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Bălcescu trăind

lui Al. Rosetti
Leagăn amar, săracii mei Bălcești!
Lut simplu smălțuit ca și o cană,
Pe Topolog culcat nu mai bocești
Azi inima dintîi republicană
A lui! Căci athanasic au sunat
Mii surle. Lespezi cască. Sar sigilii.
Și peste un făcut, absurd regat,
Un palid oaspe calcă, din Sicilii.
O, frate cărvunar, întreg trăiești!
Din moarte ai păstrat doar străvezimea,
Ci în amurgul pajerei crăiești
Cîrtește-întunecat burtăverzimea.
…………………………………….

Ion Barbu

Pe culmea cea mai naltă a munților Carpați se întinde o țară mândră și binecuvântată între
toate țările semănate de Domnul pre pământ. Ea seamănă a fi un măreț și întins palat, capodoperă
de arhitectură, unde sunt adunate și așezate cu măiestrie toate frumusețile naturale ce împodobesc
celelalte ținuturi ale Europei, pe care ea cu plăcere ni le aduce aminte. Un brâu de munți ocolesc,
precum zidul o cetate, toată această țară, și dintr-însul, ici-colea, se disface, întinzându-se până în
centrul ei, ca niște valuri proptitoare, mai multe ziduri de dealuri nalte și frumoase, mărețe pedestaluri înverzite, care varsă urnele lor de zăpadă peste văi și peste lunci. Mai presus de acel brâu
muntos, se înalță două piramide mari de munți, cu creștetele încununate de o vecinică diademă
de ninsoare, care, ca doi uriași, stau la ambele capete ale țării, cătând unul în fața altuia. Păduri
stufoase, în care ursul se plimbă în voie, ca un domn stăpânitor, umbresc culmea acelor munți. Și
nu departe de aceste locuri, care îți aduc aminte natura țărilor de miazănoapte, dai, ca la porțile
Romei, peste câmpii arse și văruite, unde bivolul dormitează alene. Astfel, miazănoapte și miazăzi
trăiesc într-acest ținut alături una de alta și armonizând împreună. Aci stejarii, brazii și fagii trufași
înalță capul lor spre cer; alături te afunzi într-o mare de grâu și porumb, din care nu se mai vede
calul și călărețul. Oriîncotro te-i uita, vezi colori felurite ca un întins curcubeu, și tabloul cel mai încântător farmecă vederea. Stânci prăpăstioase, munți uriași, a căror vârfuri mângâie norii, păduri
întunecoase, lunci înverzite, livezi mirositoare, văi răcoroase, gârle a căror limpede apă lin curge
printre câmpiile înflorite, pâraie repezi, care mugind groaznic se prăvălesc în cataracte printre acele
amenințătoare stânci de piatră, care plac vederii și o spăimântează totdeodată. Apoi, în tot locul, dai
de râuri mari, cu nume armonioase, a căror unde port aurul. În pântecele acestor munți zac comorile
minerale cele mai bogate și mai felurite din Europa: sarea, fierul, argintul, arama, plumbul, mercurul,
zincul, antimoniul, arsenicul, cobaltul, tuteaua, teluriul și, în sfârșit, metalul cel mai îmbelșugat decât
toate, aurul, pe care îl vezi strălucind până și prin noroiul drumurilor.
Astfel este țara Ardealului. Dar nu numai artistul și naturalistul, ci încă strategicul, politicul
și arheologul au de multe a se minuna într-acest împodobit ținut. Cel dintâi va privi și va cerceta cu
mirare această puternică și întinsă cetate naturală, scăparea neamurilor în epocile grele ale istoriei
lumei. De oriunde vei veni, ai să urci mult spre a ajunge la dânsa și nu poți intra fără numai prin
șapte porți întărite de natură, lesne de apărat, foarte anevoie de cuprins. Politicul va admira feliurimea națiilor și a religiilor adunate din toate colțurile lumei pe acest pământ, unde Dumnezeu însuși
pare a le fi chemat, întinzând înaintea lor o masă așa de îmbelșugată, cum și minunatele instituții
democratice ce au ocrotit acești munți, pe când despotismul le mătura din toată Europa. În sfârsit,
istoricul-arheolog va cerceta cu interes suvenirile și rămășițele dacilor, a acestui viteaz și nenorocit
popor, cea din urmă odraslă din acel neam minunat al pelesagilor, care se arătă la leagănul civilizației tuturor popoarelor și formă vârsta eroică a omenirei. El va întâlni încă la tot pasul urmele de uriaș
ale poporului crai aici, romanii, domnii lumei, căci Ardealul e cea mai frumoasă parte a Daciei ferice
(felix Dacia), draga țară a cezarilor.
Aci era Apulum, Salinae, Napoca, Patavium, Pretoria, Augusta, Aquae, Auraria, frumoase și
însemnate colonii romane, din care patru cu drept italic, și cea mai vestită decât toate, Sarmisegetusa Regia, capitala lui Decebal, numită apoi Ulpia Traiana, de a cărei ruine plină e și astăzi valea
Hațegului. Rămășițele templurilor, bazilicelor, apeductelor, băilor dau și astăzi puternică dovadă de
cultura cea mare în care ajunsese Dacia supt romani.
Nicolae Bălcescu
(din Românii subt Mihai-Voievod Viteazul: Unitatea naţională)
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Despre iubire și prietenie

Romanul lui Alexandru Uiuiu, „Iustin” (Editura Charmides, Bistrița, 2017) reprezintă, după cum după doar câteva pagini
ne putem da seama, un demers artistic recuperatoriu, unul ce stă sub semnul redobândirii echilibrului sufletesc, al rememorării ce
poate alina. Centrul gravitațional al cărții îl
constituie figura poetului, omului și prietenului (indisolubile în contextul romanesc) Iustin
Panța, cel care în mod prematur a plecat
dintre noi în urma unui accident de mașină.
Numai că fundamentele pe care
își construiește Alexandru Uiuiu romanul întrețes în egală măsură erosul și thanatosul,
autorul oferind cititorilor un text imbricat, revelând ambele fețe ale existenței: sublimul,
împlinirea, dragostea deplină și suferința,
singurătatea, abandonul. De altfel, instantaneele ce rememorează pasaje din prietenia
cu Iustin sunt declanșate tocmai de apariția
iubirii în viața naratorului. „Așa mi-am activat funcția amintirii evenimentelor recente și
ea a pornit să cotrobăie prin trecut și a făcut
să îmi aducă aleatoriu întâmplări cu Iustin.
Am apelat la femeia tânără și stările afectiv-emoționale construite pe suportul oferit
de ea pentru ca să recuperez în amintiri o
prietenie”, putem citi încă dinainte ca textul
propriu-zis al romanului să debuteze. Este
un exercițiu fragil acesta, din punct de vedere literar, autorul reușind să echilibreze două
paliere distincte și greu de apropiat, altfel, în
condițiile în care cartea este una a stărilor, a
unui lirism răvășitor mai mult decât o narațiune în adevăratul sens al cuvântului.
Avem, pe de o parte, povestea de
dragoste cu o fată al cărei nume nu este revelat pe tot parcursul volumului, o „regină
a păpădiilor” (cele galbene, iar nu cele cu
puf...), mai tânără, mult mai tânără decât naratorul (ea – 19 ani, în vreme ce el are 43) iar
de cealaltă parte stă, încărcată de o melancolie apăsătoare și delicată în același timp,
rememorarea prieteniei cu Iustin. Numai că,
dincolo de episoadele evocate, de minuțiozitatea cu care sunt livrate în fața cititorului
diverse detalii ale poveștii de iubire sau ale

conversațiilor cu Iustin, Uiuiu izbutește să creeze senzația că
dincolo de toate acestea, sau
deasupra lor, se găsește altceva,
o căutare febrilă a unui sens în tot
ceea ce trăim.
Erotismul devine așadar
pentru narator, suport al rememorării, al recuperării unei mari prietenii ce va fi stat tot sub semnul
iubirii. Amintirea lui Iustin, precum
și acceptarea faptului că acesta
nu mai este, sunt cu neputință
în sufletul bărbatului atâta vreme
cât existența sa nu este luată în
stăpânire întru totul de iubire, în
deplinătatea ei.
În fond, ce este cartea lui
Alexandru Uiuiu dacă nu un roman despre iubire. Poezia despre
care este creată proza aceasta
(subtitlul romanului) este iubirea
însăși. Nu de puține ori, în conversațiile dintre cei doi prieteni,
tema predilectă era tocmai dragostea. „Cu Iustin am vorbit nopți
întregi despre iubire. Îl ascultam
ca un novice, ca un nepriceput,
fiindcă, în acea perioadă, viața
îmi era simplă, neatinsă de ditamai complicația și sentimentul.
El era adesea nemulțumit pentru
că îi serveam rețete de băiat cu ceafa roșie
la probleme de o delicatețe maximă și de o
prezență obsesivă.” (p. 8)
Demersul lui Alexandru Uiuiu este
cu atât mai consistent cu cât el reușește să
creeze un personaj feminin misterios, jocul
seducției fiind nu de puține ori presărat de
mici contrarietăți, de inadecvări, de incongruențe ce fac cu atât mai interesanta povestea amoroasă, chiar dacă totul va culmina cu o despărțire ce lasă dâre adânci în
sufletul bărbatului.
Exceptând figura mamei naratorului și a fiicei acestuia, se poate observa cum
femininul devine în roman nu doar catalizator al marilor trăiri, ci și agent al prăbușirilor
sufletești. Divorțul naratorului (la care nu
se face referire în roman), consternarea cu
care Iustin primește vestea plecării definitive
a soției sale în America, figura mamei fetei –
cea pentru care iubitul mai în vârstă al fiicei
sale este inacceptabil – și deasupra tuturor,
„zâna păpădiilor”, ființa contrariilor, pe cât de
diafană ca existență, pe atât de consistentă
în sufletul bărbatului abandonat. Iar finalul
acesta, cumva așteptat al poveștii de iubire face cu atît mai grave, mai premonitorii
cuvintele lui Iustin: „Ele sînt mai proaste decât noi, dar nu în sensul că nu au lectura,
gândirea sau cultura noastră. Nu! În sensul
în care nu știu să trăiască deștept, să ia tot
ce e bun atunci când li se oferă și nu își dau
seama că pasărea de pe gard după care
tînjesc este doar o imagine din capul lor și
faptul că au lăsat pasărea din mână o să le
doară și în această viață și în acea moarte.”(p. 102)
Romanul lui Alexandru Uiuiu este o
amplă meditație asupra iubirii, a singurătății,
a prieteniei, a morții și a vieții. Toate acestea
încap sub copertele unui singur reflexiv și
melancolic volum în care iubirea devine pretext al rememorării unei prietenii marcante,
formatoare.
Vasile Vidican

Iubirile lui Hemingway
În limba română, titlul întreg al
acestei cărți este „Iubirile lui Hemingway povestite de el însuși și consemnate de A. E.
Hotchner”, în traducerea lui Alexandru Macovescu (Humanitas, 2019), deși în engleză
a apărut „Hemingway in Love”; A. E. Hotchner este, la rândul său, romancier, dar este
cunoscut prin celebra sa biografie „Papa
Hemingway”, mai cu seamă că a fost alături
de scriitor timp de 13 ani și a adaptat multe
romane și povestiri ale acestuia pentru televiziune, teatru sau film.
Cartea despre care facem vorbire
mai la vale are 11 capitole, un epilog și 18
fotografii cu Hemingway în diferite ipostaze
de-a lungul vieții sale. Se știe că scriitorul a
primit Premiul Pulitzer în 1953, Premiul Nobel pentru Literatură în 1954, dar, n-a trăit
decât 62 de ani, fiindcă s-a sinucis în anul
1961, suferind de paranoia, convins că F.
B. I.- ul i-a pus microfoane în mașină și în
casă (lucru care, până la urmă, s-a adeverit), iar agenții de la Fisc îi verificau contul
bancar, încercând de două ori să se sinucidă cu o armă, apoi să sară din avionul
care îl ducea la spital sau să intre în elicea
avionului care încă se învârtea; în spital, el,
omul plin de viață, dornic de petreceri și de
aventură, de altădată, pasionat de călătorii

(safari în Africa), de vânătoare, de coride,
de pescuit (pentru el, prinderea a 16 marlini
a reprezentat mai mare izbândă decât Premiul Pulitzer!), de curse hipice cu obstacole,
de meciuri de box,de tenis, de înot, de schi,
de jazz, de baseball sau de pelotă, mare
gurmand (făcuse el și foame, dar avusese
parte și de mese copioase!) și degustător de
băuturi spirtoase – atât cât să-i sclipească
ochii, vorba unui amic de-al meu -, fost coproprietar de local cu băuturi alcoolice și jocuri de noroc, are aceleași fobii: microfoane
în cameră, telefonul ascultat, se plângea că
este sărac, își acuza bancherul, avocatul și
doctorul, îngrijorat că nu are haine decente
sau nemulțumit în privința unor impozite închipuite, scriitorul curtase moartea,considerând-o, vorba sa: „o curvă ca oricare alta”,
trecând prin situații de cumpănă cu mulți ani
în urmă, dar nu atât de grave.
În opinia mea, cele mai cunoscute
romane ale sale sunt: „Fiesta” (caracterizat
de mamă-sa drept „una din cele mai nerușinate cărți ale anului”), „Pentru cine bat clo-

potele”, „Adio, arme”, „Zăpezile de pe Kilimanjaro” și „Sărbătoarea continuă”, pe care
le-a scris în liniște și singurătate, prin ele reușind să se elibereze de amintirile dureroase care l-au bântuit toată viața. Merită amintit
aici și dialogul purtat de Ernest cu o parte din
eroiireali ai romanului „Fiesta”, care, deși poartă alte nume, s-au recunoscut și, frustrați, cu
descrierea vulnerabilităților intime puse în roman, l-au alungat pur și simplu din cercul lor.
În ultimele luni, înainte de a fi internat și diagnosticat de tulburare maniaco-depresivă și tratat cu electroșocuri, Hotchner
a stat alături de Ernest Hemingway (încă
foarte lucid), fiu de medic, care i-a povestit
cu lux de amănunte despre cele două accidente consecutive suferite în jungla africană
(presa chiar a scris despre moartea lui și a
soției), despre dragostea pentru două femei,
în același timp, - lucru mărturisit și frumoasei
Josephine Baker - care i-au marcat existența („cea mai gravă nenorocire care poate lovi
un bărbat”), e vorba despre soția sa, Hadley
(cu care avea deja un fiu, „simplă, de modă
veche, receptivă, sinceră, bună, virtuoasă”, pe care o putea controla cum dorea),
și Pauline Pfeiffer, „o fată bogată și trufașă”
(…) „șic, stilată, agresivă, șireată, modernă”,
care avea ca motto al vieții „obțin ce vreau”,
ea fiind cea care îl supunea. Hemingway recunoaște că prietenul său, scriitorul F. Scott
Fitzgerald (autorul romanului „Marele Gatsby”), îl avertizase căamanta îi va distruge
căsnicia, dar, cu firea sa neîmblânzită și pofta sa de viață molipsitoare, n-a ținut cont de
sfatul său, Pauline reușind, într-adevăr, să-l
seducă, el rămânând „agățat de ea ca iedera
de zid”, și să se căsătorească, ba să-i facă
și doi fii, unul ajungând să aibă un comportament deviant din cauza drogurilor, iar celălalt să fie absolvent de Harvard.Un episod
aparte, destul de penibil, îl constituie acordul scris, compus de Hadley, în care aceasta
a pus condiția ca Ernest să nu se vadă cu
Pauline timp de o sută de zile, firește semnat
de amândoi. După 71 de zile cea care a cedat a fost Hadley (iubirea vieții sale!), fiind de
acord cu divorțul, la rândul ei, unindu-și viața
cu jurnalistul Paul Mowrer. Prezentarea crizei de „bărbăție”, din preajma căsătoriei oficiale cu Pauline, este savuroasă, după cum
și rugăciunea lui într-o biserică catolică când
îi cere Celui de Sus „o sapă viguroasă” să-și
poată planta „sămânța”. A treia nevastă i-a
fost Martha cu care n-a avut urmași, drept
urmare a conviețuit o perioadă mai scurtă de
timp, neavând aceleași interese și gusturi. În
fine, se va despărți și de Martha și se va însura cu Mary, cea de-a patra soție, romancierul dovedind o largă paletă de sentimente,
fie ele și pasagere, cum a fost aventura cu
Jane Mason, o tânără nevastă de numai 22
de ani, care, după o ceartă cu soțul ei, „a
sărit, sau poate a fost împinsă, de la etajul al
doilea și și-a rupt coloana”.
Hotchner dezminte eticheta care
circula despre autorul „Bătrânului și marea”
cum că acesta ar fi fost un bărbat „morocănos și belicos”, considerând că era o pură
născoceală a celor care nu l-au cunoscut, dovadă că, la Paris, se va împrieteni cu: Scott,
Gertrude Stein, Ezra Pound, Pablo Picasso,
James Joyce, Joan Miro sau Dos Passos.
Dacă vreți să aflați mai multe lucruri despre împlinirile, greșelile și regretele
unuia din cei mai cunoscuți scriitori americani, vă recomand să citiți și această carte.
Icu Crăciun
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Poezii de de Vasile Ciherean
Totuşi,
cu tine încă nu mi-e ruşine.
Mi-e ruşine cu viitorul, el mi-a răscolit
inima.
Viitorul meu, vag opozabil
şi greu de cântat la ţiteri.

Un văz al auzului

În liniştea dispărută
ca dintr-un somn s-a trezit iarba
rămasă în celălalt
an.
După ce ne-a răbdat atâta vreme,
iarna încearcă să plece
trecând încet
râul.
Sloiuri plutitoare încă se mai ţin
de rădăcinile zăpezii,
de vânt, de puntea fără
capăt.

În cimitirul închis

Lemnul fără chip, doar cu un capăt
stă-n cimitir.
Cu celălalt capăt susţine
trecerea nopţii.
Noaptea viitoare deja-i trecută
dincolo de hotarele somnului.
Se-ngână tăceri în cimitirul închis.
Momentan
aştept să se întâmple
un miracol.
Printre interminabile,
frânte sonuri
aştept sfârşitul lunii.

Fântână în mers

Din fântâna de pământ iau
apa.
Urc muntele iubitor.

Uitarea

Câteva fotografii făcute într-un cimitir
vechi.
Printre morminte.

Salvat de o toamnă, rătăcesc pe dosite
drumuri
încoace şi-ncolo.
Privighetoarea cântă în trecerea ce-a fost...
Vocea ei plastică micşorează distanţele
dintre norii căutători de fântâni
şi dintre golurile galactice.
Asta înseamnă că fără să ştiu am primit
un nou auz
şi-un văz al auzului.

Numele de pe cruci au fost luate
de vânt.

La dreapta muntelui

Nu eram în stare nici măcar
să-mi închipui
c-o să mă nasc, de data aceasta

direct în copacii de altădată.
La dreapta muntelui,
ademenit de vaga vârstă
cobor urcând cărările în balans.

cu un alt trup.

Soarele iscoadă
a intrat prin crengile stivuite

Sloiuri plutitoare

pe unde să se strecoare,
cântarea mărilor îngropate.

În rest, nimic nu-mi amintesc.
Am uitat aproape tot
ce va urma de astăzi înainte.

Era frig

Era frig cu adevărat.
Se auzea un dârdâit şi ţopăiala
unei păsări.

Jos,
amintirile mării au îmbătrânit.
Depărtarea absorbise aurul infim
al ţărmului.
Într-o nişă pitică dispare
scrierea de pe nisip
cu largi suprafeţe viitoare.
Beau apa imaterială
Apa după apă.
Fântâna în mers ajunge setea
din urmă.

Veţi face întocmai

Veţi mânca şi veţi bea
ceea ce
aţi oferit.
Veţi purta povara de care
aţi fugit...
Veţi asculta glasul neluat în seamă
de unii
şi vocea pierdută de alţii.
Până la urmă şi eu sunt pierdut
la răscruce,
sub ascultările caduce.

Cântare prefăcută

Vai mie, vai ţie, prezent al meu.
Zile şi nopţi, ani lungi, m-ai dus numai
cu vorba.
Rătăceam împreună căutând fericirea
şi iată-ne ajunşi aşa cum plecarăm – săraci
şi
cinstiţi.

Admir
această zi, mereu lungindu-se
în interiorul altor zile
văzute şi nevăzute.

Strunele ploii

Ce înţeles poate da luna
strunelor ploii
întinse pe tencuiala întregului zid!
În zid,
au rămas câteva crestături

Era frig pentru un asemenea joc
iar pasărea clocea un
foc.

Atât!

Înstrăinaţi o vreme înlăuntrul nostru,
întorşi
cu uimire
ţepuiţi de-afară
cântam iară şi iară
miloase cântări.
Absentele mâini cu nişte plase
aparte,
înfăşoară conturul duratei.
Atât!
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Poeţi români de pretutindeni: Tudorica Bindea

S-a născut în 1.07. 1991 în Lăpuş, tatăl său fiind originar din Măluţ, BN. Este licenţiată în psihologie la Timişoara. A făcut un masterat în Franţa,
unde s-a şi stabilit (Bordeaux). În ţară, a publicat poezie în „Mişcarea literară”, „Pro Saeculum” şi „Răsunetul cultural”.
spui iarbă şi totul înverzeşte
spui cer şi te înveleşti
în abur
spui doină
şi fiinţa ta află ce este jalea

mai ales ele
nu ar fermeca nopţile
cu cântecele lor de iubire
dacă nu ţi-ar vorbi înadins
când aerul leagănă lumea
doar ştiind că te cuprinde

cântecul apei
ca să treacă pe ţărmul de dincolo
unde numai Iacob a mai rămas
în aşteptarea Îngerului
a trebuit să renunţe mai întâi
la tot felul de bagaje
care de fapt
nici nu mai erau ale lui
a fost nevoie să se declare străin
apoi să fie
şi să sufere pentru asta
pentru ca apa să îi cuprindă picioarele
cu rost

Interpretare de Lucian Dobârtă
exodul poeţilor
la marginea râului vostru
am poposit
în drum spre niciundele veşnic
şi voi acolo nu eraţi
nici caii voştri
nici turmele
nici urmele
voastre
nici visele
cântaţi – ni s-a spus
într-o fremătare de ape –
cântaţi cântecul vostru
de pustiire
cântecul care răspunde
în partea veştezită a lunii
cântecul care
întoarce râurile în izvoare
atunci au secat apele
şi a prins a crăpa pământul
ca o coajă
pentru că
pe marginea râului vostru
de unde voi lipseaţi
se înălţase pârjolul
şi sălcii nu erau
unde cântecul să se odihnească
strada J. J. Rousseau
pe strada J. J. Rousseau
nu mai bate vântul de pustie vreme
vântură doar
albastre iubiri ale vecinilor
albastrele şi uitatele lor iubiri
încât
plină e strada
ca plinul inutilelor alergări
a inutilelor gesturi
a zadarnicelor cuvinte

pe strada J. J. Rousseau
când respiri
aerul se taie în porţii
cu cuţitul de tăiat pâine
care se face albastru
de atâtea uitate
şi rătăcite iubiri
apa cea bună
în adâncile şi verzile nopţi
când cuvinte mor în iarba bolnavă
daimonul meu de mine
se leapădă
alte tălpi
pământul îl bat –
ochii-mi cândva
aşteptând ca să vii
descoperă-n oglinzi
numai gropniţe
doar visele tatălui meu
scăpate demult de oprelişti
sunt vii
şerpuind pe uliţele
spintecate de lună
ispititoare
ca pentru însetat
apa cea bună
imn
de uitat în lume
însingurarea e
sunetul părelnic al paşilor tăi
îndepărtându-te
dincolo de abis
atât de aproape şi atât de
departe
de bietu-mi orgoliu
de iubit pe lume
numai cuvintele sunt

ceasul visării
iubirile-mi
prin văile cele fără de capăt treceau
şi era către seară
amurgeau toate
în lumina leneşă ce a mai rămas
până la ceasul visării
amurgeau şi ele fără oprire
văile îşi pierdeau marginile
îşi pierdeau munţii
îşi pierdeau colinele
până şi şoptitoarele ape le pierdeau
aşa din seninul uitării
sau poate-al durerii

în urmă cântecul apei
sfâşietor
în care apă nu mai e
nici sălcii şi nici râu nu sunt
iar sorii cerurilor dintâi
tocmai se îneacă
curgerea curgere nu-i
pentru că numai oamenii curg
undeva curg
ca o lamentaţie deplină

iubirile mele –
mă opream să le dau cale
în revărsarea lor fără de mine
rătăcinde erau
vai numai rătăciri
doină
nu
moartea nu-i
cea mai neagră pasăre
a cerului –

apoi
piciorul desculţ
atinge ţărmul
unde Iacob aşteaptă
şi nici măcar nu este el Îngerul
transparenţă
cocorii ce zboară pe cerul de deasupra mea
nu zboară deasupra mea
ochiul verde şi adânc al inimii
spune tuturor că nu mă vede
cuvinte rotunde ca şi cele în muchii
în vânturarea lor nesfârşită
de mine nu se lovesc

nu
viaţa nu-i
cea mai albă pasăre
sub bolta ochilor –
ciudată iarnă bântuie în lume

de bună vreme
doar în ape nenăscute mă caut
când căutare se poate numi
atingerea
umbrei ce-mi stă în preajmă
ca un cântec de pământ –
a umbrei ce eşti
din adoraţiile prietenului meu, trouveurul
cerul se trezeşte atât de înalt
numai când apa se tulbură de privirea ta
nici floarea macului nu s-ar împurpura
în verzile câmpuri
de nu ţi-ar fi soră
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