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Ramona Băluțescu - născută în 1973, la 

Timișoara, cu studii universitare și post-

universitare la Universitatea de Vest 

Timișoara, Universitatea Cambridge și 

Universitatea Ca Foscari Veneția. Jurnalist, cu 

specializare în medicină și cultură-culte, fost 

corespondent de război în Bosnia și la 

bombardamentele din Belgrad, autoare a 65 

de volume, dintre care cele mai multe de 

poeme. Premii ale Uniunii Scriitorilor din 

România, Filiala Arad-Oradea, din care face 

parte din 2017. A ținut cursuri de engleză la  

 

 

 

Școala de Afaceri și Meserii Timișoara. Este 

cadru didactic asociat la Universitatea de Vest 

din Timișoara, la catedra de Filosofie, unde 

ține seminarii la Filosofia culturii și 

Interpretare filosofică și istoriografică a 

Holocaustului. Este inițiatoarea unui studiu 

medical legat de anticorpii post-Covid și 

vaccinare, realizat de Spitalul Municipal 

Timișoara. 

 

 

Seara, o seară, o cădere de sori 

Uite cum asfințește mîna, 

Trăgîndu-te  

În grozăvia asta. 

N-ai plantat destul de adînc rămîneri. 

Te nimicnicești. 

Uite cum stau, jelită, 

Cu pînza de prins 

Corpul de coborît de pe cruce, 

Uite cum nu mi se mai așază 

Înmugurirea, 

Și te văd, în gînd, cîntător 

De lumină veche, 

Încă. 

 

Intrare de rîu, în mare 

 

Umbrei, înduioșare. 

Necunoașterii noastre,  

Spre lumea umbrelor, 

Ca la intrare de rîu, 

În mare, 

De altă sărătură, 

De altă lumină mută, 

Doar tihnă, 

Spre nepătruns mister. 

Doar tihnă fără cuvînt.  
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Lumină neagră 

 

Am vrut 

Să nu omor nimic, 

Cât timp privesc în direcția ta, 

Ca nici o boare a nemaifiirii 

Să nu-și lase puținul noroc  

Pe acest drum. 

Și totuși, ce mulțime 

De stele părelnice,  

Căzătoare, 

Și totuși,  

Cîtă lumină neagră, și slută, 

La marginea mea… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vară eternă 

 

Aș vrea doar să știi că mai trăiesc. 

Că adierea respirației mele încă-nconjoară 

lucruri, 

Sfielnic, 

Ca un parfum de begonie de vară. 

Dumicații celor trecute  

Încă se numără la neputință,  

La cădere, cu zgrumțuri. 

Mă nevoiesc să urc în lucruri, 

Ca și cum aș face-o întîi. 

E vara ta. Eternă. Mincinoasă dar caldă, afară. 

 

 

 

 

Puțină lumină... 

 

Nu te prinde plinătatea. 

Tu ești, mai degrabă, 

Cu ruptul de trunchi, 

Și cu risipirea. 

Cîndva o să numeri la nesăbuință 

Ce nu aduni. 

Licăresc ape ce spală pietre, 

Și-mpart oameni. 

Este așa de puțină lumină 

Acolo unde te-ai ghemuit, 

S-aștepți să treacă ora, 

Pînă la tîrziu... 

 

 

Pariu 

 

Dacă, ferească soarta rea,  

Ți-aș spune-ntr-o zi că te iubesc, 

Tu ai lua cuvîntul, și l-ai face bărcuță,  

Și i-ai da drumul pe balta rețelor, 

Și te-ai lăuda la birtul din sat, 

Și ai închide gîndul, apoi, în cutie de tablă, 

Că poate rodește 

Un creițar-doi, de pariat  

Care, din curvele satului, 

E mai omenoasă, 

Să nu te scuipe. 

 

Gelozie cu mîini 

 

Să iubești mîinile unui bărbat 

Ce-ți face de mîncare, 

Privite de sus. 

Să vezi cum epiderma 

Se întinde după voința unor pîrghii de 

neînțeles, 

Ce ar trebui să le ridice doar spre adorație, 

Spre îndestulare, 

Din templul corpului tău, 

Și totuși, ele taie ceapa 

În cubulețe mici, 

Apoi ciupercile, 

Și le iubești așa, întrebătoare, 



În cele-ale altei pîrgi, 

Și gelozești stinghirea 

Pe care are răbdarea 

Să prefacă bucăți  

În bucățele, 

Apoi în și mai mici, 

Parcă ți-ar descoperi, ție, 

Unghererele corpului, 

Și te-ai da pătrunjelată, 

Cum privești  

De sus 

Mișcări ce nu-ți aparțin, 

Și gelozești chiar și mîncarea  

Pe care ți-o face, 

Și ți-l ține departe de carnea ta, 

Tu, simpla, atîta de pătimaș înfiorata 

De felul în care aceste potire, 

Aceste taine 

Se odihnesc, 

Înainte să te cuprindă - 

Încă puțin departe de tine, 

Doar privite 

De după îndestulare trupească, 

Înainte  

De altă îndestulare trupească, 

Adăugînd făina ținerii, 

Și sarea dorinței, 

Și lumina trecerii 

Din ceva înspre altceva, 

Așa cum și tu, dintr-o clipă în alta, 

Te vei transforma, 

De parcă abia atunci va începe iubindul, 

Și nici n-ai ști 

Înspre ce or să treacă, toate, 

Cum privești, 

Îngîndurată, 

Mîinile care încă-și permit să nu te ia, 

Deși 

Deja de o vreme te canonești 

Cu privitul, 

Cu iubitul, 

Cu numărat depărtări, 

Cu gelozitul acestei activități, care e altceva, 

Cînd mîna, 

Dincolo de tine, 

Pentru o vreme, 

Încă, 

Acum  

E doar mînă. 

 

Temere 

 

Oare crezi că vom putea face 

Să izvorască lucruri 

De plinătate 

Din cele ce ne sîntem? 

 

Pătrundere acreditată 

 

Rămîne-te așa, 

În creșteri fără de roua schimbătoare a 

lucrurilor 

Ce întinează, 

Și te vor vrea luminile acestei lumiri, 

Patriarh al stării de veghe, 

Suveran al pătrunderii 

Acreditate 

În Domnia Mea. 

 

 
 

 

 

 



Clipa ta 

 

Vreau să mă asigur că lucrurile își pot avea 

Propria lor voce îndoliată. 

Este despre cum mă privești, 

Despre cum se încheagă zațul privirii 

La poalele cetății atîtor dependințe 

Dintre noi. 

Cîndva 

O să fiu și mai bătrînă, 

Și voi fi scris altfel 

Rînduri despre cum se stratifică 

Aceste taine. 

Azi, însă, 

În ziua în care te ferești 

Lumii, 

Ca să de saturi de cei ce rămîn în sită, 

Am ales să te tac, 

În felul acesta, pudrat de lipsă de consecințe, 

Numindu-te de departe, 

Atunci cînd înlănțui dorul, de frica de tine, 

Sub za. 

 

Despre cum să-ți strivești păpușa  

 

(fragmente) 

În fața ta se întinde orașul, 

Și, 

De nu îl poți avea, 

Ucide-l, 

Pornind din turnul vrăjitoarelor. 

- Priviți-mă, sînt eu, 

Cel care dă glas  

Tuturor minciunilor pielii voastre, 

Și ale privitului îndărăt, 

Și ale luminii ce nu mai vrea să coboare. 

* 

Eu am învățat zdrumicările  

Din cum se moare de sete. 

Eu am lepădat bucuria 

Ca să urzesc cununi lucrurilor cu rădăcina arsă. 

Eu am sculptat, în sare, chipul ei, împuținînd 

respirații. 

Ea nu va fi niciodată lăuntrica gîndului meu,  

Ce îi strunjește pulpa. 

Nici o altă ființă, ce nu va intra în fecioara de 

fier, 

Pentru mine, 

Nu mă va însoți cu cangea ce însemnează ziua 

cu rost. 

* 

O să te-ascund,  

După ce voi sufla cu solzi de soare 

Peste alcătuirea ta crăiască. 

Vei locui în scorbura gîndului meu,  

Neîntinată, 

Viciată de mine, de eu,  

Doritoare de eu, 

Ca o Matildă a lucrurilor nearomate, 

Cu șansă de a se aroma. 

* 

Ea avea  

Cea mai frumoasă aură polară  

Dintre toate miresele. 

Ea nu putea spune altceva  

Decît voiam eu să spună, 

Cînd se culcușea  

Lumina dimineții  

 

În noi. 

Ea,  

Vă asigur,  

Nu dorea niciodată  

Să fie altceva decît miresme, 

Cînd îmi nesocoteam tina,  

Dătătoare de izul reavăn 

Al ridicării din sine. 

Ea era cea mai cuminte  

Din cele ce-ar fi putut  

Să mă zdrobească, 

De nu i-aș fi ținut viața  

Atîrnată de pumn -  

Sub pumnul 

Ocrotitor. 

* 

Tu nu ai putea  

Să trăiești 

Altundeva, decît în această cetate  

De nisipuri viorii, 

De asfințit, 



Pe care ți-am strîns-o,  

Cu palmele făcute căuș, 

Ca să te port în uitarea mea  

Față de lumea care mă umple de rană, 

De dinafară de noi. 

  

Ești ca o poartă prin care  

Nu va mai trece nimeni. 

Îmi e mult prea ușoară  

Adierea  

De ființă înaripată 

Cu care te-am înzestrat. Și totuși, 

Atîta lumină orbește  

Și-ndepărtează. 

* 

Îmi prind capul în mîini, 

Iau nevoia de tine, ca strugure, 

Și rup o boabă, să scrijelesc asfaltul. 

Poate o să vezi. 

Poate numai dincolo de ce-am visat 

După noi 

Pîndește neterminarea lucrurilor, 

Finiți fiind, 

Înaintea cernerilor noastre, 

Înaintea a ce lăsăm. 

* 

Eu 

Sînt mai bun decît cum mă crezi însemnat 

De roada lucrurilor. 

Eu sînt stăpînul a tot ce vei putea vreodată 

Cuprinde, cînd taci. 

Eu te-am scos din sare, 

Deșurubînd mînii, 

Cum că îți cîntam eliberarea. 

Îmi ești datoare cu glezna acestui cînt, 

Care mă numește - 

De ultima ta stăpînire, înfiorată. 

* 

Dacă nu mai știu să te împărățesc, 

O să devii trecătoare, 

Și te voi sparge fărîme, 

Ca să nu poți pleca  

Singură, 

Și să devii alta. 

* 

Dacă nu mai știu să te împărățesc, 

O să devii trecătoare, 

Și te voi sparge fărîme, 

Ca să nu poți pleca  

Singură, 

Și să devii alta. 

 

 

                                *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


