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Cu mâinile-nghețate, am luat la întâmplare 
o peniță 

și-am  scrijelit în întuneric pe pereți, pe 
tăblia mesei, chiar și pe-o laviță, 

pe acoperișuri, pe lună neagră sau plină, 
de-o suliță. 

 
(Am scrijelit în întunericul-temniță.) 

 
Uneori, pe inimile surde ale oamenilor.





Neorânduirea firească a lucrurilor 

5 

EXITUS 
 
Timpul sclipea în ochii tăi roz, 
vrajba fugea în halatul ei gros, 
gura tăcea, aşezată frumos, 
noaptea venea. 
 
Viscol ardea în cuptorul vârtos, 
anii treceau fără vis, fără rost, 
fuga din noi se-ntorcea-nevoios, 
dorul striga. 
 
Lespede grea încrustată în os, 
dragostea noastră-ngropată pios, 
inima ta armurá abanos, 
luna cânta. 
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ROTIȚE 
 
am o mașină 
de scris 
rânduri, 
așa cum băiatul meu cel mic are o pensulă 
de pictat 
gânduri; 
eu scriu desuet 
însăilând 
o scrisoare, 
el pictează râs 
scăpărând 
în soare. 
 
am o oglindă 
de văzut 
riduri, 
așa cum băiatul meu cel mic are o lanternă 
de luminat 
viduri; 
eu mă privesc 
numărând 
ani, 
el deslușește 
spiriduși 
melomani. 



Neorânduirea firească a lucrurilor 

7 

 
– mami, eu sunt o rotiță 
stricată? 
– nu! tu ești rotița mea 
preferată. 
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CATREN 
 
În temnița norilor suri, 
Soarele-și piaptănă barba de aur: 
– Plouă inert pe Pământ; 
M-aș putea transforma în balaur. 



Neorânduirea firească a lucrurilor 

9 

ALEGERE 
 
sfârșitul verii nesfârșite 
trase zăvorul timpului: 
încă nu e vremea, 
șopti, 
nu e vremea ta. 
mai stau un pic: 
preț de un zâmbet 
sau de o țigară, 
sau de o iubire fugară, 
alege tu 
până nu începe 
să miroasă 
a toamnă 
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DULCEAȚĂ DE GUTUI 
 
iubitul meu 
face dulceață 
de gutui 
are o rețetă 
de uitat iubiri 
amărui 
taie și pune 
doruri și urme 
de răni 
și le-ntețește 
până dispar 
în uitări 
 
iubitul meu 
face dulceață 
de gutui 
de parcă nimeni 
nu i-ar fi 
nimănui 
(oricât aș fi 
vreodată 
de amăruie 
sper să nu 
mă transform 
în gutuie) 
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MUZICALĂ 
 
Mi-s sunetele mute 
și pașii mi-s pustii: 
doamna-ntreabă copilul: 
să cânți un cântec știi? 
 
Copilu-și drege glasul 
și-ncearcă a cânta, 
dar nota muzicală 
nu vrea a rezona. 
 
Doamna înclină capul 
și dă din el ușor: 
te rog să-mi dai carnetul 
să-i scriu mamei de zor. 
 
Mama privește scrisul 
învolburat, nu glumă, 
despre oare ce notă 
la muzică să-i pună?????!! 
 
Puneți-i nota re 
sau poate si bemol, 
dar nu uitați în față 
să-i puneți cheia sol. 
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NONȘALANȚĂ 
 
copacul gol 
‘nălța domol 
brațe sleite 
de puteri 
spre nicăieri: 
în loc de frunze 
îi crescuseră 
spre dimineață 
păsări de ceață; 
nu s-a mirat, 
se mai întâmplase 
și altădat’, 
doar că acum 
a observat 
că peste drum 
un prieten bun 
plângea nocturn 
lacrimi golite 
de dureri 
spre nicăieri 
și-n loc de frunze 
îi crescuseră 
spre dimineață 
păsări de ceață; 
nu s-a mirat 
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se mai întâmplase 
și altădat’, 
doar că acum 
a observat 
că peste drum 
un prieten bun 
ardea nebun 
frunze-ndoite 
de temeri 
spre nicăieri 
și-n loc de frunze 
îi crescuseră 
spre dimineață 
păsări de ceață; 
și s-a mirat 
nu se mai întâmplase 
niciodat’. 
 
cătând funest 
spre est și vest, 
spre nord și sud 
nu a văzut 
puteri sleite, 
dureri golite, 
frici îndoite, 
ci doar, absurd, 
un soare mare, 
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un verde crud 
și-aripi amare 
de corbi neorbi- 
păsări de ceață 
spre dimineață 
catifelând 
negru-vibrând 
cerul rotund. 
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ALB 
 
norii gri 
șapte mii 
stau botoși 
fioroși 
ar tuna 
fulgera 
ar urni 
ape vii 
dar în loc 
de potop 
toarnă blând 
spre pământ 
fulgi ușori 
dătători 
de curat 
zâmbet alb 
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DEZACORD 
 
Am străvăzut, 
inima mea albastră, 
în ochii-mi goi cum stă să vină iarna; 
nu m-ai crezut 
și ai urlat sihastră: 
în tine e eternă primăvara! 
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ADĂSTARE 
 
Lâng-o ușă de cămară, 
Dorm adânc cinci cizme vechi: 
Una e ghiveci de vară, 
Celelalte sunt perechi. 
 
Lâng-un pom cu ramuri albe, 
Stau vreo patru omuleți: 
Unul are bucle blonde, 
Ceilalți trei cată răzleți 
 
Cu privirea înspre vale, 
Unde trei arici voinici 
Stau zi-lungă la taclale 
Despre iarnă, saci, opinci 
 
Și o casă în pădure, 
Lângă bradul cel înalt, 
Unde vara culeg mure 
Ielele ce n-au dansat 
 
Și unde doi cai sălbatici 
Fac cu rândul an de an 
Și colindă-ntreaga lume 
După soarele viclean, 
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Cu un moș bătrân în spate 
Și-a lui barbă de un cot, 
Care ninge-ntreaga cale 
Albuind Pământul tot. 
 
Lâng-o ușă de cămară – 
Cizme vechi. Copii cuminți 
Stau și-așteaptă iarna albă 
Scăpărând în ochi dorinți. 
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ÎNCURCĂTURĂ 
 
Nu-mi da inima ta 
Ce să fac eu cu ea, 
Când de-abia mă descurc 
Cu a mea? 
 
În zori îi dau să bea 
Apă, dor și cafea 
Și îmi zice sadea: 
Nu ai și altceva? 
 
Vreo iubire fugară, 
Vreo romanță de vară? 
Și trăgând din țigară 
Râde-așa, într-o doară. 
 
Dar eu știu că ar vrea 
O iubire pe-o stea 
Sau aici pe Pământ, 
Nepurtată de vânt. 
 
Să nu-i fugă vreodată, 
Să o aibă pe toată, 
S-o păstreze curată, 
Să îi fie surată. 
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Nu-i da inima ta 
Ce să facă cu ea, 
Când de-abia se descurcă 
Cu ea? 
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ANIVERSARĂ 
 
Mă îmbrăcasem gros, de iarnă grea. 
Pânza aspră mă rodea pe la încheieturi. Nu 
puteam să respir. Am stat așa, 
până ce noaptea m-a-ngropat absurdă, 
rea. 
 
(Pânza aspră mă rodea pe la încheieturi, mă 
strângea.) 
 
Cu mâinile-nghețate, am luat la întâmplare o 
peniță 
și-am scrijelit în întuneric pe pereți, pe tăblia 
mesei, chiar și pe-o laviță, 
pe acoperișuri, pe lună neagră sau plină, 
de-o suliță. 
 
(Am scrijelit în întunericul-temniță.) 
 
Uneori, pe inimile surde ale oamenilor. 
Aveam o scuză: era beznă și frig. Și, deși mă 
îmbrăcasem în culoarea norilor, 
iarna lipsea din anotimpul ei. – Îndurare! 
le ceream îngerilor. 
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(Aveam o scuză: era beznă în țara 
gândurilor.) 
 
Am dus-o-așa un timp ne’ngăduit de lung. 
Moartea și anteviața-mi se profilau pe 
zidurile strâmbe, ca umbra unui ciung. 
N-am înțeles atunci că ciungul eram eu. 
Și-am ars nătâng. 
 
(Moartea și anteviața-mi se profilau 
prelung.) 
 
– Arunc cenușa neagră, o spulber peste 
mări! 
O, primăvară, vino, arată-mi-te-n zări! 
Cu aripi negre, doliul să-l las a risipi 
durerea, dorul, teama 
și tot ce o mai fi! 
 
(O, primăvară, vino, arată-mi-te-n zări!) 
 
Și primăvara s-a făcut, cuminte, giulgiu 
peste moartea-mi închipuită. Am părăsit 
mormântul și-am respirat arpegiul 
de sunete, culori și litere – 
cortegiu (funerar al unei vieți nestinse). 
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(Am părăsit refugiul.) 
 
Și m-am trezit. Aveam în pumn penița. 
Luminile – aprinse și ușile – deschise. 
Aripi – puțin desprinse. 
Coșmar nărod în care scriam pereți 
și vise! 
 
(Și m-am trezit. Aveam în pumn penița.) 
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UN GÂND ȘI INIMI BĂTÂND 
 
Adunasem în poala rochiei bucurii, 
ca pe merele roșii, vara, 
iar în suflet adunasem părinți, 
ca pe stelele de pe cer, seara: 
eram doar un copil; 
timpul s-a oprit, 
am împodobit lumea 
și am fugit. 
 
Adunasem în poala rochiei dorinți, 
ca pe merele roșii, vara, 
iar în suflet adunasem iubiri, 
ca pe stelele de pe cer, seara: 
eram doar o floare; 
timpul m-a grăbit, 
am împodobit cerul 
și am fugit. 
 
Adunasem în poala rochiei reverii, 
ca pe merele roșii, vara, 
iar în suflet adunasem copii, 
ca pe stelele de pe cer, seara: 
eram doar o mamă; 
timpul s-a drămuit, 
am împodobit bradul 
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și m-am oprit: 
 
dintre toate merele roșii, vara, 
dintre toate stelele de pe cer, seara, 
am adunat în poala rochiei un gând 
și în suflet, inimi bătând. 
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DORURI STÂNGI 
 

Eu te-alung?! 
Nu, tu îmi fugi! 
Printre gânduri – 
șoapte-adânci, 
peste lacuri – 
lumi, departe, 
toate adâncite-n noapte. 
 
Fuga fuge. 
Tu rămâi, 
nu te-ntoarce pe călcâi! 
Fuga stă, 
tu stai cu ea. 
Ea îți spune: 
nu mai sta! 
 
Eu te-alung? 
Nu, tu îmi fugi… 
Printre stele- 
doruri stângi, 
peste noi – 
cuvinte reci. 
Eu te rog să nu-mi mai pleci. 
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COASTĂ 
 

Oare pe Adam 
l-a durut coasta 
din care i-a fost plămădită 
Eva? 
Sau pe Eva 
a durut-o coasta 
din care i-a fost smulsă 
lui Adam? 
 
Poate pe Adam 
l-a durut coasta 
din care i-a fost smulsă 
Eva, 
iar pe Eva 
a durut-o coasta 
din care i-a fost plămădită 
lui Adam… 
 
Oricum ar fi, 
trebuie să fi fost 
durere la mijloc, 
pentru că altfel nu ne-am mai căuta 
atât de nestatornic 
alinarea. 
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VIS NOU 
 

S-a născut nesortit, nedorit pe pământ, 
Pe pământul rotund de atâta mirare, 
Dintr-o nimfă și-un om oarecare 
Și n-a fost niciodat’ cu nimic mai puțin, 
Cu nimic mai puțin ca nimicul din care 
S-a născut într-o zi fără soare. 
 
Vise mari și povești a țesut ne’ntrerupt, 
A țesut ne’ntrerupt cu nestinsă ardoare, 
Până-n zorii răpuși de-ntristare- 
Zorii gri-cenușii, străvezii și pustii, 
Străvezii și pustii ca cenușa din care 
Se va naște-ntr-o zi un vis nou și avid de 
culoare- 
 
Și strângând îngrozit și uimit pumnii goi, 
Pumnii goi de orice și de vise amare, 
A urlat înspre neascultare: 
“Visul nou din neant și cenușă născut, 
Din cenușă născut și avid de culoare, 
Va-ntrupa un destin, va fi viu ca o floare? 
 
Sau va fi tot absurd, imposibil și surd, 
Imposibil și surd, ideal, absolut, 
Ca un act de înaltă candoare?” 
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Capul greu de-ntrebări între palme-l ținea, 
Între palme-l ținea ca pe-o jertfă din care, 
Se vor naște răspunsuri bizare: 
 
Că n-a fost niciodată cu nimic mai puțin, 
Cu nimic mai puțin ca nimicul din care 
S-a născut într-o zi oarecare 
Și n-a fost niciodată mai aproape pe drum, 
Mai aproape pe drum de secunda în care 
Va cădea indolent în uitare. 
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POEZIE DESPRE TINE 
 

Ți-am spus în cel puțin o mie de cuvinte, 
Chiar dinainte să te fi iubit, 
Că începând din ziua fără minte, 
Soarele-a prins a răsări subit. 
 
Și ți-am mai spus, dar nu m-ai auzit, 
Că luna stă-ntr-un colț de cercevea, 
Ba uneori chiar pe vreun cer spuzit, 
Uitându-se chiorâș după perdea. 
 
Ce să mai spun de stele, dragul meu, 
Ele sunt toate numai o mirare 
Că eu și tu, că tu și eu, că eu 
Te-am dibuit în lumea asta mare 
 
Și-n loc să strig din fund de suflet ars: 
“La naiba cu iubirea voastră crasă!”, 
Îmi fac culcuș în sufletul tău cald 
Și-ți tac intravenos când pleci de-acasă. 
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STRADA SITEI 
 

Pe strada Sitei se cern suflete. 
nu toate sufletele, ci doar cele care nu știu 
de ce pleacă. 
întâi se așază unul lângă altul, sub 
cearceafuri albe și lămpi de neon, 
în camere reci, 
și se investighează minuțios, 
în clinchete metalice și glume macabre 
de cerberi preparadisiaci 
sau îngeri postpurgatorieni, 
în timp ce copiii din vecini, curioși, vor să 
privească moartea în ochi, 
cățărați în copaci sau pe gardul de piatră, 
prin geamurile mari, fără perdele, 
ca să aibă ce povesti când vor fi mari. 
Ei nu știu că pe strada lor se cern suflete 
și că au noroc că moartea e prea ocupată să 
se uite la ei. 
În definitiv, perdelele sunt date la o parte, i-
ar fi văzut clar pe fiecare, 
dar asta e cu totul altă poveste. 
Odată stabilit motivul plecării, precum și 
faptul că reîntoarcerea este aproape 
imposibilă, 
sufletele se cern în bune și rele/ albe și 
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negre/ curate și murdare, 
fără nicio altă nuanță, 
și se trimit peste drum, 
unde un antreprenor atent 
retușează ambalaje întru posteritate: 
e inestetic ca sufletele cernute în bune și 
rele/ albe și negre/ curate și murdare, 
fără vreo altă nuanță, 
să plece în ambalaje urâte sau șifonate- 
ar fi ca și cum strada Sitei ar fi o stradă 
oarecare. 
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MĂRȚIȘOR 
 

Am rămas nemișcată pe marginea gândului, 
privind gol spre cerul plin de stele, 
prin geamul închis în urma viselor 
ce s-au simțit dintr-o dată obsolete, 
au luat somnul de mână 
și duse au fost. 
Inima-mi zvâcnea sec, 
a caier în așteptarea fusului 
sau a nimic în așteptarea totului, 
nici ea nu știa exact. 
Gemea surd, zvâcnea sec, gemea surd, 
zvâcnea sec. 
Am deschis geamul și am început să torc 
încet, 
așteptând visele să se întoarcă. 
Speram că se vor întoarce, 
doar nu erau să rămână pentru totdeauna 
singure. 
Când mi-am plecat privirea spre firul ce-l 
torceam, 
am văzut că era roșu ca focul 
sau ca inima din care era tras. 
Aș fi putut să jur că sunt o damă de pică, 
după culoarea gândurilor, 
dar uneori aparențele înșală, 
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așa că am tors în continuare, 
oricum nu aveam altceva de făcut. 
Spre dimineață, 
când ziua a intrat albastră în cameră, 
prin geamul deschis, 
am împletit firul roșu cu noaptea albă 
care tocmai se terminase. 
Aș fi putut să jur că nopțile albe sunt tot 
negre, 
după culoarea lacrimilor, 
dar uneori aparențele înșală, 
așa că am făcut cel mai frumos șnur 
roșu-alb sau alb-roșu, 
în nici un caz negru, 
și ți l-am trimis cu un nor mic și alb, 
(zicea că are drum încolo), 
să ți-l pui în piept, 
neapărat în dreptul inimii- 
mărțișor. 
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THE ENGLISH IMPATIENCE 
 

I am fading, 
by the way, 
nice and slowly 
every day. 
 
I am drifting 
by mistake 
to the right 
or to the ache. 
 
I am lying 
on the floor: 
I’m not lying 
anymore. 
 
I don’t know 
if I should go, 
but I’ll stay: 
it’s still my show. 
 
I don’t know 
if I should stay, 
but I’m going, 
anyway. 
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Am I lying? 
No, I’m not! 
Who am I 
to know the plot?! 
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ROSTOGOL 
 

În capul sternului 
mi s-a cuibărit un gol 
de inimă albă, 
precum minciuna pe care o spunem 
când nu mai știm să zburăm; 
 
Pe vârful limbii 
mi s-a cuibărit un stol 
de cuvinte inerte, 
precum visul pe care îl ascundem 
când nu mai știm să așteptăm. 
 
Pe partea dreaptă a inimii albe 
îmi doarme adânc un nor, 
rostogolit de pe vârful limbii 
până pe cerul gurii, 
sub forma unui dor. 



Ana Vlad 

38 

STRADALĂ 
 

căsuța veche 
şi-a pus în geam 
o floare roşie 
precum cadrul ferestrelor 
prin care priveşte 
de la începutul timpului 
peste drum. 
 
plouă. 
 
la numărul 54 
a înflorit magnolia, 
iar ferestrele arată 
ca nişte harpe 
la care au cântat 
toată noaptea 
îngerii. 
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CELE MAI ALBASTRE POEZII 
 

poeziile scrise în gând 
pe câte o margine zdrențuită 
de emisferă dreaptă 
sunt cele mai albastre poezii 
care au existat vreodată: 
din cauza lor, 
luna e un corp ceresc contondent, 
ce înjunghie pe la spate 
somnul, 
soarele răsare hâtru, 
spoind cu poleială kitschoasă 
dureri absurde, 
iar tu- 
tu ești un univers paralel 
în care m-am aruncat atunci 
când mersul înainte mi se părea anost, 
închipuindu-mi că în adâncu-ți 
o să-mi găsesc 
leacul. 
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FRUMOASELE PĂPUȘI 
 

Două băbuțe cu basma și șorțuri  
cusute parcă de un păpușar grăbit  
și aruncate într-o ladă veche,  
uitate-acolo secole și-un pic,  
au ridicat cortina de la colțuri  
și dintr-o dată s-au dezvăluit,  
în cadrul unui gard cam ruginit,  
privirilor care treceau pe-acolo. 
– Ce e acolo? a-ntrebat ghiduș  
un trecător mirat zâmbind vădit  
la apariția aceasta nepereche  
a celor două șorțuri și un pic,  
ce-au ridicat cortina de la colțuri  
și dintr-o dată s-au dezvăluit,  
în cadrul unui gard cam ruginit,  
privirilor care treceau pe-acolo. 
– E teatru! a strigat pripit  
băbuța dreaptă-adăugând subit: 
– E teatru de păpuși! (se vede)  
și a tăcut cu tâlc un pic,  
ținând cortina ridicată de la colțuri,  
privind la trecătorul cel uimit,  
din cadrul gardului cel ruginit. 
Căci păpușarul ce-a cusut grăbit  
două băbuțe cu basma și șorțuri, 
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le-a dat și viață cât să aib-un pic,  
le-a dat și râs în inimi,  
chiar și jocuri;  
păpuși, se vede bine, ridicând  
cortina cea pe loc improvizată. 
– E teatru de păpuși! 
(Cine s-ar fi gândit?) 
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STREET VIEW 
 

să te plimbi 
pe un drum județean 
în toiul verii 
lui douămiidoișpe 
când tu ești 
de luni bune 
în douămiișaptiște 
e unicul lucru 
pe care îl poți face 
atunci când cauți 
cu încăpățânare 
o mamă 
care n-a vrut 
să fie a ta; 
mai mult decât 
o dacie veche 
într-o curte prăfuită 
o babă cu batic 
în fața unei porți închise 
un cortegiu funerar 
cu tot cu popă 
pe mijlocul drumului județean 
și un vag sentiment 
de infidelitate 
n-ai ce să găsești 
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dar măcar știi 
că ai făcut 
tot posibilul 
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GEOMETRIE 
 

pământul s-a rotunjit dintr-o dată la loc 
după ce o săptămână întreagă a fost cubic 
și toată lumea s-a adunat pe la colțuri 
nevorbind despre nimic altceva 
decât despre geometrie 
până ce colțurile au început să se netezească 
și vorbele să se topească 
precum umbra unui cosinus 
proiectată pe un zid năpădit de iederă 
ceea ce este matematic imposibil 
datorită faptului că eu 
n-am înțeles niciodată de ce oamenii 
nu pot vorbi despre geometrie 
în termeni rotunzi 
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FLUTURELE CARE A BĂTUT DE 
PATRUZECI ȘI TREI DE ORI DIN 
ARIPI 
 
poți să iei amintirea aia 
în care mama striga 
iar tatei îi dăduseră lacrimile 
și s-o arunci 
oricum tu nu vezi problema 
vezi numai ce vrei tu 
și oricât te-ai chinui 
mama are dreptate 
iar lacrimile tatei au fost 
în zadar 
ce nu știe mama e că tu 
poți să te sufoci 
cu cuvintele celor 
pe ai căror umeri ai crezut 
că poți să plângi 
chiar și fără motiv 
atunci când îți vine 
și că liniștea e o iluzie 
născută inoportun 
din impresia unui fluture 
care crede că dacă a bătut 
de patruzeci și trei de ori din aripi 
a ajuns pe drumul cel bun 
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REVER(S) 
 
minciuna 
și-a luat straiele de duminică 
și a ieșit în lume; 
a rânjit 
în dreapta și-n stânga, 
și-a prins 
o floare roșie 
la rever 
și m-a privit 
drept în ochi: 
– aș fi vrut, 
mi-a spus, 
deși eu știu 
că nu a fost niciodată 
așa, 
dar cum să nu crezi 
pe cineva 
cu floare roșie 
la rever? 
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JOS ARMELE! 
 
lasă jos 
cuțitele din pupile 
ura din zâmbetul răstignit peste masca de 
heruvim 
și minciunile din pumni 
brațele 
privirea 
și neinima 
poșeta plină cu amintiri 
glezna 
și aerul toxic pe care îl expiri 
lasă jos 
tot ce ai la tine 
și hai să murim iubim 
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(DE)CĂDERE 
 
Și din aripa frântă începură să iasă tot felul 
de duioșii, 
una mai verde și mai albastră, 
mai rotundă și mai pătrată, 
mai multă și mai uitată decât alta, 
de nici nu-mi dădusem seama că într-o 
aripă, 
fie ea și de înger căzut, 
își poate face cuib așa ceva. 
Pe de altă parte, 
ochii, 
gura, 
lobul urechii, 
degetul mic de la piciorul drept, 
chiar și încheietura mâinii, 
deveniseră cu timpul atât de transparente, 
încât nu se mai vedea nimic prin ele. 
Așa e mereu, 
cu cât privești mai mult, 
cu atât vezi mai puțin. 
Și din împletitura venelor albastre ce 
curgeau dintr-un capăt în altul al lumii 
începură să crească muguri. 
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ERRATUM 
 
Am întredeschis ușa 
și am aruncat o privire. 
A căzut 
fără niciun zgomot 
în mijlocul camerei întunecate, 
de parcă acolo nu exista nici timp, 
nici spațiu. 
Și deși simt că acest 
parcă 
este în plus, 
atâta timp cât există, 
totuși, 
o urmă de îndoială, 
nu pot renunța la el. 
Așadar, 
parcă timpul 
și spațiul 
nu existau, 
iar greșelile, 
vinile 
și neiertările 
dormeau pe jos, 
claie peste grămadă, 
fără să respire: 
cel fără de păcat 


