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PERSOANA ÎNTÂIA PLURAL (1964)

COPILĂRIE
Din oglindă mă privea un trup firav
Cu claviatura coastelor distinctă,
Inima-apăsa pe clape grav
Şi-ncerca să-apară în oglindă.
N-am văzut-o niciodată, dar ştiam,
Ca-ntr-un joc de-a baba-oarba, că-i ascunsă
(Precum inima salcâmului din geam
Coşul pieptului de crengi o face frunză).
Mă-ntrebam de unde l-a-nvăţat şi dacă
E aievea cântu-i uniform,
Şi ca nu cumva în somn să tacă,
Mi-era frică seara să adorm.
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ÎNVINGĂTORI
Fusese furtună pe câmp şi anume

Să-nvingem furtuna ieşisem cu arcuri pe câmp.
Învingători ne-ntorceam fluturând peste lume
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Arcul de vişin uitat pe umăr se legăna,
Călcam molozul cu ură în rând cu băieţii —
Pe dureroase străzi de mahala
Târam tăcuţi pisica moartă a ceţii.

Cerul senin ca pe-un panaş puţin strâmb.
Arcul de vişin petrecut peste umăr şi eu
Mi-l legănam fericită în rând cu băieţii,
Cu demnitate, în urmă, ca pe-un trofeu,
Târam tăcuţi pisica moartă a ceţii...
Dar când am intrat în oraş, speriată,
Bucuria ni s-a-nchircit în plămâni ca un chist,
Şi ne-am înspăimântat privind, deodată,
Acel oraş al nostru, trist.
Dărâmăturile, cunoscute, murdare de soare,
Ne înşfăcau privirile brutal ca-n cleşti —
Treceam pe străzi ca pe ciudate maxilare
Cu dinţii scoşi şi răni groteşti.
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DESCÂNTEC DE PLOAIE
Iubesc ploile, iubesc cu patimă ploile,
Înnebunitele ploi şi ploile calme,

Ploile feciorelnice şi ploile-dezlănţuite femei,
Ploile proaspete şi plictisitoarele ploi fără sfârşit,
Iubesc ploile, iubesc cu patimă ploile,
Îmi place să mă tăvălesc prin iarba lor albă, înaltă,
Îmi place să le rup firele şi să umblu cu ele în dinţi,

Şi toţi trecătorii adulmecă ploaia să-i simtă mirosul,
Pe-o asemenea ploaie poţi să te-ndrăgosteşti fulgerător,
Toţi trecătorii sunt îndrăgostiţi,
Şi eu te aştept.
Doar tu ştii —
Iubesc ploile,
Iubesc cu patimă ploile, înnebunitele ploi şi ploile calme,
Ploile feciorelnice şi ploile-dezlănţuite femei...

Să ameţească, privindu-mă astfel, bărbaţii.
Ştiu că-i urât să spui "Sunt cea mai frumoasă femeie",
E urât şi poate nici nu e adevărat,
Dar lasă-mă atunci când plouă,
Numai atunci când plouă,
Să rostesc magica formulă "Sunt cea mai frumoasă femeie".
Sunt cea mai frumoasă femeie pentru că plouă
Şi-mi stă bine cu franjurii ploii în păr,
Sunt cea mai frumoasă femeie pentru că-i vânt
Şi rochia se zbate disperată să-mi ascundă genunchii,
Sunt cea mai frumoasă femeie pentru că tu
Eşti departe plecat şi eu te aştept,
Şi tu ştii că te-aştept,
Sunt cea mai frumoasă femeie şi ştiu să aştept
Şi totuşi aştept.

E-n aer miros de dragoste viu,
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RECOLTĂ

CÂNTEC DE MINER TÂNĂR

Cerul începe din creştetul spicelor,

Azi am plutit, iubito, pe ape mari albastre,

Pe cap un vas mare umplut cu cer fierbinte,

Şi m-am gândit pe ape la inimile noastre,

Vinul cerului l-ar clătina.

Şi-am revenit din apele albastre,

De parcă fiecare din ele-ar purta
Şi vântul, mişcându-le fruntea,

Cerul începe din creştetul spicelor,

Cămaşa de pe mine, iubito, poţi s-o storci,
Dar m-ai strigat — tu poţi oricând să mă întorci! —
Şi ca dovadă — uite-un pumn de scoici.

Şi atunci când sub secerătoare

Azi am umblat, iubito, prin mari şi-adânci păduri,

Spicele se vor frânge cu duioşie, căzând,

Îmi sfâşiară haina potecile ascunse.

Va părea doar că se-apleacă atente să pună

Şi m-am gândit prin codri la ochii noştri puri,

Vasul cu cer pe pământ.

Dar m-ai strigat — şi-n mine chemarea ta pătrunse;
Şi m-am întors din marile păduri,
Şi ca dovadă — iată-un pumn de frunze.
Azi m-am pierdut, iubito, prin straturi mari de timp
De pe obraz tu şterge-mi, iubito, anii bine,
Mi se părea-n milenii cu tine că mă plimb,
Dar m-ai strigat — şi glasul ţi-ajunse greu la mine
Şi m-am speriat că n-o să-ajung la timp,
Şi-am prins să-mping mormanele de timp
Spre viitor — şi iată-mă la tine.
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MÂNDRIE

GLUMĂ

Cine ar putea să mă jignească?

Vântul tânăr a furat hainele copacilor

Chiar şi-atunci când îngheţat pe buze

Copacii au rămas cu trupurile goale în ploaie,

Bucuria desenează păsări

Ţepeni şi negri, cu pielea urâtă,

Anii îmi foşnesc în poala rochiei

Copacii impudici sunt caricatura hilară

Măduva surâsului mi-e caldă

Şi-ntărit îmi fac din el unealtă.

Chiar şi-atunci când plâng în ochii mei.

Şi aleargă cu ele hohotindu-le peste câmp,
Să schelălăie tragic şi tâmp.

Cu virilitatea de mult rătăcită prin zbârcituri

Şi cireşele îmi pun cercei.

A îmbătătoarei păduri.

Aripile buzelor palpită

Dar sub mângâierea savantă a ploii,

Râsul în văzduh să mi-l ridice —

Satiri vegetali, copacii cu seva-n uncrop

Râsul meu asemeni unor holde

Încep să îşi joace pe şolduri inelele anilor,

Lichefiate auriu în spice.

Zănatici dansând hoola-hop.

Însă fericirea-i apă gravă,
Şi în albia mea copilărească —
Epoleţii generaţiei mele
Cine-ar îndrăzni să îi jignească?
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DANS ÎN PLOAIE
Lăsaţi ploaia să mă îmbrăţişeze de la tâmple până la glezne,
Iubiţii mei, priviţi dansul acesta nou, nou, nou,

Noaptea-şi ascunde ca pe-o patimă vântul în bezne,
Dansului meu i-e vântul ecou.
De frânghiile ploii mă caţăr, mă leg, mă apuc
Să fac legătura-ntre voi şi-ntre stele.
Ştiu, voi iubiţi părul meu grav şi năuc,
Vouă vă plac flăcările tâmplelor mele.
Priviţi până o să vi se atingă privirea de vânt
Braţele mele ca nişte fulgere vii, jucăuşe —
Ochii mei n-au cătat niciodată-n pământ,
Gleznele mele n-au purtat niciodată cătuşe!
Lăsaţi ploaia să mă îmbrăţişeze şi destrame-mă vântul,
lubiţi-mi liberul dans fluturat peste voi —
Genunchii mei n-au sărutat niciodată pământul,
Părul meu nu s-a zbătut niciodată-n noroi!
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DARUL

CĂLCÂIUL VULNERABIL (1966)

Tragic mi-e darul, asemeni pedepselor vechi.
Ce strămoş mi-a greşit ca să-i port — lauri — vina?
Tot ce ating se preface-n cuvinte
Ca-n legenda regelui Midas.
Aproape mi-l simt pe regele mort de blestemul
Ca mâna lui să prefacă în aur orice,
Să moară flămând pentru că pâinea uscată în aur
Nu mai putea s-o mănânce, nici apa s-o roadă.
Cerul nu pot să-l privesc — se înnorează de vorbe,
Merele cum să le muşc împachetate-n culori?
Dragostea chiar, de-o ating, se modelează în fraze,
Vai mie, vai celei pedepsite cu laude.
Vai mie, vai, arborii nu scutură frunze,
Numai cuvinte cad toamna bătrâne şi galbene,
Munţii înalţi îi iubesc, dar se clatină munţii
Sub povara împerecheatelor sunete.
Aş vrea să adun vorbele toate-ntr-un loc,
Să le aprind, să dezbrac lumea de ele,
Dar s-ar scoroji trupul lumii asemeni

Frumosului prinţ cu piele de porc din poveste.
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O dată cu ele ar arde şi lumea lipită
Pe partea interioară-a cuvintelor, ca-ntr-un album...

Nu ştiu eu oare desparte sau nici nu se poate desparte

Lumea de lumea cuvintelor mele de-acum?

ÎNTOARCERE
Din aventura de a fi cinstit

Învingător acasă mă întorc
De câte generaţii am plecat?
Nu-mi amintesc şi nu mai ştiu de unde.
Port aştrii toţi cu mine să le-arăt
Grădina pentru care să-ncălzească,
Şi munţii-mi cer să-i duc înspre pământul
Pe care să-şi zidească înălţimea,
Şi păsările se rotesc şi-ntreabă
Unde să-şi pună cuibul, şi nesfârşite turme
Vin după mine şi aşteaptă locul
Unde să stea şi să se înmulţească.
Eu spun: "O clipă numai aşteptaţi,
Locul de unde am plecat e-aproape,
O clipă încă, trebuie să fie
Un loc stabil, un singur loc stabil..."
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Dar totul e fluid în jur. Eu caut
Şi-s obosit de moarte şi de mers,

Silit să port rigid în mine punctul
De sprijin pentru univers.

ŞTIU PURITATEA
Ştiu, puritatea nu rodeşte,
Fecioarele nu nasc copii,

E marea lege-a maculării
Tributul pentru a trăi.
Albaştri fluturi cresc omizi,
Cresc fructe florilor în jur,
Zăpada-i albă neatinsă
Pământul cald este impur.
Neprihănit eterul doarme,
Văzduhul viu e de microbi,
Poţi dacă vrei să nu te naşti,
Dar dacă eşti te şi îngropi.
E fericit cuvântu-n gând,
Rostit, urechea îl defăimă,
Spre care o să mă aplec
Din talgere — vis mut sau faimă?
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Între tăcere şi păcat
Ce-o să aleg — cirezi sau lotuşi?
O, drama de-a muri de alb

Sau moartea de-a învinge totuşi...

INTOLERANŢĂ
Sunt slabă, probabil. Şi ochii mi-s slabi.
Nu deosebesc culorile intermediare.
Pentru că se lasă iubită de crabi
Mi-e scârbă de mare.
Nu trec de hotarul albastru un pas
De teamă că n-o să mai ştiu să mă-ntorc,
Ca viermele-n mătase m-am retras
Şi puritatea-n jurul meu o torc.
Vreau tonuri clare,
Vreau cuvinte clare,
Vreau muşchii vorbelor să-i simt cu palma,
Vreau să-nţeleg ce sunt, ce sunteţi,
Delimitând perfect de râs sudalma.
Vreau tonuri clare
Şi culori în stare pură,
Vreau să-nţeleg, să simt, să văd,
Prefer acestei fericiri ambigue
În totul clar îngrozitorul meu prăpăd.

pag 17 din 115

Ana Blandiana- La cules îngeri I

Editura Liternet 2003

Vreau tonuri clare,
Vreau să spun "fără-ndoială",

PĂRINŢII

Să nu mă îndoiesc cu toate c-aş avea răgaz,

Părinţii fac totul oricând pentru noi —

Adolescenţa strălucind de coşuri pe obraz.

Rămân apoi cu discreţie în urmă,

Urăsc tranziţia, mi se pare trivială

Sunt slabă? Ochii mei sunt slabi?
Voi fi ridicolă în continuare?
Pentru că se lasă iubită de crabi,
Mi-e scârbă de mare.

Ne nasc şi ne cresc mai mari decât ei,
Nu ne deranjează de obicei.

Li-e ruşine că sunt prea bătrâni, prea bolnavi,
Pentru noi prea modeşti şi prea simpli părinţi,
Vinovaţi pentru timpul pierdut
Ne privesc în tăcere cuminţi.
Apoi îşi mută privirea în stea,
Când raza-nglodată de cer se subţie.
Şi, obosiţi, nu pregetă-o clipă
Să ni se aşeze în pământ, temelie.
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CARANTINĂ

ORA SPITALELOR

Durerea nu e contagioasă,

Păstraţi un moment de tăcere

Nici un nerv răsucit în trupul aproapelui meu

Ora în care toate spitalele lumii aşteaptă,

Vă asigur, durerea nu se transmite,
Nu produce în mine sfâşietoare atingeri.

Pentru ora spitalelor,

Când bolnavii se ridică pe jumătate în paturi,
Să poată vedea dacă uşa pentru ei se deschide.

Durerea nu e contagioasă, durerea

În ora aceea spre spitale alunecă dulciuri,

Nici o carantină nu izolează atât de perfect,

Borcane cu gem şi compot, ciocolată —

Singularizează mai atroce decât zidurile,
E banal ce spun — acesta e argumentul.
Doamne, câtă literatură conţinem!

Se rostogolesc portocale pe caldarâm într-acolo,
Atâtea metafore pentru dragostea prietenilor.
Bolnavilor li s-a interzis consumul de dulciuri
Şi se ridică pe jumătate în paturi să vadă

Sentimentele — vă amintiţi? — le-am învăţat încă la şcoală.

Prietenii înşişi intrând,

În jurul patului celui ce moare ei plâng,

Dar prietenii sunt ocupaţi,

Dar nu se contaminează de moarte nici unul.

Şi chiar de-ar veni, portarul păzeşte intrarea.
Bolnavii — e tot ce pot face — aşteaptă, de aceea

Fiţi liniştiţi, privegheaţi altruişti pe bolnavi.
Nu veţi lua durerea lor, fiţi fără teamă.

Păstraţi un moment de tăcere
Duminica între două şi patru.

A murit. Vrea cineva să-l urmeze?
Numai bocete tradiţionale.

Oradea, 16/17 octombrie 1964
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ECLIPSĂ

RESTUL PE MASĂ

Renunţ la milă greu ca la un viciu,

Am o deprindere monstruoasă aproape —

Alb înstelată de ridicol plâng

Doctorului care mă vindecă îi trimit flori,

Cu milă sunt drogată de copil.

Lângă fricos, lângă învins, lângă umil.

Nu-mi place să fiu datoare nimănui.
Pentru sănătate garoafe
Şi suntem chit.

Îi plâng pe proşti şi proştii mă înving,

Ospătarului îi las restul pe masă,

De gingăşie tot mai mult mă-ntunec

Celui care-mi surâde-i surâd,

Surâzători sub steaua mea sterilă.
Şi pier de umanism şi milă.
Înduioşate mâini întind să mângâi

Celui care îmi face-un cadou îi fac unul mai mare,
Celui care-mi rânjeşte-i surâd.
Închei toate socotelile în felul acesta,
Rămânând deasupra,

Fiare gonind spre mine hămesite,

Tăind toate punţile

Şi-mi pare rău că n-o să mai sărut

Şi, câteodată,

Şi botul care mă ucide.

Mă cuprinde-o dorinţă nebună
Să fiu recunoscătoare cuiva,

Nici n-am trăit spre-a nu jigni pe nimeni,

Să mă târăsc în genunchi mulţumind,

Şi-mi trece viaţa încercând să-mi cresc

Nici dându-mi viaţa să înapoiez bunătate atâta!"

La capetele aripilor unghii.

Dar în urma mea totu-i plătit.

Mi-au prins în ţărnă rădăcini genunchii,

Să strig: "Nu sunt vrednică
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CROAZIERE

AR TREBUI

Ştiu mările planetei din croaziere,

Ar trebui să ne naştem bătrâni,

Cu valuri uriaşe şi furtuni,

Să fim în stare de-a hotărî soarta noastră în lume,

Cu ierburi de culori necunoscute,

Şi iresponsabil să fie doar dorul de-a merge.

Cu ochiul treaz al farului pe urma noastră

Apoi să ne facem mai tineri, mai tineri, mergând,

Şi libera corabie lung plutind

Să trecem de ea şi-n iubire intrând adolescenţi,

Plecări aproape-adevărate-n lume,
Cu peşti nemaivăzuţi şi păsări rare,

Patern îngăduindu-ne-aventura
La capătul sforii legate în port.

Să venim înţelepţi,

Să ştim din răscrucea primară ce drumuri pornesc

Maturi şi puternici s-ajungem la poarta creaţiei,
Să fim copii la naşterea fiilor noştri.
Oricum ei ar fi atunci mai bătrâni decât noi,
Ne-ar învăţa să vorbim, ne-ar legăna să dormim,
Noi am dispărea tot mai mult, devenind tot mai mici,
Cât bobul de strugure, cât bobul de mazăre, cât bobul de
grâu...
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TORQUATO TASSO
Veni din întuneric spre mine el, poetul,
Poetul de spaimă ratat.

Era foarte frumos. Ca la razele röntgen
I se vedea în trup poezia.
Poezia nescrisă de frică.
"Sunt nebun" — a rostit. De altfel ştiam
Lucrul acesta din prefeţele cărţilor,
Dar el îşi purta nebunia ca pe-o parolă
De intrare în noi, ca şi cum ar fi spus:
"Mă răscumpăr astfel

"Scriam la lumina de autodafeuri — îmi spuse —
Simţindu-mi pe trup

Cămaşa păroasă care se-aprinde uşor.
Odaia mea avea ochi de călugări ferestre
Şi-n loc de uşi, lipite una de alta, urechile lor
Şi şoarecii ieşind din borte erau călugări,
Şi noaptea păsări uriaşe-n sutane-mi cântau.
Tu trebuie să înţelegi..." Şi cu degetu-ntins
Îmi arată în trupul meu poezia,
Poezia nescrisă...
Dar eu am ţipat: Pleacă de-aici!

De lipsa-adevărului din poemele mele.
E preţul imens. Vin spre tine. Primeşte-mă!"
Dar eu am răspuns: Pleacă de-aici!
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UNDE-I MÂNDRIA?
Ce vreau să spun? Ce merită să spun?
Ce e destul de dureros să ţip?
Ce fel de turnuri să îmbun
Să crească pe acest nisip?
Ce spune cântecul care-mblânzeşte
Şi fiarele? Pot fi Orfeu,
Dar ce să-ngaim în faţa lumii?

De ce această renunţare
La fericitul somn comun,

Dacă nu pot din cel mai grav
Clopot al lumilor să sun?
E mult? Pe-o palmă de pământ

Toţi munţii-ncălecaţi i-am strâns —
Pretind răspuns acestui ţipăt
Un hohot omenesc de plâns.

Sunt şi Euridice eu.
Cântând încerc să ies din moarte
Şi moartea totuşi nu se curmă,
Nu cred destul să nu-ntorc ochii
Ca să mă văd venind din urmă,
Şi-astfel mă pierd. Unde-i mândria
Strict necesară de a crede
Că orice vorbă-a mea rostită
Dezlănţuie în cer planete?
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SUPRAFAŢA APEI

CUMINŢENIA PĂMÂNTULUI

Piciorul modulat felin sub pânza

E mare, greu de urnit şi răbdătoare,

Şi toate acoladele făpturii

E mare, de-aceea poate să stea nemişcată,

Strânsă naiv deasupra de genunchi

Dac-o loveşti durerile sunt simţite dar tac,

Legate în sublimul unghi

Poate să vorbească doar o dată sau de două ori într-un veac.

Nu te destramă, nu-ţi mai declanşează

Ştim că există, trupul ei mare

Nu mai visezi în noaptea sanguină

Ştim că nu poate să moară, că lângă sânii ei

Scurt-circuite crâncene în trup,

Ştim că ne sprijină dacă-am greşi,

Spasmodici paşi de lup.

Putem să ne-ntoarcem copii.

Tu ştii celulă cu celulă totul,

Şi-atunci când aerul se va face cald şi mătăsos între noi,

Pe dinafară poţi să mă declami,

Când nu ne vom teme unii de alţii, de vânt,

Nu se opreşte mâna ta stăpână

Vom şti că vorbeşte Cuminţenia pământului,

Să-mi unduie în jur epitalami.

Cuminţenia acestui pământ.

E numai suprafaţa apei. Brusc
Ne regăsim alături încă vii.
Necunoscutul strâns în noi ni-e hrană
Prea multă pentru următoarele vecii.
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FII ÎNŢELEPT

AUTOPASTEL

Nu te speria de gesturile mele,

De mulţumirea lumii cu mâhnire

Oricât de aprigă mi-ar fi mişcarea.

Şi orice gest se-opreşte la pornire,

Tu cel care mă vezi,

Fii înţelept şi bucură-te.

Mi-s ochii mai uscaţi şi paşii mai înceţi,
Şi hergheliile îmi mor buimace pe pereţi.

Eu sunt asemenea elicei avionului,
Neputincioasă până-i poţi vedea rotirea —

Oh, nechezatul lor să nu scâncească

Elicea avionului se-nvârte invizibilă.

Să nu lucească prea riscanta-mi sanie

Ucigător este doar locul paşnic unde
Tu teme-te numai de spaţiu-n care
Îţi pare cum că nu exist, şi plângi
Numai în vântul transparent care m-ascunde.

În râsul lumii prea copilăros,
Alunecând de viaţă mai în jos.
Verzi herghelii născute pe murii mei degeaba,
Degeaba peste mine uriaşele ninsori,
De mulţumirea lumii cu mâhnire
Mă refugiez în urşi îngrozitori.
Dar sunt şi urşii mei la fel de laşi
Şi mă preling cu zâmbet în prăpăd.
Când cu mâhnire mulţumirea lumii
Din blana ursului o văd.
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Sunt ursul eu, spre mulţumirea lumii,
Şi fotograful lângă urs tot eu.

Nu muşc, dar pot să muşc, nu muşc
Şi mă fotografiez mereu.
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ELEGIE DE DIMINEAŢĂ
La început făgăduisem să tac, dar apoi, dimineaţa,
V-am văzut apărând cu cenuşa în porţi,

Semănând cum se seamănă grâul, cenuşa,
Şi n-am mai putut, şi-am strigat: Ce faceţi? Ce faceţi?
Pentru voi am nins toată noaptea deasupra oraşului,
Pentru voi am albit toată noaptea: o, dacă
Aţi pricepe ce greu e să ningi!
Aseară de cum v-aţi culcat am ieşit în văzduh.
Era întuneric acolo şi frig. Trebuia
Să zbor până-n punctul unic în care
Vidul roteşte în jurul lui sorii şi-i stinge
Şi eu trebuia să mai pâlpâi o clipă în unghiul acela
Ca să mă-ntorc ningând printre voi.
Orice fulg l-am gândit, cântărit, încercat,
Modelat, lustruit cu privirea,
Şi acum cad de somn şi de oboseală am febră.
Vă privesc semănând praful focului mort
Peste alba mea operă şi zâmbind vă destăinui —
Or să vină ninsori mult mai mari după mine
Şi tot albul din lume va ninge pe voi,
Încercaţi să pricepeţi legea lui de pe-acuma,
Or să vină uriaşe ninsori după noi,
Şi nu veţi avea destulă cenuşă,
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Şi copiii de mici învăţa-vor să ningă,
Şi-o să-acopere albul slaba voastră tăgadă,
Şi intra-va pământul în rotirea de stele
Ca un astru arzând de zăpadă.

VULCANII
Va fi o vârstă a pământului în care

Şi carnea pietrelor se va usca şi va muri.
În toamna-aceea a planetei, ca-n oricare
Toamnă, pădurile se vor îngălbeni,
Dar galbenul va fi definitiv şi lent
Ca să decadă înspre gri culoarea,
Şi fără îndoială se va slei şi marea,
Şi cerul o să fie aproape de ciment.
Va fi o spaimă-n lucruri diavolească
Sub gheaţa miliardelor de ani
Şi ultimele ierburi or să crească
În gurile răciţilor vulcani.
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AM CRESCUT?

DINTR-UN SAT

Am crescut? Suntem oameni maturi?

Fiecare venim dintr-un sat —

Dragi şi ridicole, departe sunt zilele

Unii direct, purtători de eresuri şi basme,

Câte mii de nuanţe putrezesc o culoare...
Când lumea o-mpărţeam în buni şi răi.

Unii direct, alţii trecând prin părinţi,
Fericiţii putând să se-ntoarcă oricând.

Am devenit puternici scăldându-ne-n derută
Precum în apa Stixului Ahil,

Alţii, trecând prin părinţi, rătăciţi

Atârnă soarta universului întreg.

În loc de păşuni, şi seminţe, şi cai cunoscând

Dar de călcâiul vulnerabil încă
E totul grav. Şi înţelegem totul.
De-acum va trece timpul neschimbat.

Pe crengile sângelui depărtate, subţiri,
Alcoolul cuvântului extras din acestea.

Ne dă de gol adolescenţi doar lipsa

Vreau drumul părinţilor mei să-l întorc,

Înţeleptei spaime de moarte.

Vreau satul cu sunetul lacrimei mele,
Poteca din holde ştiută din somn
Şi reintrarea vorbelor în lucruri.
Să intru-n cimitirul cu crucile căzute
Şi cunoscându-mi paşii asemenea cu-ai lor,
Să se-ncâlcească-n rădăcini străbunii
Bolborosind cuvinte de patimă în somn.
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Dar n-are cine-mi spune de unde vin. Doar seara
Când trec pe bulevarde îmi simt apropiaţi

Portarii metafizici lângă intrări de blocuri
Precum la porţi, pe laviţi, într-un sat.

SCHERZO
O să mor brusc, nu peste mult şi frumos,

Lăsând în urmă uimire surdă, indiferentă,
Vântul complice m-o prohodi voios
Într-o glumeaţă, transparentă reverendă.
Şi, amuzată, iarna va râde ningând
Peste mormântul meu suplu şi dac,
Voi asculta-o şi, îngânând-o în gând,
O să mă leagăn în moartea mea ca-ntr-un hamac.
Din când în când de-a frumuseţea o să mă joc,
Şi, răsucindu-mi pe inelare viermi aurii,
Ţărâna neagră o să mi-o trag peste ochi
Cochet, ca borul unei străvechi pălării.
Dar când nemurirea mă va chema grijuliu,
Ca nu cumva de-adevăratelea să mor de tot,
Voi fi de mult plictisită, va fi mult prea târziu
Şi pălăria umbroasă n-o să mai vreau să mi-o scot.
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SE FACE NOAPTE

VA VENI O VREME

Se face noapte în genunchi,

Va veni o vreme

Pe orice zare cel puţin o stea

Şi-o să mă vindec cu iarbă,

Se înserează lângă buze...
Şi zările zâmbesc lehuze.

Când voi simţi nevoia frunzelor
Când, îmbătrânind, o să-mi adaug proteză
Cântecul păsărilor,

Din orice munte cel puţin un şoarec —

Când o să-mi lipsească pastila de lună

O mulţumire generală

Fiţi liniştiţi, va veni o vreme

Toţi munţii lumii au născut cuminţi.
Peste scrâşnitul meu din dinţi.
Să mă-nconjoare alte zări

În nopţile cu insomnie.
Când nu voi putea trăi fără toate acestea,
Când voi fi obligată să recunosc
Dreptul la importanţă

De suferinţă mai cabrate,

Întregului univers.

Să piară munţii neînstare

Va veni o vreme,

A trece în eternitate.

Dar acum lăsaţi-mă, pentru Dumnezeu,
Lăsaţi-mă numai cu mine.

S-apună ochii mei modeşti,
Să mi se stingă-n jur păunii,
Doar plânsul sterp să nu mi-l rup
De marginea perfecţiunii.
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AMÂN MEREU

DIN AUSTER ŞI DIN NAIVITATE

Amân mereu să trec precum în moarte-n cuvinte,

Precum Racine, prea tânăr am plecat

Dusă cu sila, plângând după ceea ce las,

Prea tânăr lunga mantă cenuşie

O, de-aş avea riscanta credinţă a dacilor

Aproape gol rămas în văzul lumii

Străluminată, cu fruntea aproape statuie,

Printre priviri ca printre spade lungi

Dar ca în moarte am certitudinea că voi intra,

Încercând să mă-ntorc de la fiece vamă-a văzduhului.

Nerăbdători să pătrundă în bucurie prin moarte, atunci

Din auster şi din naivitate,

Zâmbind mi-am azvârlit-o în trecut.

Şi fericit de trupul meu frumos,

M-aş pierde zâmbind pentru fericirea cuvintelor.

Eu trec şi-mi zdrenţuiesc aureola.

O, de-aş avea riscanta credinţă a dacilor,

Nu mi-e ruşine, dar ades mi-e frig.

Orice secundă să simt că-mi înapoiază milenii,

Nu-mi pare încă rău, dar duc în visuri

O, de-aş avea absurda credinţă a dacilor,

Severa poartă neagră-a mănăstirii

Cei înşelaţi atât de crunt după moarte...

Şi calda, lunga mantă cenuşie
În care învelit, într-o chilie,
Şi veşnic în inexistenţa mea,
Eu, sterp, neprihănit, să blestem cald
Deşertăciunea minunată-a lumii.
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Dar — simţi? — se despleteşte-n mine timpul
Şi tot ce ştiu c-a fost va fi real:

M-aşteaptă Fedra, regele şi remuşcarea
Că, tânăr, am plecat din Port-Royal.
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A TREIA TAINĂ (1969)
NEALEGERE
Adusă la marea judecată
Care se termină prin trimiterea pe pământ,
Eu, găsită nevinovată,
Am primit dreptul
Să mă aleg pe mine.
Dar nu bărbat, şi nu femeie,
Şi nici un animal n-am vrut să fiu,
Şi nici o pasăre, şi nici o plantă.
Se-aud secundele căzând
Din marele drept de-a alege
Se-aud lovindu-se de piatră:
Nu, nu, nu, nu.
Zadarnic adusă la judecată,
Zadarnic nevinovată.

pag 33 din 115

Ana Blandiana- La cules îngeri I

Editura Liternet 2003

UMILINŢĂ

VOI ŞTIŢI CEVA

Nu pot împiedica ziua să aibă douăzeci şi patru de ore.

Voi ştiţi ceva şi mie nu-mi spuneţi,

Iartă-mă pentru durata zilei;

Altfel cum aţi trăi,

Pot doar să te rog să mă ierţi pentru viermi, pentru fluturi;

Părinţii mei,

Iartă-mă că florile se fac fructe, şi fructele sâmburi,

Şi voi, bătrâni ai lumii?

Iartă-mă că izvoarele se fac fluvii,

Domnule octogenar,

Pot doar spune:

Nu pot împiedica zborul fluturilor din viermi,

Şi sâmburii pomi;

Voi ştiţi desigur ceva,

Cum aţi fi trăit atâtea decenii,

Scuzaţi-mă că vă opresc pe stradă,

Şi fluviile mări, şi mările oceane;

Nu mi-aţi putea destăinui

Iartă-mă că iubirile se fac nou-născuţi,

Şi mie taina grozavă?

Nimic, nimic nu pot să împiedic,

La picioarele voastre, bătrâni:

Toate-şi urmează destinul şi nu mă întreabă,

Spuneţi-mi taina...

Nici ultimul fir de nisip, nici sângele meu.

Stele reci cu labe fără soţ vă mângâie

Eu pot doar spune —

Şi voi nu muriţi.

Şi nou-născuţii singurătăţi, şi singurătăţile iubiri...

Îngenunchez în tulbure lavă

Iartă-mă.

pag 34 din 115

Ana Blandiana- La cules îngeri I

Editura Liternet 2003

LEGĂTURI

HOTARUL

Totul este eu însămi.

Caut începutul răului

Ajutaţi-mă să găsesc un animal

Alergam din toate puterile să găsesc

Pe unde calc pământul se despică

Să mă aşez pe pământ să contemplu

Şi morţii care poartă chipul meu

De-o parte ploaia, de-o parte neploaia.

De ce atâtea legături cu lumea,

De a-i descoperi hotarele

Daţi-mi o frunză care să nu-mi semene,
Care să nu geamă cu glasul meu.

Îi văd îmbrăţişaţi şi procreând alţi morţi
Părinţi atâţia şi urmaşi siliţi
Şi toată-această nebunească-asemănare?

Cum căutam în copilărie marginile ploii.
Locul în care

Dar întotdeauna ploaia-nceta înainte
Şi reîncepea înainte
De-a şti până unde-i seninul.
Degeaba am crescut.

Mă hăituieşte universul cu mii de feţe ale mele

Din toate puterile

Şi nu pot să mă apăr decât lovind în mine.

Alerg şi acum să găsesc locul unde
Să mă aşez pe pământ să contemplu
Linia care desparte răul de bine.
Dar întotdeauna răul încetează-nainte
De a-i descoperi hotarul
Şi reîncepe-nainte
De-a şti până unde e binele.
Eu caut începutul răului
Pe acest pământ
Înnorat şi-nsorit
Rând pe rând.
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OCHIUL ÎNCHIS

OH, RÂZÂND

Nu îndrăznesc să-nchid o clipă ochii

Oh, râzând şi plângând şi plângând şi plângând

să nu zdrobesc între pleoape lumea,

Până unde fixat şi fixat până când

de teamă

să n-o aud sfărmându-se cu zgomot

Ne ivim ne-ntâlnim ne-nmulţim ne-amintim

Liber e sfântul marele mim.

ca o alună între dinţi.
Cât timp voi mai putea fura din somn?

Pan' la ultimul pas de la ţipătul prim

Privesc cu disperare

Dar nimeni nu poate şti când izbucnim

Cât timp o voi mai ţine-n viaţă?
şi mi-e câineşte milă
de universul fără apărare
ce va pieri în ochiul meu închis.

Totu-i prestabilit şi în cer şi-n pământ
Brusc râzând şi plângând şi plângând şi plângând.
Ce supunere geamănă ce acelaşi abim
Şi pisicile-ascultă au şi câinii cuvânt
Ne salvăm ne cunoaştem ne-nălţăm ne numim
Doar râzând şi plângând şi plângând.
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DE BUNĂ VOIE

NORDUL

Am început cu puţin, nici măcar vină,

Nu trişăm din ticăloşie,

Şi ce hecatombe de dragi cadavre acum —

Aburiţi, nu mai ştim

Interzis, pedepsit, suprimat.

În urmă, un şir de părinţi necunoscuţi,

De mult a dispărut orice solidaritate cu mine

În faţă, un şir de fii necunoscuţi.

Şi semnul izvorului care mă prevenea

Ne mişcăm nesiguri:

Un gest nefăcut, un zâmbet muşcat,

De bună voie, de bună voie, de bună voie,

A copacilor

Ci din nepricepere.

Cine suntem şi cum.

Ce ştim? Pe cine cunoaştem?

Când era otrăvit.

Facem un pas, apoi încă unul,

Să mai aştept, când păsările-nvaţă să zboare

Şi altul, şi-n cele din urmă pornim

Să nu le ucid?

Dacă ni s-ar răspunde cel puţin la o-ntrebare:

Când şerpii se ascund în pământ,

Unde e nordul?

Viermii în mere,

Pe frunte părul ne tremură uşor

Şi iarba-mprejur nu mai îndrăzneşte

În vântul produs

S-adăpostească frunzele-apuse ?

De trecerea timpului.

De teamă să nu-mi fie-n preajmă,

Când, îngrozit, universul contemplă în mine

Privind nostalgic în direcţia opusă...

O cuminţenie pe care nu mi-o dăduse?
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CĂLĂTORIE

NUMAI IUBIREA

Umblu prin mine

Numai iubirea dintre părinţi şi copii

În care nu cunosc pe nimeni.

Iubitul meu, eşti fiul meu,

Şi-n după-amieze ploioase

Ce nu se poate distruge

Mi-e frig şi urât.

Alunecă între părinţi şi copii.

Când şi numai trecerea drumului

Cu legile lumii acesteia,

Ca printr-un oraş străin
Seara mi-e teamă pe străzi

Nici o dorinţă de-a călători,

E sămânţă.

De-aici răsare totul.

Nu-ţi stinge auzul

E aventură,

Întreg universul atârnă

Nici o amintire din alte vieţi

În firul de sânge care ne leagă pe noi

"De ce-am fost adusă aici?"...

Tu apleacă-te doar şi, copilăreşte,

Întrebării

Ca o taină curată.
Sărută-mă pe gură, tată.
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REQUIEM

CÂNTEC

Neînţeles, cum numai lucrurile copilăriei pot fi,

Lasă-mi, toamnă, pomii verzi,

Câte secunde în viaţa mea m-am gândit

Ieri spre seară-n vântul galben

Definitiv întinerit prin plecare,

La bărbatul cu numele Gheorghe,

Uite, ochii mei ţi-i dau.

Arborii-n genunchi plângeau.

Copilul cu numele tată?
Credea că munţilor dintr-un moment în altul

Lasă-mi, toamnă, cerul lin.

Şi vor umbla după credinţa sa;

Astă-noapte zarea-n iarbă

Picioare ca păianjenilor le vor creşte
Credea că-n piept, sub gratii moi de os,
Purtăm cu toţii colonii de păsări

Fulgeră-mi pe frunte mie.
Încerca să se sfâşie.

Care aşteaptă clipa fericită

Lasă, toamnă-n aer păsări,

Când ne vom hotărî să ne zdrobim;

Paşii mei alungă-mi-i.

Credea că viaţa, ca seminţele-ngropată,

Dimineaţa bolta scurse

Naşte în anii următori păduri...

Urlete de ciocârlii.

Nu bateţi din aripi, voi, cete îngereşti,
Nu rostiţi adevăruri sub pleoapele lui.

Lasă-mi, toamnă, iarba, lasă-mi

Fiţi buni, îngeri mari, lăsaţi-l să creadă.

Urşii neadormiţi, berzele neduse,

Fiţi cuminţi, îngeri mici, lăsaţi-l să doarmă.
Nu-i spuneţi nimic, nu-l tulburaţi
Pe naivul meu tată,

Fructele şi lasă
Ora luminoasă.

Pe tragicul Gheorghe.
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Lasă-mi, toamnă, ziua, nu mai
Plânge-n soare fum.

Înserează-mă pe mine,

Mă-nserez oricum.

IUBIRE
Iubire, spaimă de singurătate,
Zeitate ambiguă

Îngropată până la brâu în pământ,
Nu-ţi cer nimic.
Pentru mine se desprind toate frunzele
Şi păsările de mine se apropie
Plecând.
Pietrele se-mperechează sub ochii mei
Şi nasc;
Ce-aş mai putea să-ţi cer,
Neiertătoare stăpână?
Peste preacurata zăpadă
Oricum pentru mine
Oasele serafice ale mestecenilor
Or să rămână...
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BĂTRÂNI, SIHAŞTRII

DORINŢA

Îmbătrâniţi sihaştrii în păduri,

...Să fie o dimineaţă copilăroasă şi moale

Părul le ţese ochii,

Foşnet de frunză uscată;

Şi-n bărbile-ncâlcite albinele-şi fac stup.

A creioane ascuţite prelung

Ei nu-şi aduc aminte de ce-au venit aici

Şi-a hârtie neîncepută;

Pe care trebuiau să-l strige lumii.

Sau numai din somn trezindu-mă

Blana de lup li s-a lipit de trup,
Le astupă urechile

Şi nu mai ştiu de mult cuvântul

Prin care, trecând, lumina să scoată
Şi miroase-n odaie

Din gânduri, din dragoste

Din când în când, în chip de vultur,

Bucuroasă, buimacă,

Li se trimite semn de voia cerească,

Să trag pe mine o haină,

Şi Dumnezeu mâniat nu înţelege

Cu picioarele goale-n pantofi

Că ei au uitat să urască.

Şi să întreb fericită:

Dar bătrânii se joacă împletind în penele păsării flori

Să ies năucită în stradă

Ştiţi cumva în ce an suntem?
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CONDIŢIE

PSALM (I)

Sunt

Iată, cocorii trădează, copacii renunţă,

nisipului clepsidrei

Prevăzătorul meu tată.

poate fi timp

Iată, vorbă cu vorbă

numai

Să nu vorbesc am fost învăţată.

cădere.

Că în tăcerea aceasta

asemenea
care

în

Înţelepciunea se-ntinde,
Vei fi mulţumit?

Dar, Doamne, îmi făgăduieşti
Îmi vei păstra nemoarte cuvintele,
Că păsările vor mai şti să se întoarcă
Şi frunzele vor mai găsi
Crengile de pe care căzură,
Că totul va mai putea să învie
Atunci când vei fi destul de puternic
Să-ţi spun —
Înlocuieşte-mi tristeţea prin ură?
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ELEGIE
Bandajează-mi rănile naive,
Doamnă frumoasă şi bună,

Rănile prin care credinţa mi s-a scurs,

Îndură-te-apoi şi cheamă ninsoarea
Să cadă nebună, să cadă,

Labele păsărilor să-mi pună, pioase,
Cruci pe zăpadă.

Clipă cu clipă, o lună.
Frunze uşoare ce nu mai urăsc:
Şi n-or mai iubi niciodată
Aşează-mi-le compresă pe frunte,
Galbenă doamnă iertată.
Leagă-mi urechile cu foşnet de aripi
Să uit mecanicul vuiet de zbor
Şi pentru a nu mai căuta să-nţeleg
Acoperă-mi ochii uşor.
Şi lasă ploaia să curgă pe trupul
Prin care uimirea a trecut ca un plug,
Îngăduie limbilor roşii-ale ierbii
Să mă suie pe rug.
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OBOSEALĂ

TOTUL SIMPLU

Ce morţi cuminţi avem!

O, dac-aş fi o lumânare numai,

Nu se clintesc de sub zidurile

De la un capăt spre altul,

Se lasă închişi în statui

Copiilor...

Cu gesturi cioplite de alţii,

Capul întâi — ce fericire! —

Pe drumuri necunoscute,

Lumea ar spune:

Nu izbucnesc prin vulcani,
Întemeiate pe ei.

Se lasă-nhămaţi în drapele

Să mă consum treptat

Simplu, ca-n aritmeticile

Mi-ar dispărea,

Se lasă araţi şi putrezesc conştiincios

"Ce fără cap este fata aceasta!",

Să hrănească pământul.

Eu aş fi uitat totul

Şi obosiţi.

Inima apoi mi s-ar topi,

Ce morţi cuminţi avem,

Şi nimic n-aş mai căuta să-nţeleg.
Şi n-aş mai iubi,
Şi n-aş mai urî,
Şi nici o suferinţă nu m-ar atinge,
Şi lumea ar spune:
"Ce fără inimă este fata aceasta!"
Şi aşa mai departe.
Şi apoi n-aş mai avea nici o dorinţă,
Şi nici o patimă,
Şi sângele meu purtător de corăbii
S-ar spulbera,

Şi mi-ar rămâne numai genunchii uscaţi,
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Tremurători cu demnitate sau îngenuncheaţi,
Nimeni nu s-ar mai obosi să spună ceva.

NEHOTĂRÂRE

În ultima linişte,

Fiecare trăim două, trei sau chiar patru vieţi deodată,

S-ar răci, pedepsită anume

Doamne, atât de tineri, încât

Lumina ei le-a adus în lume...

Nu ni se poate pretinde

Balta de ceară

Pentru toate îngrozitoarele umbre pe care

Ne naştem,

Din miile de vieţi posibile
Să ştim alege doar una.
Animalele unei vieţi vânează animalele celorlalte,
Peştii vieţii mai mari înghit peştii vieţii mai mici,
Crengile arborilor îşi sunt duşmane şi se usucă-n hotare,
Soarele vieţii a patra întunecă
Soarele-al treilea, soarele-al doilea,
Soarele prim.
Contrare, vieţile se anulează una pe alta —
Şi, nehotărâţi încă, şi nematuri, murim.
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CONTRATIMP

CĂDERE

Mă uit în trecut şi nu înţeleg

S-au stins profeţii în pustie

Privesc îngheţata zăpadă

Sunt duşi încolonaţi

Îmi amintesc, s-au rănit,

Vor fi judecaţi în curând.

Dar urmele lor închipuie semne

Vor fi întrebaţi: ce păcat

Ieri ce voiam să spun

Ce vină? Ce trădare? Ce greşeală?

Urmele paşilor mei.

Prin care picioarele mele desculţe,

În alfabetul unei limbi dispărute.

Şi îngeri cu aripile-atârnând
Şi strânşi în pieţe.

Le-a alungat făpturile din ceruri?

Şi mâine cum voi mai citi

Ei, cu o ultimă iubire,

Durerea mersului de-acum,

Ne vor privi înceţoşaţi de somn

Par ani şi anii epoci

De-a mărturisi că îngerii cad

Nehotărâte şi fără sfârşit?

Nu din păcat, nu din păcat,

Nici un răspuns nu se naşte

Ci din oboseală.

Când clipele obeze

Şi n-or găsi drăceasca îndrăzneală

Decât când nimeni nu mai are
Nevoie de el
Şi întrebarea care-l aştepta
A murit.
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PIETÀ
Durere limpede, moartea m-a-ntors
În braţele tale supus, aproape copil.

Tu nu ştii dacă trebuie să mulţumeşti
Sau să plângi
Pentru fericirea aceasta,
Mamă.
Trupul meu, dezghiocat din taină,

Şi din nou nu-ţi va mai fi dat să-nţelegi.
Trei zile numai,
Dar până atunci
Mi-e atât de bine
În poala ta coborât de pe cruce,
Încât, de nu mi-ar fi teamă că te-nspăimânt,

Lin mi-aş întoarce gura

Spre sânul tău, sugând.

Este numai al tău.
Dulci lacrimile tale îmi picură pe umăr
Şi mi se strâng cuminţi lângă claviculă.
Ce bine e!
Neînţelesele peregrinări şi cuvintele,
Ucenicii de care eşti mândră şi care te sperie,
Tatăl, bănuitul, nerostitul, veghind,
Toate-s în urmă.
Liniştită de suferinţă-nţeleasă
Mă ţii în braţe
Şi pe furiş :
Mă legeni uşor.
Leagănă-mă, mamă.
Trei zile numai sunt lăsat să m-odihnesc
În moarte şi în poala ta.
Va veni apoi învierea
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CINCIZECI DE POEME (1970)

ÎNTÂLNIRE
Nu te speria.
Va fi atât de simplu totul
Că nici nu vei înţelege
Decât mult mai târziu.
Vei aştepta la început
Şi numai când
Vei începe să crezi
Că nu te mai iubesc
Îţi va fi greu,
Dar atunci voi pune
Un fir de iarbă să crească
În colţul ştiut al grădinii,
Să ajungă la tine
Şi să-ţi şoptească:
Nu vă speriaţi,
Ea este bine
Şi vă aşteaptă
La celălalt capăt al meu.
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SĂ LĂSĂM SĂ CADĂ CUVINTELE

OCTOMBRIE

Să lăsăm să cadă cuvintele

Pe frunte-mi picură

Numai cele în care moartea s-a copt.

Şi lin,

Aproape putrede,

Mi se preling,

Abia îmbrăcând în carnea lor

De pare că închişii mei ochi

Sâmburul gol desfăcut,

Cine plânge deasupra mea

Numai ca fructele, numai ca frunzele,
Să le lăsăm să cadă

Osul sfânt.

Lacrimi calde

Peste pleoape-n jos

Le izvorăsc.

Ca din veştezi nori luna,

Şi lasă

Poate s-ar furişa spre pământ...

Dulci lacrimile sale
Să-mi fie lacrimi,
Tata
Sau poate un străin
Care mă înfiază astfel?
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BRUMA

ACOLO SUS

Atât de curând voi uita să vorbesc

Acolo sus pe munte casa

Până atunci

Cine-o îmbracă în atât de laşe scuturi

Că se botează şi secundele
Cu nume-atât de lungi

Apare şi dispare dintre nori.
Şi-o părăseşte-atât de deseori?

Că nu pot fi rostite-ntr-o secundă…
Bruma pe frunze mari ascultă

Ochilor noştri cine-o lasă pradă

Când nu se va mai ghici

Stăm atârnaţi de jilava icoană

Ce linişte va fi-n curând,
Nici cine aude,
Nici cine-ar putea rosti un cuvânt.
Bruma pe frunzele mari.

Şi ochii noştri, cine pradă ei?
Ca lacrimile-n geana unor nesiguri zei.
Ne-o amintim din altă viaţă sau
E numai presimţire groaza?
Trăim însă, dacă trăim, ca să vedem
Acolo sus pe munte casa...
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PSALM (II)

MOARTE ÎN LUMINĂ

Tu care ai învăţat urşii să doarmă

1

De ce nu mă-nveţi ce e somnul?

Tu ştii

Tu ştii,

Lasă în mine apa curgătoare a zilei

Sunt prea modestă

Şi ce eroică beznă îmi trebuie

Dar cine, navigând

Şi cum,

O iarnă întreagă

Nu ţi-l cer de tot.

Pentru moarte.

Câte aluviuni

Să mă curăţ de ele

Pe ochii mei deschişi,

Atunci când ochii mei abia au uitat

Nu ţi-ar cerşi

Forma străină a corpurilor

Un vânt de nefiinţă?

Şi nici o rază
Nu le mai tulbură adânca vedere,
Urechile înspăimântate
Încep să distingă
Scurgerea timpului
Din nou înspre zi.
Împins,
Întunericul primeşte contururi,
Se face impur şi se mişcă,
Înălţat din zăpadă
Câinele ascultă ceva,
Paznicul începe să-şi închidă

Mantaua.
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Ajutor, strig

Numai noaptea o simţi,

Sperând

Şi doar din beznă ochii tăi mă văd,

Că ar mai putea cineva

Şi mi-e atât de bine,

Să-l oprească.

Şi ţi-e atât de bine.

Dacă

Iubitul meu, Doamne, tatăl şi fratele meu,

Nu s-ar mai face dimineaţă? —
Întreb sperând
Că mă mai poate ajuta cineva.
Dacă nimic nu s-ar mai clinti?
Dacă nu s-ar mai pune în mişcare

Nu prăvăli deasupra mea lumina
Ca să dispari în albul ei prăpăd.
Nu-ţi fie teamă de mine!
3

Imensa roată
Care mă trage pe zi?

Dacă nu s-ar mai face dimineaţă,
Dacă alunecosul pisc al nopţii

2
Numai de tine atârnă asta, tată,
Numai de tine depinde
Ca-n leagănul cald
În care singur m-ai născut
Să-mi vii alături.
Braţele mele tu mi le-ai făcut
Şi-n întuneric te găsesc pe tine,

Nu mi-ar fugi mereu de sub picioare,
Cine ar îndrăzni să înjosească
Noptoasele mele izbânzi,
Singurătatea fără ţărm în care
Te simt din când în când cum vii
Şi-apoi te zbaţi să te desprinzi?
E păcat, Doamne, că te-nchid în mine
Ca-ntr-o capcană, ca să te mângâi?

Şi răsuflarea mea,
Din răsuflarea ta înmugurită,
Lângă clavicula-ţi subţire
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5

Împotriva ta

Nicicând n-am fost mai muritoare

Cine-ar îndrăzni să-mi vină-n ajutor?

O, spinii tăi îmi intră-n umăr dulci,

Soarele numai pe tine te-ascultă

Eşti prea aproape

Şi-odată cu soarele

Ca să simt durerea

Pădurile de ochi

Se face noapte peste calendare,

Mângâioşi, umili şi uzi.

Te leagăn, tată,

Cresc în jurul meu

Ajutor, ajutor,

Când capul lin pe pieptul meu îl culci.

În leagănul meu

Numai tu le poţi porunci să adoarmă,

Şi-mi vine să surâd

Numai tu,

Când îmi aduc aminte

Fratele meu întru negăsire,

Că fiul meu cuminte-i Dumnezeu.

Tu,

Dar noaptea-l creşte şi mi-l face frate

Întru căutare mire,

Şi uită că mi-e frate în curând,

Tu,
Cel ce-ţi astupi cu aripa urechile
Să nu mă auzi.

Lângă clavicula-i subţire
Gura mea sfântă respirând
O clipă numai indecisă.
Şi apoi
Devii din nou părinte.
Ce spaimă dinainte
De-a fi şi eu pe lume
Te face să chemi zorii peste noi?
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Când m-ai născut
Te-ai bucurat.

SUFLETUL

Ce nostalgie a puterii tale

Sufletul e ceva în noi

Te face

De câte ori nu mi s-a întâmplat

De dinainte de-a iubi

Să răsuceşti lumina-n amândoi?

Care nu poate exista în afară.
Să descopăr
Suflete goale în iarbă trăgând să moară.
Le luam cu grijă în palmă,

6

Dar niciodată

În jurul meu pădurile de ochi,

Să le primească în sine,

Nu găseam destul de repede pe cineva

Locul câinelui desenat pe zăpadă,

Simţeam căuşul palmei gol

Din ce în ce mai muritoare,

Bănuitor prin trupul meu.

Paznicul dormind în soare undeva.
Ce păcat — murmur şi nu înţeleg
Dacă păcatul îl plâng

Şi-un abur, neatins de frunze, trecea
Sufletul se-adăposteşte în noi
De Dumnezeu?

Sau speram doar să vină.
Aştept curată noaptea următoare
Şi următoarea moarte în lumină.
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OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE
(1972)
ÎŢI ADUCI AMINTE PLAJA?
Îţi aduci aminte plaja

Acoperită cu cioburi amare
Pe care
Nu puteam merge desculţi?
Felul în care
Te uitai la mare
Şi spuneai că m-asculţi?
Îţi aminteşti
Pescăruşii isterici
Rotindu-se-n dangătul
Clopotelor unor nevăzute biserici
Cu hramuri de peşti,
Felul în care
Te îndepărtai alergând
Înspre mare
Şi-mi strigai că ai nevoie
De depărtare
Ca să mă priveşti?
Ninsoarea

Se stingea
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Amestecată cu păsări
În apă,

AŞTEAPTĂ SĂ VINĂ OCTOMBRIE

Cu o aproape bucuroasă disperare

Aşteaptă să vină octombrie.

Urmele tălpilor tale pe mare

Tulburea fugă de moarte

Se-nchidea ca o pleoapă

Neroada furie a creşterii

Priveam

Şi marea

Peste ochiul în care-aşteptam.

Aşteaptă să treacă
Ascunsă în rut,
Şi coacerea oarbă.

Aşteaptă până creanga
Se leapădă de fructe
Şi fiara îşi uită
Puiul crescut.
Rămâi în cer
Până când ziua
Are curajul să se umilească,
Punându-se cu noaptea
Spate-n spate
Să vadă cine-i mai înalt
Şi noaptea gingaşă se-apleacă
Spre a părea
Egale şi surori.
Nu te-apropia
Până te cheamă
Sânge stângaci
Ca să cobori.
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Tu vino numai când răsare
Înlăcrimatul soare de octombrie

TRUP AMAR

Din oul văruit cu nouri,

Miros de trup abandonat de suflet

Pândeşte cumpăna din care

Miros de trup pe care

Atunci

În care sângele bolboroseşte

Clocit în calde veşnicii,

Se lasă-n jos cuminte —

Poţi, chip de om purtând,
Să vii!

Sub soarele neruşinat,
Carnea creşte,

Şi, într-un fel de harnică furtună,
Celulă cu celulă se-mpreună...
Nu te-apropia, nu mă atinge,
Amar mi-e trupul şi otrăvitor,
Cu soarele prelins la subsuori,
Cu fluturi beţi de mine, răscoliţi
Din larve sfărâmate de dorinţi
Pe care nu pot să le-ncapă. Fugi!
De braţele profanatoarei cruci
În care, fericită, mă urăsc.
Nu-mi respira miasma-mbătătoare,
Când sufletul mă părăseşte-n soare
Ca să te prind şi să te răstignesc.
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LA CE SERVEŞTE BUCURIA

DUPĂ FELUL ÎN CARE ALUNECĂ LUNA

Învaţă să nu te mai bucuri,

Simt că te-apropii întotdeauna

Cu zâmbetul şi cu mângâierea.

Care-ncep să se-agite

Poate doborî păsările de pe crengi,

După felul nesigur

Păsările pe care numai o nefericire

În care alunecă luna,

Fiecare bucurie răneşte pe cineva.

Şi ţi-e atât de frig.

În lumea voastră la ce serveşte bucuria?

Cu-o mână peste ochi

Noaptea visez armate întregi hohotind

Şi tremurând desferici

Învaţă să nu mai ucizi
Un singur râs al tău

Le-ar mai fi putut ţine în viaţă.

În timp ce noi cădem ca spicele în jur.

După zăpăceala mestecenilor
Şi să foşnească-n neştire,

Tu eşti atât de înalt şi de subţire

Păduri fără frunze,
Sate fără biserici...
Întoarce-te,
Întoarce-te mai repede,
Spune zilelor să te lepede,
Apelor să te lunece,
Stelelor să te-ntunece,
Închide ochii, florile
Pe care le priveşti se sting.
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Păsările pe care le priveşti apun,
Apele se fac mai mici.

DESPRE ŢARA DIN CARE VENIM

Nu e vina ta că nu eşti de aici.

Hai să vorbim

Nu e vina ta, limpedele meu mire,

Eu vin din vară,

Închide ochii,

Tu eşti atât de înalt şi de subţire...

Despre ţara din care venim.
E o patrie fragilă
Pe care orice frunză,
Căzând, o poate stinge,
Dar cerul e atât de greu de stele
C-atârnă uneori pân' la pământ
Şi dacă te apropii-auzi cum iarba
Gâdilă stelele râzând,
Şi florile-s atât de multe
Că te dor
Orbitele uscate ca de soare,
Şi sori rotunzi atârnă
Din fiecare pom;
De unde vin eu
Nu lipseşte decât moartea,
E-atâta fericire
C-aproape că ţi-e somn.
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NU-MI VOI MAI AMINTI

DACĂ NE-AM UCIDE UNUL PE ALTUL

Nu-mi voi mai aminti,

Dacă ne-am ucide unul pe altul

Păsări pluteau sau poate peşti

În ochii noştri în jurul cărora

Voi şti doar c-ai venit

Care-ncunună definitiv

Şi, cu ochii închişi,

Orice privire,

Împăduritul Dumnezeu.

Cu dragoste fără de ţărm în ochi,

Va fi fost o păşune, o mare,
Prin părul meu,

Voi auzi cum freamătă

Privindu-ne în ochi,

Genele stau ca o coroană de spini

Dacă ne-am ucide, după ce ne-am privit

Se face linişte în mine

Şi, cunoscându-te, ţi-aş spune:

Până la glezne, până la genunchi.

Mori,

Pe mine mâna

Va fi atât de bine,

Că frunze-mi cresc cântând

Vei rămâne numai cu mine,

Din trunchi,

Tu, cel născut din cuvânt,

Este destul să îmi ridic privirea

Vei cunoaşte gust de pământ,

Ca să te văd.

Vei simţi ce frumoase sunt rădăcinile

Amiază suavă

Cu nenţeleasa bucurie

Ca o boabă de strugure

De-a nu mai fi pentru vecie...

Care-şi găseşte moartea

Şi, mângâindu-mă, mi-ai spune:

Este destul să-ţi plimbi în somn

O, liniştită dragoste,

În cerul visător al gurii.

Mori, dragul meu,

Împletindu-ţi prin ele mâinile,

Mori, draga mea,
Iubita mea cu frunte de octombrie
Cuprinsă ca-n icoane
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De nimb rotund de moarte,
Mori,

ADORM, ADORMI

Lasă-ţi culorile în flori,

Adorm, adormi,

Şi ochii luciu mărilor,

Părem întinşi alături

De unde să le iei,

Auzi ce somnoros foşneşte soarele

Pletele lungi cărărilor
Să ştii

Când vei veni...
Dac-am muri deodată împreună
Ucigaş fiecare şi victimă,
Salvator şi salvat,
Privindu-ne fără-ncetare-n ochi,
Mult după ce nu vom vedea...

Cum stăm cu ochii-nchişi
Doi tineri morţi egali.
Prin ierbi uscate,
Cerul e moale şi lasă pe degete
Un fel de polen.
Peste feţele noastre se mută
Umbrele cârdurilor de păsări,
Mirosul strugurilor ne pătrunde.
Adormi,
Nu te speria,
Pletele noastre vecine
Răsfirate în iarbă
Au început să prindă rădăcini,
În curând frunzele ne vor înveli
În auriul omăt.
Niciodată n-am semănat mai mult,
Aripile ţi s-au afundat în ţărână
Şi nu se mai văd.
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CLAR DE MOARTE

UMBREI MELE I-E FRICĂ

Mor gâze-n aer

Umbrei mele i-e frică

Cad lin, fără durere secerate,

Mai mult decât

Lumina

Arborii nu îndrăznesc

Le înfăşoară în giulgiu,

Să m-atace,

Şi face semn albinelor să intre-n stup,

S-aude mereu

Surâzând,

Ne cad pe umeri şi în păr,

Frăţeşte, pe toate.

De umbrele arborilor

Mi-e frică mie de arbori —

Dar în spatele meu

Şi urşilor s-adoarmă,

O-ncăierare sălbatecă

Şi frunzelor să cadă.

De umbre.

Lumină sfântă, înlăcrimată,

De umbrele păsărilor

Blândeţe nencăpută în cuvânt,

Mai mult decât

Lumină moale, lumină bună,

Mi-e frică mie de păsări —

Descoperind în veşnicie clar

Păsările trec pe deasupra mea

Asemeni clarului de lună,

Şi nu mă ating.

Din rupte-aripi de flutur,

Se rostogoleşte rănită

Uscate foi de carte,

De ciocul lunecat al unei umbre.

Tăcere, dinainte de naştere

Umbra mea este lipsită de-apărare.

Tăcere luminată,

Ca umbrele arborilor

Lumină luminând spre moarte,

Poiană-n somn cu gust de fân

Curgând,
Clar de moarte.

Umbrei mele i-e frică

Dar umbra mea se chirceşte,

Ea nu are rădăcini
Şi nu ştie
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Ca umbrele păsărilor să zboare.
Ea a fost adusă pe pământ

CINE DIN MINE

Să mă urmeze

Cine din mine ţi se închină

Să se prefacă în noapte în cele din urmă

Cine din mine nu ţi se-nchină

Cu întuneric sângerând,
Şi eu să nu ştiu de când
Înaintez fără umbră,
Cântând.

E vinovat în faţa mea,

E alungat din faţa mea.
Cum să mă-mbun şi cum să m-astâmpur,
Ca în fragede foi învelită-n eresuri?
Cu gânduri şi frunze, cu şoapte şi sâmburi,
Ironice înger, zadarnic mă-mpresuri.
Zadarnic în ornice mi se termină
Timpul ca apa dintr-o ulcea.
Cine din mine ţi se închină
E vinovat în faţa mea.
Cu scârbă-l alung şi cu mare mirare
Pe cine din mine nu ţi se prosternă,
Sub bezna cea limpede şi cântătoare
A ochiului stins de pleoapa eternă.
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Cine din mine ţi se închină
E vinovat în faţa mea,

Cine din mine nu ţi se-nchină

LEAGĂN
Coboară verdele în galben

E alungat din faţa mea.

Ca într-un leagăn mai blând

Să cad într-un somn ca-ntr-un fund de ocean

Hainele mototolite pe pământ,

Fără ieşire şi fără plângere,
Unde visându-te o dată pe an
Mult să mă mir de viaţa mea, îngere.

În care îngeri se dezbracă şi-şi aruncă
Pământul tot se-ascunde în odăjdii,
Sub care firul nopţii dă colţ
Şi creşte pur,
O, numai în octombrie poţi să întâlneşti
Îngeri goi râzând prin păduri.
Mânjiţi de rouă pe obraz
Cu dinţii negri de afine,
Cu spini şi frunze agăţate-n pene,
Ne fac cu mâna
Fără să te recunoască
Şi fără să le fie
Nici frică, nici ruşine.
Pe unde calcă,
Talpa striveşte fruct
Şi-nseamnă
Sămânţa destinată nerodirii,
Ne pierdem printre ei —
Acestei lumi

Crepusculare
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Noi îi suntem mirii.
O, mirii norocoşi ce niciodată

DIN APĂ IEŞEAU TRUPURI ALBE DE PLOPI

Sortiţi au fost să nu închege rod.

Din apă ieşeau trupuri albe de plopi

În felul lor stângaci, puţin nerod;

Adolescenţi frumoşi sau doar femei,

Însemnele puterii de pe omoplaţi.

Nu îndrăzneau dorinţa s-o ascundă,

Se miră îngerii că nu port aripi

Copilăroşi, încearcă să-şi descheie
Nereuşind,
Se-apleacă supăraţi
Şi-ncep s-arunce-n mine
Cu fructe şi seminţe...

Cu forme somnoroase şi suave,
Dulce confuzie, pletele jilave
Apa era fără sfârşit, rotundă,
Luna turna pe luciul ei
Ulei.
Păşeam desculţi şi limpezi,
Îmi simţeam
Degetele adormite-n mâna ta,
Era atâta dragoste pe ape
Că nu ne puteam scufunda,
Era atâta linişte că timpul

Nu îndrăznea să spună vreo secundă,
Cerul nu rostea nici un nor,
Apa nu-ngăima nici o undă,
Doar tălpile goale,
Călcând în lumina de lună,
Scoteau un sunet uşor.
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ÎNTR-O SUAVĂ DISPERARE

CÂT TIMP VORBESC

Noaptea şi munţii mă ajută,

Cu dinţii strânşi între vecii,

Se trag în sus în cochilie, îşi dezlipesc de pe pământ

Pe linia frântă între cer şi mine —

Burţile lor de melci, furiş.

Vorbindu-ţi, trebuie să fii.

Totu-n tăcere,

Acolo-n munţi, unde şi brazii

Eu îi simt că au plecat

Se prostern, jnepeni, pe pământ,

Pe care nu îl mai izbesc

Bate-n vârtejuri un cuvânt.

Şi nu se mai întoarce,

Cu siguranţă că al tău e

Ci merge lung

Tiranul sunet şi afund,

Cum, negăsindu-te, dispare

Dar brazii, norii îl aud.

Se fac înalţi până dispar,

Doar după strigătul spre tine

Şi îl aud

Orice cuvânt e o încredere

Şi norii se preling pe piatră,

Vacarmul sângelui mi-l pierde,

Într-o suavă disperare

Iubitul meu pe care nimeni

Şi-atuncea mai ascult un timp

Nu l-a văzut decât în somn,

Aerul cum se dă în lături

Tată cuvintelor din mine

Să-i facă drum,

Şi peste nerostire domn,

Munţii mai stau în cer o vreme,

Născut din ruga

Apoi dezamăgiţi coboară,

Pe care ţi-o înalţ,

Ştiind că iar nu te-am găsit.

Am obosit de-atâta cânt,

Ca şi cum încă n-a murit.

Nesigur fiu
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De-atâtea gânduri fără şir,
De-atâtea vorbe îngereşti.

TREBUIE NUMAI SĂ AŞTEPT

Eşti fără milă,

Boala este mai aproape de mine

Cât timp vorbesc cu tine,

Aşa cum putrezirea

Nu te văd, n-aud —
Eşti.

Decât am fost eu vreodată.
E mai aproape de fruct
Decât sâmburele lui.

Aşa cum sâmburele aşteaptă.
Numai trecerea verii
Să se desfacă din fruct,
Eu trebuie numai s-aştept
Viaţa să treacă...
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MAMĂ

FĂCÂND LUMINĂ ÎN MINE

Mamă, întâiul meu mormânt,

Făcând lumină în mine

Cu-atâta nerăbdare prostească părăsită,

Când se apropie zorii,

Al ţărânei sale

Nu pot vedea şi-n afară

Se-mpotrivea plecării fără rost.

Şi-nlăuntru în acelaşi timp.

Grăbita înviere ce mă rupea de tine

Le pot inventa numai când nu le găsesc.

Beznă fierbinte,

În timp ce fiecare bulgăr

Îmi vei ierta vreodată învierea,

Se-ntunecă în jur,

La mine se-nserează

Fructele, florile, fiarele

Pentru ca, din lumină în lumină,

Nimic din ce ascund nu trăieşte

Să mă apropie de-o altă moarte?

Dincolo de hotarele mele.

Străinătatea mă pătrunde,

Echilibrul perfect

Pe cum mă urc se şterge drumul înapoi.

Care doarme-ntre lume

E-atâta depărtare pân' la tine,

Şi sufletul meu?

Că s-ar putea-nălţa biserici

Numai pentru că nu există-n afară

Să mijlocească rugile-ntre noi.

Îl văd în mine-atât de limpede pe Dumnezeu?

E tot mai frig,

Niciodată, niciodată nu se va sparge
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ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ ARD ÎNTUNECAT

ÎNCUNUNATĂ CU FLORI DE MAC

Lasă-mă să m-aprind de întunericul tău,

Încununată cu flori de mac

Învaţă-mă să ard întunecat,

Culese pe frig dimineaţa,

Flacăra mea

Şi dacă umbli prin iarbă

Şi purific-o de orice culoare.

Striveşti sub tălpi cadavrele de greieri,

Şi mai bine,

Ciocnindu-mă de fluturi muribunzi,

În lumina feroce

Modelează după forma aripilor

Sau,

Aproape descompuse,

Când roua se face brumă

Încununată cu flori de mac,

Dă-mi o sămânţă de întuneric,

Înaintez

S-o îngrop în pământ

Prin somnul numit de mine

Să crească,

Spre clipa incertă

S-o seamăn din nou.

Care nu e nici moarte,

În lumina feroce

Nici gând.

Ar fi atunci păduri şi lanuri,

Râuri mari trec în somn

Crânguri, livezi, pajişti şi codri de noapte.

Spre oceane

În care am putea muri oricând am vrea,

În provizorii, umede linţolii.

Şi-nvârte mai repede anotimpurile

O beznă tandră

Noiembrie,

Purtându-şi peştii adormiţi

Un întuneric în care
N-am mai fi frumoşi, nici buni,
Ci doar singuri,
Şi nemaitrebuind să privim,

Închizând ochii, am putea vedea.
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DACĂ VREI SĂ NU TE MAI ÎNTORCI
Dacă vrei să nu te mai întorci
Fereşte-te de mătrăgună —

Ea-mi fură seara glasul
Şi plânge cu el

Dacă vrei să mă uiţi,
Nu încerca să mori,

Mai ales nu încerca să mori —

Ştiu să cobor ca într-o fântână

Prin flori...

Din urmele tălpilor tale;
Dacă vrei să mă uiţi
Ascunde-te de lună —
Îţi va aminti
Cum am mers prin lumina ei
Cu picioarele goale,
Dacă vrei să pleci
Ascunde-te de ploaie,
Fereşte-te de ninsoare,
Dacă vrei să mă uiţi
Nu te apropia de mare,
Înconjură marea,
Nu te-arăta sub zborul păsărilor,
Fugi
De sălciile cu pletele prelungi,
Până vei găsi locul unde te
Aşteaptă uitarea
De tot ce-i viu ascunde-te.
O, dar dacă vrei să pleci
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CÂNDVA ARBORII AVEAU OCHI
Cândva arborii aveau ochi,
Pot să jur,
Ştiu sigur
Că vedeam când eram arbore,

Într-un fel cunoscut,
De ce, când foşnesc şi clipesc

Din miile lor de pleoape,
Îmi vine să strig —
Ce-aţi văzut?...

Îmi amintesc că mă mirau
Ciudatele aripi ale păsărilor
Care-mi treceau pe dinainte,
Dar dacă păsările bănuiau
Ochii mei,
Asta nu îmi mai aduc aminte.
Caut zadarnic ochii arborilor acum.
Poate nu-i văd
Pentru că arbore nu mai sunt,
Sau poate-au coborât pe rădăcini
În pământ,
Sau poate,
Cine ştie,
Mi s-a părut numai mie
Şi arborii sunt orbi dintru-nceput...
Dar atunci de ce
Când trec de ei aproape
Simt cum

Mă urmăresc cu privirile,
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PRINTRE FRUNZELE APROAPE RECI

CUPLU

Când printre frunzele aproape reci

Unii te văd numai pe tine,

Să nu trezeşti în cuiburi puii infirmi

Ne suprapunem atât de perfect

Când pădurea se face luminoasă

Şi nimeni nu îndrăzneşte să locuiască pe muchia

Şi se poate vedea

De unde putem fi văzuţi amândoi.

Cerul de la marginea copacilor,

Eu văd numai soarele,

Te duc de mână să-ţi fac semn să taci
Părăsiţi de stolurile pornite spre sud,

Cu o sfâşietoare claritate

Alţii mă văd numai pe mine,
Încât nimeni nu ne poate zări deodată

Tu vezi numai luna,

Când fiarele dezvelite

Tu duci dorul soarelui,

De zborul frunzişului

Eu duc dorul lunii,

Suntem legaţi unul de altul

Oasele noastre s-au unit de mult,

Şi necunoscuţi

Sângele duce zvonuri

Cum numai un ochi

De la o inimă la alta.

Este legat de celălalt ochi,

Cum eşti?

Cum un ochi îi este necunoscut

Dacă ridic braţul

Jumătatea de lume pe care o văd

Îţi descopăr clavicula dulce

Se chirceşte sub scutul pleoapei...

Şi, urcând, degetele îţi ating

Foşnesc şi îşi schimbă culoarea,

Celuilalt.

Stăm spate în spate,

Şi-l întind mult înapoi,

Sfintele buze,
Apoi brusc se-ntorc şi-mi strivesc
Până la sânge gura.
Cum suntem?
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Avem patru braţe să ne apărăm,

Şi dacă unul dintre noi s-ar smulge,

Dar eu pot să lovesc numai duşmanul din faţa mea

Jertfindu-se pentru o singură privire,

Şi tu numai duşmanul din faţa ta,

Ar vedea numai spatele din care s-a smuls

Avem patru picioare să alergăm,

Însângerat, înfrigurat,

Dar tu poţi fugi numai în partea ta

Al celuilalt.

Şi eu numai în cealaltă parte.

Orice pas este o luptă pe viaţă şi pe moarte.
Suntem egali?
Vom muri deodată sau unul va purta,
Încă o vreme,
Cadavrul celuilalt lipit de el
Şi molipsindu-l lent, prea lent, cu moarte?
Sau poate nici nu va muri întreg
Şi va purta-n eternitate
Povara dulce-a celuilalt,
Atrofiată de vecie,
Cât o cocoaşă,
Cât un neg...
Oh, numai noi cunoaştem dorul
De-a ne putea privi în ochi
Şi-a înţelege astfel totul,
Dar stăm spate în spate,
Crescuţi ca două crengi
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FĂRĂ TINE

DE CE NU M-AŞ ÎNTOARCE PRINTRE POMI?

Fără tine mi-e frig

De ce nu m-aş întoarce printre pomi,

Cum simte aerul

Printre stolurile de frunze

Universul se strânge

Printre frunzele aproape nebune,

Ca o minge plesnită

Amestecate în hoardele pescăruşilor

Câinele negru

De ce nu m-aş întoarce

N-am înţeles niciodată
Că ai plecat.

Şi-şi lasă pe mine zdrenţele reci.

Printre arborii chirciţi de vântul fierbinte,
Care ţipă ca păsările,

Şi pornite la pradă;

Cu burta întinsă duios pe zăpadă

Pe plaja răscolită de vânt,

Se scoală şi se îndepărtează

Printre icre uscate şi putrede alge,

Refuzând să-şi spună numele.

Frunzelor, păsărilor, peştilor,

Începe să fulguie.

Predându-mă hohotitoare,

Mă ustură pielea

Sub soarele aspru,

Pe locul de unde te-ai rupt.

Prin zăpada sărată,

Şi mi-e frig,

Unde mă vezi şi mă laşi.

Odată cu zăpada,

Trupul meu poate să-şi nască urmaşi,

Această rugăciune către nimeni.

Sufletul meu niciodată.

Privindu-mă în ochi,

Când simt cum cade moale,

Unde mă pot rostogoli plângând —

O, mare,
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TU EŞTI SOMNUL
Întotdeauna toţi m-au iubit,

Cei ce mă urau m-au iubit cel mai tare.
Am trecut printre oameni
Mereu acoperită de dragoste,
Cum trec prin iarnă
Acoperită mereu de ninsoare.
Legea talionului e fără milă.
Iubirea cere iubire
Cum sângele cere sânge,
Când ninge
Şi lascive, ameninţătoare,

Aş fi iertată
Dacă m-aş trezi din tine,
Dar nu-mi doresc decât,

De sub pleoapele închise izvorât,
Fâlfâitul acesta uşor.
Trec dincolo cuprinsă de zăpadă,
Spre inima celui din urmă labirint,
Unde m-aşteaptă-o dreaptă judecată
Care-o să mă găsească vinovată
Poate
Şi-o să mă pedepsească pentru toate
Iubirile pe care le-am netrăit dormind.

Funii lungi de argint
Scămoşat mă încing,
Ninsoarea îmi cere şi mie să ning.
Dar eu trec prin zăpadă dormind,
Tu eşti semnul din care
Nu vreau să mai ies,
Rar câte-o privire mai mare
Distrată, uitucă visez,
Neaua moale îngheaţă pe mine,
Mă strânge,
Mi-e cald în somn şi bine
Şi ştiu că o să mor,
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ABIA ÎNCEPUSEM SĂ SIMT

VISEZ UNEORI TRUPUL MEU

Abia începusem să simt

Visez uneori trupul meu

Zăpada se va opri deodată,

Şi târât prin zăpadă

Că nu mai poţi să te ascunzi

A unei limpezi mări,

De ochii mei avizi să vadă,

Nu văd nicicând pescarul,

O linie limpede pe creştet,

Văd numai plasa de riduri

Că undeva-n rarul văzduh
Abia începusem să ştiu

Abia zăream cum se depune

Prins în năvoade, riduri,

Pe plaja îngheţată, lucioasă

Dar ştiu că ţi-e tată,

Tremurătoare-n păr şi moale

Şi trupul meu, pradă

Pe genele-ţi clipite-abia,

Bogată.

Umerii desenaţi în aer

Cu linişte necunoscută, curată,

Cu fără de sfârşit zăpadă

În care nici tu nu mai vii,

Şi-a tale-aripile trădate

Nici eu nu mai chem

De nemaicontenita nea.

Şi totul adoarme cu ochii deschişi,

Aş fi putut să te ating,

Şi doar, lumină-n lumină, ecou,

De pe făptura-ţi nevăzută

Să se deşire năvodul,

Conturul nesperat de clar,

Să lunec din nou

Aş fi putut să te învăţ

În apa fără timp şi fără pată.

Abia-ndrăzneam să cred că ai tăi sunt

Dar mi-era teamă să nu scutur

Pe dinafară pentru clipa

Tandru visez dimineaţa aceea de moarte,

Se mişcă un firav blestem —

Când, înteţindu-se ninsoarea,
Vei dispărea cu spaimă iar...
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CINE DINTRE NOI
Când pleci

Nu ştiu care dintre noi doi a plecat,
Când întind mâna
Nu ştiu dacă nu mă caut
Pe mine,
Când îţi spun: te iubesc,
Nu ştiu dacă nu mie îmi spun
Şi mi se face ruşine.

Singurul trup este al tău
Sau al meu?

Şi mi-e atât de dor
De cine?
Numai tăcând,
Cu ochii-nchişi, cu dinţii strânşi,
Mai pot să te distrug
Cu greu
În mine.

Odinioară
Ştiam cum arăţi,
Erai
Nespus de înalt şi de subţire,
Ştiam de unde-ncepi
Şi unde mă sfârşesc,
Îţi găseam uşor
Buzele, gâtul,
Clavicula dulce,
Umărul copilăresc.
De mult, îmi amintesc,
Eram doi,
Ţin minte cum ne ţineam de mână.
Cine-a fost înfrânt dintre noi?
Cine-a putut să rămână?
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SUNT CA UN OCHI DE CAL

CEAŢA CARE COBOARĂ

Sunt ca un ochi de cal

Ceaţa care coboară

Să nu mă-ntrebi

Lăsată somnoroasă peste lume?

Ce arbori şi ce flori

Dincolo de ea

Am întâlnit.

Şi numai eu am fost uitată

Şi din când în când

Anume

Acoperit spre lume.

Când o să-ajung la tine,

Eu văd numai drumul

Este pleoapa ta
Lumea visează

Trează

Umbrele norilor,

Să văd cum somnul

Transmiţându-mi mesaje

Curge-n moarte bun,

Pe care nu le înţeleg.

Neschimbător,
Ca un izvor
Care apune-n mare,
Ca stelele care apun
Cuprinse-ncet, încet de soare?
Să văd cum moartea limpede,
Din când în când,
Se tulbură visând
C-am fost uitată trează
Anume
Ca să poată să mă doară
Pleoapa ta care coboară

Înduioşată peste lume?...
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SĂ RĂMÂN SINGURĂ ŞI GOALĂ DE GÂND

OH, TRUPUL TĂU

Să rămân singură

Oh, trupul tău îl văd printre cerneală,

Cum numai brazii şi pietrele

Ca o sudoare acră, animală.

Să spun

Şi degetele-mi lunecă,

Auzului meu să adoarmă

Nu te mai văd,

Aşa cum

Spune-mi, mai spune-mi

Şi goală de gând

Sunt singuri şi goi.

Şi ochilor mei să se-nchidă

Cerneală-nnămolindu-ne şi-n somn
Vreau să te-ajung

Abia te-aud,

Cândva

Că la fel ne-ntunecă

Brazii şi pietrele

Vârtejul în care m-afund.

Şi la urechile lor.

Dar, violent ca dintr-o rană,

În tăcere şi întuneric

Cerneala izvorăşte între noi.

S-aştept să zăresc

Mă mai cunoşti, mă mai aştepţi,

Prin strălucitoarele crăpături

Mă mai îngădui înapoi,

Ale sufletului meu răsturnat peste mine

Mă mai primeşti

Împlântat în zăpadă...

Mai vii

Au renunţat la ochii

Soarele veşnic şi orb

Te chem,

Din vânătul noroi?
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Peste câmpii albastre,
Mări pustii,

PLÂNS CARE SE ASCULTĂ SINGUR

Înlăcrimat şi mut

Plâns care se ascultă singur,

O gură tremurată spre sărut

Topită în praf şi polen,

Ca să îţi pot întinde
Cu buze-nvineţite de cuvinte?

Zăpadă amară

Moartă pe umerii paznicului
Îmbătrânit de somnul pe lumină,
Zăpadă amară şi firavă,
Biată zăpadă,
Frig nedecis şi-ndurător
Păstrându-mi insomnia fragedă
Şi spaimele moi,
Zăpadă prevestind o noapte
Mult mai adâncă decât
Ar putea să-şi închipuie ziua,
Cea mai plângătoare zi,
Zăpadă-amestecată cu fructe putrezite
Şi cu sămânţă de copii.

pag 80 din 115

Ana Blandiana- La cules îngeri I

Editura Liternet 2003

TOATĂ LINIŞTEA DIN UNIVERS

ŢINE OCHII ÎNCHIŞI

Ce este asemenea vidului

Ţine ochii închişi, ţine ochii închişi,

Golului care se cască pe locul

Nu te întreb nimic,

Prăpastiei deschise pe latul de palmă

A-ngropat cimitirul şi satul,

Al ombilicului smuls din rădăcini

Zideşte biserica,

Bătând mereu în acelaşi sens

Dând colţ ca o iarbă deasupra.

Dintre părinţi şi copii,

Unde a înmugurit carne din carne,

De vântul

O singură dată ni se dă.
Ninsoarea se-aşterne,

Vârfuri de plopi se mai văd

Al vârstelor?

Ninsoarea se-aşterne şi suie

Ce este asemenea tăcerii

Ca o câmpie dospită

Aşezaţi faţă în faţă

Timpul de sus să mai cadă.

Privindu-se

Ţine ochii închişi,

Şi negăsind nici un cuvânt între ei?

O singură dată ni se dă

Oh, toată liniştea din univers

Şi trebuie să dăm o singură dată.

Izvorăşte din adânca tăcere

Nu te întreb nimic, aşteaptă

Dintre un părinte şi un fiu

Care în curând va opri

Înspumată între tine şi fiul tău

Ultimul fulg de timp s-apuie

Întors de pe pământ.

Şi să se facă gol în ceruri
Şi linişte, abia atunci
Desprinde-ţi braţul stâng din cuie
Şi lin răstoarnă ceasul cu zăpadă.
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EXIL
Pornesc în mine în exil,
Tu eşti patria mea

De care nu mai pot să mă apropii,
Tu eşti ţara în care m-am născut
Şi am învăţat să vorbesc,
Numai pe tine te cunosc în lume.
Prin ochii tăi am înotat de-atâtea ori
Ieşind pe mal cu trupul tot albastru.
De-atâtea ori am navigat prin tine
Pândind bolborositul prevestitor de hulă
Al sângelui în stare să mă înece-oricând.
Tu eşti partea mea de pământ,
Numai din tine ştiu să mă înalţ.
Stăpâne tu, împădurit
Şi semănat cu lacuri,
Ţinut pe care-l stăpâneam cândva
Şi-n care nu mai pot să mă întorc
Din mine, din străinătatea mea,
Lasă-mă noaptea să mă mai visezi,
Să-ţi trec prin somn legănător,
Lasă-te locuit de mine noaptea,
Ca genii morţi, de gândurile lor.
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GENEALOGIE

POEZII (1974)

Suntem visaţi de cineva
Visat la rândul său
De altul
Care e visul unui vis
Anume.
Cuprinşi de somn
Visăm şi noi o lume
Sălbatec zvârcolită-n somn
Visând,
Verigă fragedă suntem
În şirul fără început
Ce nu se va sfârşi
Nicicând,
Deşi
Ar fi destul
Un singur ţipăt
Puternic doar cât să poată trezi
Pe jumătate
Primul domn
De somn,
Pe cel care doarme
La temelia lumilor
Visate.
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FIECARE MIŞCARE

MI-E SOMN

Fiecare mişcare a mea

Mi-e somn aşa cum li-e somn

În mai multe oglinzi deodată,

Mi-e somn şi mi-e bine

Se întâlneşte cu sine

Îmi zumzăie albine

De mai multe ori,

În gând,

Uit care

În curând,

Se vede

Fiecare privire a mea

Până

Fructelor toamna,

Sunt bună, sunt caldă,

Capul mi se va prăvăli pe umăr

Este cea adevărată

Aşa cum orice fruct

Şi cine

Ajunge o dată să cadă

Stăpână,

Pe partea dinspre pământ.

Mi-e frică de somn

Adorm

Şi ruşine

Şi capul îmi putrezeşte

A fi.

De visuri,

Pentru mine

Alcooluri dulci

Un număr necunoscut de sori

La rândul lui un înger-vierme adoarme

Şi-o singură

Şi-ncepe să viseze

Adormitoare

Putrezind.

Mă-ngână.

Orice răsărit are

Zi.

Şi începe să putrezească

Se distilează blând,
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BALADA VĂMILOR
Să nu te sperii – mi-ai spus –

Zeul de culoarea frunzelor vechi
Apare la vama de apus,
Are
Plisc de pasăre cântătoare,
Gemete închise-n auz
Şi ochiul deschis ca de mort.
E însoţit de căprioare
Şi cerbi
Înaintând regeşte-n perechi
Cununate cu inele veştede de ierbi –
El te va duce până la vama de nord.
Acolo te-aşteaptă
Zeul bătrân –
Din orbita lui dreaptă
Norii se scurg,
Din orbita lui stângă
Se face amurg,
E chircit şi e spân,
Are gura nătângă,
Cloceşte ouă de şerpi la subţiori,

Pe umeri îi cresc pene de ciori,

La coate aripi de peşte,
El croncăne rar, răguşit –

Glasul lui te-nsoţeşte

Până la vama de răsărit.
De unde
Trebuie să te conducă un copil
Care se-ascunde.
E zeu, dar nu vrea să recunoască,
Se face când ciocârlie,
Când broască,
Îi atârnă bărbi de păpădie,
Aripi flutureşti,
Coarne de crengi,
Cocoaşe de melci.
Poţi să-l ghiceşti
Doar
După şirul amar
De cocori
Care-l urmează,
După firava rază
Încârceiată deasupra lui
De trei ori,
După tremurul frunzei de dud,
Mai pripit.
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Lasă-te hăituit – mi-ai şoptit –

Dacă ai putere

Până la vama de sud.

Să visezi că adormi – mi-ai mai spus –

Dar nu te trezi – mi-ai strigat –

Prin vama de-apus.

Poţi să te întorci înapoi

Acolo te-aşteaptă stăpâna

Întregului regat.

Îţi va trece peste ochi mâna,
Să nu-ţi fie frică,
Să crezi –
Ea este zâna
Cu glas ascuţit de păun,
Cu miros de căpşună,
Cu fustele din foi de mătrăgună,
Cu buzele verzi,
Cu părul de apă aiuritoare
Spre mare;
Păsările îi trec prin corp,
Peştii prin plete –
Nu te trezi! –
Şopârlele-şi leapădă pieile bete,
Soarele stă în palma ei orb
Şi nu face zi
Numai luna de fiere
Picură de sus
Peste noi...
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FRUMUSEŢEA MEA ÎMI FACE RĂU

BALADĂ

Frumuseţea mea îmi face rău,

Stăpână,

Trecând din oglindă-n oglindă,

Până

Icoană întruna,

V-a cunoscut

Fără să se desprindă,

Rămâne mut.

Întreagă în somn.

Păsărilor hrană,

Mai necunoscută decât luna
Din apă în apă,

Dar fără să-ncapă

Stăpâne,
Şi cine

Dă vorbe din palmă

Trecând din lume-ntr-altă lume

Nu-şi ţine

Ca şi cum

Pentru sine

Dar mai de fum,

Nici o sudalmă,

Anume

Singur rămâne

Ca să rămân icoană

Şi fără prihană

Totdeauna,

Ca nenăscut.

Inexistentă ca în apă luna.

Litere-sâmburi,

Aş fi tot eu

Nici o rugăciune,

Crânguri-silabe,
Cuvinte-anotimpuri
Ochiu-i încape,
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Dar
În zadar –

SILABE

În lacrima lui

Adesea-mi vine să mă rog

Ştiu să se-adape,

În care-a fost ascuns un herb

Numai albinele
Numai fluturii

Pot să se-ngroape.

Glasului meu, precum un cerb
Neînţeles, de inorog.
Ascult uimită cum se schimbă
Gându-mi stângaci în regi şi zei
Înţelegându-se-ntre ei
Într-o de mult uitată limbă.
Silabe mi se strâng în piept
Străine, fără să mă-ntrebe,
Neiertătoare şi superbe.
Nu mă mai mir. Ascult, aştept,
Număr cum picură rar, reci,
Îndepărtat ca dintre stele,
Din rotunjirea gurii mele
Moartea şi viaţa mea de veci.
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ÎNTRE LUMI
Trec dintr-o viaţă într-alta
Mângâind uşor

Coama leului somn
De la intrare,
S-a obişnuit cu mine
Cu veşnica mea dispariţie în zori,
Cu veşnicele mele întoarceri
Crepusculare.
Înfrântă, uneori

Să mă găsească
Şi să mă aducă

În împărăţia sa.

O, minunata lui împărăţie,
Ţară subţire,
Fraged hotar
De oră
Între două lumi care se devoră
Smulgându-se una alteia
Fără oprire.

Nu mai reuşesc să ajung până la el.
Atunci se scoală,
Îmi prinde capul în dinţi
Cu duioşie
Şi mă târăşte încetinel.
Alteori
Nu mai ştiu să mă întorc din vis.
Atunci porneşte după mine
În labirint,
Îmi dă de ştire
Răcnind
Că mă va salva,
Să aştept nemişcată
În amintire,
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POATE CĂ MĂ VISEAZĂ CINEVA

CÂND MĂ VOI TREZI

Poate că mă visează cineva –

Când mă voi trezi va fi zăpadă

Îmi sunt atât de moi

Pe cărţi şi pe covor,

Cu scopul uitat

Ca o diademă pe pernă,

La jumătatea mişcării,

Cearceaf peste piele, uşor.

De aceea contururile mi se şterg

Cu fulgi enormi

De aceea gesturile
Şi de neterminate,

Grotesc,

Aşezată frumos
În jurul capului

Va ninge-n odaie tăcut,

Secundă cu secundă

Ca sufletele de păpădie,

Şi faptele mi se topesc...

Căzând atât de încet

E smuls din când în când

Au nevoie de o veşnicie.

Din somn,

Voi zări apoi păsări bătrâne

Trezit,

Aciuite pe rafturile bibliotecii,

Purtat cu sila-n viaţa lui

Cu penele crescute diform –

Adevărată,

Ca să se depună atâta zăpadă

Suspendată uneori

Nu cumva

Ca de-un fir care se topeşte de nea,

Între timp am murit?

Fără să ştiu

Şi mă voi ridica

Ca să mi se mai întâmple

Înspăimântată,

Şi poate cel ce mă visează

De aceea mă-ntunec

Dacă va mai adormi vreodată
Ceva.

Încât între tavan şi podea

Cât a trebuit să dorm?

Să fug
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Dar păsările vor scoate
Un fel de râs cârâit

RUGĂCIUNE

Arătând cu aripa

Să stau culcată-n zăpadă

Nu lasă urme-n zăpadă.

Închipuind o nespus de frumoasă

Cum tălpile mele

Cu braţele larg desfăcute,
Cruce cuprinsă de somn
Dinadins,
Pe care doar îngerii ar merita
Să se răstignească
Pentru păcate făcute
În paradis.
Alb fără margini
Şi linişte neîncepută,
Nori destrămaţi în flori
Troienindu-mă lin,
În timp ce lacrimi fierbinţi
Se nasc sub pleoapele-nchise
Şi-ngheaţă nainte de-a curge
Din vise.
Amin.
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SOMNUL DIN SOMN (1977)
DEALURI
Dealuri, dulci sfere-mpădurite
Ascunse jumătate în pământ
Ca să se poată bucura şi morţii
De carnea voastră rotunjită blând,
Poate un mort stă ca şi mine-acum,
Ascultă veşniciile cum cură,
Îşi aminteşte vechi vieţi pe rând
Şi contemplându-vă murmură:
Dealuri, dulci sfere-mpădurite
Ascunse jumătate în văzduh
Ca să se poată bucura şi viii
De nesfârşit de blândul vostru duh...
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O ŢARĂ E FĂCUTĂ ŞI DIN PĂSĂRI

POEM

O ţară e făcută şi din păsări,

Cine şi ce să viseze

Rănite, alungate de frig

Nămeţi grei de somn

Venind înapoi

Şi lente se mişcă

Umilite de dor,

Lunateci eroi?

Recunoscătoare

Trezirea-i ucide,

Din V-urile mari căzând spre sud
Şi de trădare,

Lunecând pe toboganul cerului

În timpul crescut peste noi –
Prin care cu gesturi viteze

Să nu strigi,

Streaşinei că nu s-a mutat

Ajunge să plângi

De pe vechiul pridvor.

Şi să-i vezi –

Cum o biserică e făcută

Atât de timide

Şi din viaţa de apoi.

Dovezi.

O ţară e făcută şi din păsări,

Ale încănemorţii
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IARNA STELELE

PLEOAPE

Iarna stelele

Mereu tresărind în tăcerea afundă,

Că nu poţi să le vezi

Frunze de plop,

Sunt atât de departe,
Prin singurătate.

Zbătute, muncite

Milioane de pleoape
Obosite

Iarna mările

S-ascundă

Că nici cursul izvoarelor

Înlăcrimat şi miop,

Sunt atât de străine,
Nu li se cuvine.
Iarna morţii
Sunt atât de reci,

Ochiul cel singur,
Pe care-l simţim între spete
Cum pătrunde arzând
Când pleoapele plopului
Sunt duse de vânt.

Că îngheaţă pământul
Emisferei de veci.
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PĂSTOR DE FULGI

ŢARĂ

Mi-ar place să mă fac păstor de fulgi,

În tine nu mi-e dor de nimeni,

Pe care să le port prin ceruri lungi

Prin verzi orbite,

Să am în grijă turme mari de-omăt
Şi să le-aduc mai albe îndărăt.

Pământ apus în somn

Şi sunt străină dacă trec hotarul
Pletelor tale obosite.

În nopţi clinchetitoare să stau şi să contemplu

Eu numai limba ta

Reverberat în nouri ca-n murii unui templu

Şi spune basme numai pentru tine

Singurătatea lumii şi plânsul ei enorm
Pe când viaţa-mi trece şi turmele îmi dorm.
S-aştept să vină vara să-mi răpună

O ştiu vorbi în vis
Prea trecătoru-mi paradis,
Prea trecătorule stăpâne.
E frig afară

Mieii sortiţi spre setea dulcii hume

Şi e ceaţă deasă,

Şi-n transhumanţa sfântă să curgem împreună

Se face seară,

Mulţi, fără de prihană, dar anume.

Timpu-ncet se lasă,
Dar cât de bine şi de cald e-acasă,
Când unul altuia ne suntem ţară.
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NINGE CU DUŞMĂNIE

BISERICILE N-AU ACOPERIŞURI

Ninge cu duşmănie,

Bisericile n-au acoperişuri,

Peste apele îngheţate cu ură,

De şindrilă,

Peste păsările înrăite care îndură.

Să şi le deschidă

Ninge ca şi cum prin zăpadă

Şi să se înalţe

Viaţa acestui acvatic popor,

Ducându-şi făpturile

Cu ură cade zăpada

Peste livezile înflorite din răutate,

Ar trebui să se sfârşească

Ci aripi zgribulite pe trup,
Pe care va veni o vreme

Încet, ca în silă,

Ninge cu o încrâncenare

De aur şi fum

Omenească,

În văzduh tot mai sus,

Pe cine să mire?

Un stol de păsări grele

Doar eu mai ştiu

Spre apus,

Că ninsoarea

În timp ce munţi isterici,

A fost la-nceputuri iubire.

Amestecaţi cu marea

E atât de târziu

Ţâşnită către ei

Şi nu-mi vine-n minte

Frumos sfârşit al lumii

Decât să aştept

Sub cerul viu albastru

Lupii flămânzi,

Roind de mari biserici vii.

Ninge otrăvitor.

Şi ninge hidos,

Să le fiu de folos.

Zburând cu vuiet mare, precum

S-ar prăvăli –
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CA ŞI CUM LUNA

AVRAM IANCU

Ca şi cum luna ar avea ceva de spus

Dormind înaintează cântând din fluier stins

Pornise să scrie pe omăt strălucitoare

În urma lui cresc codri mari de plâns

În dragostea-ură care mă leagă de nea
Litere pe care

Învinsul crai al adormirii noastre,
Şi hohotesc nemuritor dezastre.

Tot ea le ştergea.
O ameninţare poate

În urma lui se ară singur de cutremur

Ceva important mi se transmitea,

Şi singur, sub al zilei roşu tremur,

Sau poate un sfat,
Cuvintele străluceau şi ţipau
Pe câmpul pustiu

Pământul nostru pustiit de somn
Se seamănă cu oase vechi de domn.

Ca păunii –

Ar fi destul îndemnul din fluier să-şi suspine

Trebuia să răspund,

Şi-ar încolţi pământul scârbit războinici grei,

Întunericul îşi ţinea respiraţia,

Dar el e încoifat c-un roi somnos de-albine

Palidă, zăpada aştepta,

Şi-armate are-n turme picotitorii miei;

Cu toţii credeau
Că eu ştiu
Limba moartă a lunii...

Dar struguri dulci se-mbată şi aţipesc în vie,
Dar norii-adorm pe ceruri şi undele pe lac,
Dar grânele se culcă şi se sfârşesc în glie,
Sub greutatea florilor de mac;
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Dar dorm în albii râuri şi frunzele-n păduri,
O ţară-ntreagă transhumată-n vis,

Pe când măritu-i rege cu ochi deschişi şi suri,
Dormind înaintează cântând din fluier stins.

AUD
Aud cum păşeşte cineva după mine în lună

Şi pune seminţe de flori în urmele tălpilor mele,
Un pas înţelept – albăstrele,
Un pas greşit – mătrăgună.
Aud cum păşeşte cineva după mine în soare
Şi pune ouă de păsări în urmele tălpilor mele,
Un pas înţelept – turturele,
Un pas greşit – cântătoare.
Aud cum păşeşte cineva după mine-n vecie
Şi pune cuvinte în urmele tălpilor mele,
Un pas înţelept – ghilimele,
Un pas greşit – poezie.
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SATUL ÎNTREG

CÂNTECUL

Satul întreg adormise

Cântecul ăsta îl scriu pe frunze cu-o dudă,

Atât de adânc îl iubise

Nici o ureche nu va putea să-l audă

Stelele grele şi moi

Furnicile însă îl vor purta în pământ

Ca şi cum ziua de-apoi

Seminţele îl vor înţelege căzând

Şi poate visa că nici nu e,
Mirosu-nţelept de gutuie.

Trăgeau cerul copt spre pământ,
S-ar fi pregătit fermentând
Astre prea dulci de iubire,

În urma mea vin furnici în cohorte şi-l sorb,
Şi tot văzduhul va fi pentru raza mea orb.

Şi ploile nu vor putea pătrunde să-l şteargă,
Şi-l va simţi numai fragedul vierme din fragă.
Iarba-l va scoate anul viitor la lumină
Şi o să-l crească şi-o să-l usuce soarele,

Fructe stricate de dor,

Iar dac-o să aibă noroc or să vină

Ca să prelingă-n clondire

Şi or să-l pască somnoroase şi indiferente mioarele.

Sfârşitul lumii uşor.
Va curge în lapte apoi înţelept, înstelat,
Ploi dulci de prune ucise,

Şi nimeni n-o să-şi mai aducă aminte

Satul întreg adormise

C-a fost gândit în cuvinte.

Miros înţelept de gutuie,

C-a fost zămislit din păcat,

Şi poate visa că nici nu e.
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CEL CE MĂ VISEAZĂ

ACOPERITĂ DE ROUĂ

Cel ce mă visează

Acoperită de rouă,

Să-şi răscumpere sufletul astfel,

Câte milenii încă

Pe care e pedepsit să le viseze

Leagăn de nenorocire

Pentru a se purifica

Atât de frumos încât nimeni

Eu sunt numai un personaj secundar

La verdele tău cimitir,

Încearcă poate

Viaţa mea este una din vieţile

De păcate,

Ţară a frunzelor fragede,
Nu vei obosi să te naşti?

Nu are timp să renunţe

Al acestei ciudate

Ţărână bogată în sare

Asceze

Depusă din lacrimi pe care

Pace poate

Şi le umplu cu peşti;

Şi har.

Şi plânsul îţi e roditor,

La capătul căreia îl aşteaptă

Albii de râuri le duc

Mamă fără odihnă
Şi negândită, crescând
Mieii în oi spre jertfire,
Din morţi extrăgând ierburi vii
Şi din suferinţă iubire.
Pace şi linişte ţie,
Dăruitoare nebună,
Sub cerul de sânge uitat
Şi vânăt de frig, noapte bună.
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ÎN SATUL ÎN CARE MĂ-NTORC

ACEASTĂ PLUTIRE

În satul în care mă-ntorc

Ce poate fi fericirea,

Şi mari bucăţi de tăcere

Printre fructe şi frunze,

Àcele se învârt cu hărnicie,

Pe locul vrăjit unde viaţa sfârşeşte

Arătând mereu ceva de neprivit.

Dar nu-ncepe moartea

Àcele aleargă fără sfârşit

Un limpede jind

Ceasuri cu cuc sfarmă vremea

Zac sparte în praful din drum.

Orele au căzut de mult,

Dacă nu această plutire
În raza de miere prăfoasă, foşnind

Şi-ntre ele e numai

Şi dezorientat, când şi când,

Cu miros de prune urcând spre alcool,

Cucul apare şi-anunţă

De fum şi de iarbă uscată?

Sfârşitul lumii, cântând.

Ce poate fi fericirea
Dacă nu să adormi,
Aşteptându-ţi sfârşitul,
În septembrie,
Într-o livadă?
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REVIN ÎN TOAMNĂ
Revin în toamnă cum revin acasă

Din ţări mai libere şi mai bogate –
Ştiu iarna care vine, ştiu bruma care cade
Şi ceaţa nesfârşită, nenţeleasă.
Dar eu visez amiaza-mbrăţişată
De frigul dimineţii şi al serii,
Ora de miere, galbena zăpadă
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Mi-e frică de-ntuneric şi totuşi vin, şi vin
Din nesfârşite veri strălucitoare,
Unde tânjesc spre fericitul chin

Al boabei ce apune-n vin şi moare.
Orgoliu fraged, dragoste copilăroasă,
Fatală, somnoroasă demnitate.
Revin în toamnă cum revin acasă
Din ţări mai libere şi mai bogate.

Pe care-o ning din crengi învinse merii.
Eu plâng de bucurie în lumina
Nestinsă încă de uriaşe nopţi
Şi-n strugurii zdrobiţi în teasc din vina
De-a fi prea buni, prea dulci, prea copţi.
Eu vin spre frig, deşi de frig mi-e groază
Spre fructul putred care se consumă
În alcoolul limpede-n amiază
Şi tulburat în asfinţit de brumă.
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SĂ NU FAC

DUMINICĂ

Să nu fac gestul,

Crezi că nu ştiu

Încheie cercul

Acestui mirific incendiu

Mâna mea să nu
Care-l începu

Că în dosul

Al pădurii căzute în roşu
Nu e decât timpul

Să las prea trecătorul

Laş care trece

Şi-n gând savoarea

Cu spectaculoase şi ipocrite minuni?

Glob pe ram

Mascându-şi plecarea

Care o visam;
Crezi că nu ştiu
Să nu-mplinesc,

Că gutuile

S-aştept, s-amân;

Nu cad sub regala

Plăcerea-i veche,

Lor greutate,

Faptul e bătrân,

Ci-nvinse de-omizi
Născute din dragostea

Numai dorinţa-i

Prevăzătoare

Şi-aspir mireasma

Extravaganţi şi nebuni?

Tânără sub soare –

A meschinilor fluturi

Până e duhoare.

pag 103 din 115

Ana Blandiana- La cules îngeri I

Editura Liternet 2003

Crezi că nu ştiu
Că victorioasa întoarcere

PE LACUL MORII

A lăstunilor

Pe lacul morii apa se-mbracă-n mantii lucii

Alegerii crude

Şi roţii-nţepenite îi creşte blană verde

Nu-i decât rezultatul
A celor puternici şi răi
Dintre cei slabi şi buni?
Fii liniştit,
Mi s-a spus
Totul şi nici o iluzie
N-a rămas nealungată,
Învăţătorii şi-au făcut datoria.
Dacă, în după-amiaza
De duminică-a toamnei,
Lumea îmi pare perfectă,

De mucilaginoase mătăsuri verzi smarald
Să-i ţină-n părăsire de moale şi de cald.

De vrei să treci cu barca, lungi mâini te ţin în loc
Şi-oculte, verzi miasme îţi ameţesc plămânii,
Pe când secrete broaşte slujesc solemn prohod
Pe-altarul vechi şi profanat al pâinii.
Şi nu e nici un secol de când priveam vrăjită
Copiii cum se joacă-n făină ca în nea
Şi alegeam din gloată-o fetiţă albă toată
Să crească şi să fie mama mea...

Numai eu sunt vinovată,
Numai eu voi plăti – luni.
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ORAŞ ORIENTAL

EU NU CÂNT FRUNZA

Oraş oriental de câmpie

Eu

Cu soarele fără ruşine

Cânt numai frageda moarte

Oraş lichefiat, râu fierbinte,

Ca pe-o ţară îmbătătoare

Şi crâncene-arome urcând

Şi fără sfârşit

Se strică ultimul gând.

Uită să se mai întoarcă şi moare

Cu seva prelinsă pe străzi,
Sorbindu-şi sordidele prăzi,

Spre cerul de fructe în care

Nu cânt frunza,
Pe care-o ascunde

În care cine pătrunde
Ca să poată merge mereu
Mai departe
Şi mai fericit.
Plantele doar,
Pentru că nu sunt în stare
Să povestească
Ce văd,
Sunt lăsate să se întoarcă mereu
Din ţara aceea copilărească
De care
Un misterios prăpăd
Ne desparte
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În van.
Eu

IMPUDICE FRUCTE

Nu cânt frunza,

Impudice fructe crăpate

În care

Înalţă-n văzduhul pierdut

Cânt numai frageda moarte
Visează o dată pe an.

Arătându-şi sâmburul gol
Aburi miraţi de alcool;
Miros vegetal de iubire
Sub soarele picotitor
În care plante de aur
Răsar, dorm o vară şi mor;
Lene fierbinte şi-adâncă
Unde se-opresc şi albinele,
Lumină atât de puternică,
Încât stinge răul şi binele
Într-o beatitudine
Uimită ea însăşi de sine;
Fructe senzuale cu viermi
În cărnile dulci de ruşine...
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ÎN SOMN

PERECHE

În somn

Şi vom rămâne în eternitate

Numai în somn,

Când miezul morţii-n turnul tâmplei bate

Mi se întâmplă să ţip,
Şi-nspăimântată de-ndrăzneală

La fel de tineri cum suntem acum
Plecând pleoape roşii pe gropi adânci, cu scrum?

Mă trezesc –
În liniştea disciplinată a nopţii,

Vom fi şi-n moarte tot uşor de-nfrânt

Ţipete-n somnul vecin.

Sensul acelui strivitor cuvânt

Încerc să aud
Dar vecinii-nţelepţi
Nu ţipă decât când sunt siguri

Şi nu vom înţelege nici atunci
Rotindu-se-n absurdele porunci?

Că visează că dorm,

Tot tineri şi frumoşi fără-ncetare,

În somnul din somn,

Mereu împleticiţi în lungi priviri,

Unde nimeni n-aude

Vom fi jertfiţi mereu pe alte-altare

Îşi dau drumul la gură.

Şi neacasă, veşnic nicăiri?

Ce liber vacarm
Trebuie să fie acolo,
În somnul din somn.

Apleacă-te pe braţul meu când mor,
Lasă-te-nvins de legea lor străveche.
Nouă ni-e dat în schimbul tuturor
Norocul de a fi pereche.
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DE CE

PASTEL

De ce visează fructele alcooluri

Ţara mea părăsită de fructe,

Într-o lumină-atât de blândă

Părăsită de strugurii

Şi ierbile miresme iuţi şi tari
Că te îndeamnă să dispari?

Părăsită de frunze.

Emigraţi prevăzători în vin,
Ţara mea trădată de păsările

De ce se pregătesc să se salveze,
Congestionaţi nedemn pe cer, cocorii,
Când poţi s-aştepţi cu-atâta pace
Să te destrami uşor, ca norii?
De ce se-nchid albinele în stupi

Rostogolite în grabă
Pe cerul mirat şi încă senin,
Veşnic împăcată,
Mirosind a ierburi
Care-şi dau sfârşitu-n soarele domol,

Şi în seminţe florile prevăzătoare,

Credincioşi păianjeni

Când toamna e atât de bună

Ţes pânzeturi albe

Şi ne învaţă cum se moare?

Ca să bandajeze
Locul frunzei, gol.
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Noaptea stele coapte-ţi
Fermentează cerul,

SAT

Vântul curge ziua

Mai mult miros

Orele-ţi măsoară

Miros de fum în seară, mai ales,

Şi te luminează

De prea mult lapte înflorit în şes;

Tare şi-amărui,
Nucile căzând

Cuviincios gutui.

Decât imagine sau sunet,
Când se întorc cirezile-aţipite
Miros de lapte care face spumă
Erotic muls din uger, ca şi cum
Se-mpreunează-n carnea lui albastră
Sufletul verde-al ierbii
Sălbatece cu suflul
Blând şi înduioşat de fum;
Miros de paie ude
Şi de grămezi de boabe,
Miros de piramide de grâu urcat spre cer,
Pe când văzduhul serii în sine se resoarbe
Şi norii se destramă-n
Poveşti subţiri şi pier;
Miros de tine însuţi,
De păr ţinut în soare,
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De piele visând ierburi,
De somn şi de cuvânt –

FRUNZE DE ANIMAL

O, sat, clădit în aer

Frunze de animal ţinut în ploaie,

Iubit cu răsuflarea

Un cer zemos care se-ndoaie

Din veşnică părere,
Şi clătinat de vânt!

Umbră pieloasă de gutui,

Ca să-l consumi şi să i te supui.
Prea înţelepte capete de aur atârnând
Gândesc miresme ca să te subjuge
Ispititoarei care urcă blând
Prin crengile deschise-n cruce
Şi-n frunzele senzuale bolboroseşte stins
Făgăduieli ciudate şi eresuri
În timp ce ora picură,-ntradins,
Văzduhul cu mai multe înţelesuri.
Ce moarte aromată se coace în gutui!
Ce ţi-ai putea dori mai mult s-arăţi?
C-un gest pios şi singur pui
Rotundul aur putred printre cărţi.
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EU CRED CĂ NORII
Eu cred că norii povestesc
În fiecare ţară altfel,

Poate că sunt ţinuturi unde
Se văd pe ceruri epopei –

Suntem salvaţi în veşnicii?
Veniţi, furtuni, deasupra noastră
Şi înfloreşte-ne, durere,
Cât timp mai ştii cu abur sacru
Pe cerul lumilor să scrii...

La noi pe boltă trec ciopoare
Cu câini bătrâni şi miei nostalgici
Şi-alunecă-n păşunea-albastră
Pe urma lor trei ciobănei.
Sau se înalţă-o mănăstire
Nepământeană, ca în somn,
Surpată-n haos fără milă
De răsuflarea unui vânt
Şi iarăşi răzvrătită-n ceruri
Până când aripi de şindrilă
Căzând înspre înalt cu spaimă
Suie din lacrimi un cuvânt.
Cum am putea să ne dorim
Un cer senin şi-o boltă goală,
Când norii spun poveşti prin care

pag 111 din 115

Ana Blandiana- La cules îngeri I

Editura Liternet 2003

PAHAR CU MARGARETE

CINE-A NUMIT

Pahar cu margarete de câmp

Cine-a numit

La care scriu

Această culoare

În jur

Această triumfătoare

Miros de fân

Ţară a nimănui

Din care poate va picura

Această beatitudine

Pe-o masă albă

Mai liberă decât sunt;

Corupător spre somnul

Auriu

A extazului frunzelor,

Dintre viaţă şi moarte,

Un cuvânt;

Învăluind în vegetala-i lumină

Cer dulce în amurg

Pământul,

Care se întorceau odinioară;

Dezgolite pe crengi

Dragoste pentru tot ce-a fost,

În virginală

Pentru tot ce o să mai dispară,

Şi grea impudoare?

Dragoste fără rost,

Cine-a îndrăznit

Dragoste fără hotar –

Să dea un cuvânt

Margarete de câmp

Şi-adânci nenumiri

În pahar.

Spre care curgem,

Asemeni cirezilor

Umbrele plopilor, gratii lungi peste câmp,

Cu mireasmă de fructe

Celei mai limpezi

Nedemni de atâta speranţă,
Cu toţii,
Printre ciorchini înţelepţi

Şi zănatece ramuri subţiri?
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Tăceţi!
Tăceţi şi-ascultaţi

PLOPI ŞI PALTINI

Silabele ierbii foşnind

Plopi şi paltini

Nici ea nu-ndrăzneşte

Necrezută şi de alţii,

Acestui ultim regat.

În tulpini şi înfrunzesc,

În lumină uscat –

Să spună pe nume

Dintr-o ţară

Unde norii se coboară
Unde bolta poţi s-o clatini
Cu o singură-ndoială,
Plopi şi paltini,
Îngeri supli
Dintr-un rai pădurăresc,
Bateţi rar
Din aripi lucii
Cu nervuri de frunză verzi
Şi-ascultaţi cum cântă cucii
Vremea fără contenire,
Ca şi cum un minutar,
Ascuns bine-n pene sure,
Ar tot bate
Ora celor
Asurziţi de nemurire
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Ca de-o moarte
Mult mai tare

CÂND VOI FI-MBĂTRÂNIT DESTUL

Şi lipsită de tăcere,

Când voi fi-mbătrânit destul

Buruieni de ţintirim,

O să mă sui într-un pătul

Fără dulcea aşteptare-n
Toarceţi liniştea fuioare
Şi-nveliţi în ele ţara
Din cuvintele pe care
Numai voi şi eu le ştim.

Să nu îmi mai doresc să mor
Cu miros bun, adormitor

De grâu încins sub bolţi de stuh,
De floarea-soarelui uscată,
De praf bătrân şi de văzduh
Pe care-l ştiu de altădată;
O să mă-ntind printre grămezi
Fără dorinţe, fără gând
Şi nici măcar n-o să visez
Perechi de vorbe-alunecând;
În dulcele coşciug de boabe
Voi sta zâmbind cu ochii-nchişi,
O să îmi joace pe pleoape
O rază din acoperiş;
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Uimită fără de pricină
Din când în când o să adorm,
Mă va trezi câte-o albină

Ana Blandiana - Coridoare de oglinzi

ÎN DIMINEAŢA DE DUPĂ MOARTE
În dimineaţa de după moarte

Cu bâzâitul ei enorm,

Va fi răcoare ca în zorii ceţoşi de septembrie,

Curând miresmele vecine

Mă dezmeticesc în aerul alb,

Mă vor topi în sinea lor,
Voi fi bătrână, va fi bine
Şi nu-mi voi mai dori să mor.

Când din arşiţa lubrică-a verii
Străină de arborii încâlciţi în lumina lânoasă.
Voi fi trezită, ca în septembrie, devreme
Şi, ca în septembrie,
Destul de singură ca să aud
Văzduhul cum picură înspre amiază
Pe obrazul gutuilor ud.
Şi-mi va fi somn
Şi-o să mă rog să mai adorm
Încă puţin,
Stând nemişcată,
Cu ochii închişi şi faţa în pernă,
În timp ce liniştea asurzitoare
Mă va trezi tot mai plin
Ca să încep,
Ca pe-o dimineaţă de toamnă,
Ziua eternă
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