin smns şi organe de ascultare 

Lumea pare ocupată de ea însăşi. 
„Intunericul nu zideşte nimic” 
Dumnezeu e tot mai mult o stare de veghe 

El nu apune 

— El va Veni! 
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SMS [Restart] 

De fapt, eu sunt Bufniţa-Albă care pluteşte lin 
Ca o gondolă peste apele reci 

In jugul atelelor încep să mă simt 
Inaltă şi Strălucitoare.



În locul Regilor Magi 

Aur, Smirnă şi Tămâie îţi voi dărui! 

Cerul tău va prinde o nuanţă arămie 
Gustul pielii tale amărui se va numi 
Ulei de măsline şi ghimbir saliva ta va fi 
Cu busuioc mâinile ţi se vor sfinți 

Un foc statornic lângă tine voi devenii 
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Iarba Fiarelor 

Chei care încuie lacăte 
Chei care descifrează şarade 
Chei pentru cufere ce se vor desferecate 

Sufletul cunoaşte CHEIA secretelor boltei înstelate 

- Deschide-ţi seiful interior, 
Acolo ruginesc cheile aruncate!



Speranţă 

Cad vertiginos pe pârtia interioară 
Strig. El nu poate să mă ajute 
E prins în mrejele obişnuinţei 
N-ar vrea să sufere ceilalți 
În această nouă misiune de salvare. 

M-am agăţat de-o cruce 
aştept să-mi crească aripi 
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Unâă - Corpuscul 

Uneori sunt bântuită de păcat 
Ca într-un ritual de iniţiere 

Mă scufund, mă scufund 

Scenariul e universal: 

Viaţa ca o cutie toracică 

Din care nu se vede inima!



Risc 

Te întreb obsesiv despre viitor şi trecut 
Mă îndemni să mă încred. Atât. 

Sunt ispitită să securizez 
Cursul actual al schimbului dintre suflete. 

Fondul hedge al destinului e raţional 
Alegerile se fac altfel: emoţional! 
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SMS [Protecţie] 

În cadă am amenajat o seră 
Unde cresc nori: văluriţi, pufoşi, silinii sau rozalii... 
Când îi scot la plimbare pe terasă 
Le pun masca pentru ca să nu fugă 
Sunt prea mici şi nu s-ar descurca încă. 

Cerul meu a dobândit armonia cerurilor tale.



Duminica 

Simt intens că griurile se topesc 
Retorta inimii descoperă 
În fiecare clipă 
Trăirea liberă 

Îmi adaug o aripă 

Preschimb 
toxina răului 

în iertare şi uitare 
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Breaking News 

Alergăm spre nicăieri: 
Viteză, nedeterminare, fulger. 

Uităm să ne mărturisim 

păcatul iubirea 
vrerea firea 

Nu mai privim în ochiul de lumină: 
Nemurirea cade în dizgrație.



Moştenire 

Maşina de pâine 
Imparte lăzi cu trupul Domnului. 

E dimineaţă! 
Hristos interior răsare. 
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Ediţie Specială 

Pentru sănătatea dumneavoastră 
Evitaţi ştiri rele, invidii, gelozii 

Adevărul nu se strigă. 
Se şopteşte. 
Se tace.



Insomnie 

Din păr îmi răsar zambile. 
Bulbii au fost sădiţi astă iarnă. 

Noaptea e mută. 

Noaptea e mată. 
Eu mă uit la ea printre gene. 
Ea se holbează la mine. 

Aşternutul începe să ardă. 
Beau apă 

Noaptea cască plictisită. 
Se duce la culcare! 
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SMS [Amin] 

tristețea îmi dă târcoale ca un râs îmblânzit 

rog serafimii să-mi lase un mesaj 
îl ascult şi pornesc... 

dincolo de temeri şi de îndoieli 
sunt Una cu El 

după semnalul fără sonor 
mă ridic şi mă închin de trei ori
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