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Selecţie din volumele “Făptura cuvîntului”, “Pasărea 

melancoliei”, “Vînătoare de umbre”, “Elegiile depărtării”, 

“Suflete atîrnate de catarge”, “Neguţătorul de imagini”, “Voi lua 

cu mine noaptea”, “Dă-mi mîna ta, străine”,  “Bastian şi alte 

confidenţe”, “Obsesii comune”, “Versuri”, „Singuri împreună”. În 

final, câteva poeme inedite. 
 

 

 

 

I. 

Dincolo 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

O lume de măşti 

 

E plină strada, 

tot oraşu-i plin 

de oameni care poartă mască. 

Copiilor, chiar celor 

Nou născuţi, cu dragoste 

şi grijă li se pune 

una cîte una 

pe măsură. 

Şi mai apoi bătrîni, 

aşa sînt îngropaţi 

mascaţi de nu ştii dacă-s 

morţi ori vii. 

Şi undeva, se spune 

că există cîmpuri 

fără soare, fără stele 

dar fiecare piatră 

ţine ascuns 

un ochi deschis. 

 



 

 

Aproape transparent 

Hadrian's wall desparte încă lumi;  
barbarii celtici de romani. 
Acolo stau stingher şi-ascult 
cum vântul spulberă cuvinte. 
 
Cu braţele întinse 
peste orizonturi largi  
încerc să le adun  
pentru tine, pentru altădată. 
 
De-acolo, de pe zid, 
simt vânt ce schimbă culoarea 
din degetul cu care îmi pictezi portretul. 
 
Ce palid sunt 
aproape transparent, încadrat, 
dar mai ales pierdut 
în albastrul din perete. 
 
De partea cealaltă 
doi bătrâni stau mână în mână  
şi-ascultă cum vântul 
îmi aşterne braţul-gând  
pe umerii tăi goi. 

 



 

 

Prin vechi catedrale cathare 

 

Mă întreb dacă aţi ştiut  

că în catedrale vechi cathare 

sfinţii, tulburaţi de paşi străini,  

de mirosul greu de om,  

se sinucid? 
Doar într-un singur loc  

mai sunt supravieţuitori. 
 

De aceea nu e de mirare  

că la pagina patruzeci şi şapte  

şi numai acolo 
dintr-o ruină se aude un cântec 

de durere, dar şi de iertare.  

Aceasta este pagina la care  

noi ar fi trebuit  

să fim arşi pe rug. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Ţara lui Soron  

 

A trecut războiul, dar cerul  

este încă o gură fierbinte, dragon  

ce macină câmpuri de luptă  

deznădejdi, suflete, speranţe. 
Pe strada noastră lumea  

nu mai este aceeaşi:  

doar un bătrânel culcat pe o carte  

deschisă, o funcţionară părăsită  

şi doi-trei tineri care-şi privesc  

mâinile cu degetele albe, răsfirate.  

Pantalonii, cămaşa, paşii îmi sunt  

aşezaţi frumos, lângă cârciumă, 

îmi sunt mici acum şi de aceea  

le-am şi promis cuiva venit  

de departe. Dar nu fi trist, 

mi-au fost şi mie doar împrumutate. 
 

A trecut războiul, dar zilnic  

mă gândesc ce s-ar fi întâmplat  

dacă nu m-aş fi reîntors  

şi nu ţi-aş fi povestit  

despre ţara lui Soron  

şi despre evadarea din foc. 
 
 
 



 

 
Ceaţă de Liverpool 

 

Albert Dock - Liverpool  

Beatles şi  

ceaţa milenară  

coloane de tunici roşii 

în drum  

spre colonii 

spre Irlanda 
corăbii cu pânzele joase 

apar, dispar  

năluci, mister. 
 

Un copil  

vesteşte în 
dialect celtic  

ceva  

poate venirea 

romanilor  

muget de luptă  

tobe, 
apoi tăcere. 

 

Şi doar ceaţa  

de la începuturi. 

 

 
 



 

 
Mai văd o umbră 

Nelinişte şi freamăt  
biserici care plâng 
în Liverpool. 
Mă plimb uimit 
pe râul Mesey, înspre mare, 
ca pe un bulevard. 
E ora cinci,  
omul acela negru  
cu ochii roşii 
arde 
în pântecul oraşului. 
E ora cinci,  
bisericile tac acum 
în pustiul presărat cu ceaţă.  
Mai văd o umbră  
care s-a trezit  
dar face doar un pas şi cade. 
E ora cinci în Liverpool  
Și tu, iubito, dormi,  
dormi ca şi când 
ar fi doar ora goală de timp.  

 

 

 



 

 

Din cer 

 

Nu, nu a mai plouat demult  

din cer cad  

demoni 
îngeri morţi  

pietre negre. 
 

Cineva, în Africa,  

îngână un blestem  

ori poate o rugăciune.  

Cine să-nţeleagă? 
Cine să ştie? 

Demult n-ai mai vorbit  

cu Dumnezeu  

şi liniştea îţi bate  

cu ciocane reci  

în cuget. 

 
Deschizi uşa, ieşi, 

eşti liber. 

Afără plouă cu demoni. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tutungeria 

 

Într-un tîrziu mi-am dat seama 

Că tutungeria din colţ  

De unde îmi cumpăr ziarele 

- otrava mea zilnică - 

a fost 

clădită peste un mormînt.  

Fiecare ziar are texte funebre 

şi mesaje de comunicare  

între morţi, cum ar fi: 

- La cîţi metri ai putrezit? 

- Acum nu mai simt umezeala!  

                  sau 

– Nici măcar aici nu pot scăpa de voi!? 

Pînă şi ţigările sînt altfel aici, 

parcă inhalez suflete putrezite. 

Şi totuşi e bine aşa. 

Mă gîndesc cu groază 

dacă vor dărîma tutungeria 

şi în locul ei 

vor construi o creşă … ! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Oraşul acoperit de lespezi 

 

Oraşul acesta e acoperit 

de lespezi cenuşii 

de piatră dură, care 

cu o faţă privesc 

adîncuri pămîntene 

iar din frunţi lustruite 

pierd cer 

pierd eternitate. 

Este vorba de  

acele morminte 

pe care dacă pui mîna  

simţi încă bătăi de inimă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vânătorii de păpădie 

 

Erai acoperit cu 

solzi de păpădie crudă,  

picioare reci de lut aveai 

şi degete de ceară. 

Un ochi închis 

în ziua plină, 

iar celălalt deschis 

în noapte îl aveai. 

 

O sută de care cu boi, 

o sută de corăbii, 

un fluture şi 

cântec mut prins  

în culoarea zborului. 

 

Atât ai apucat să vezi! 

 

Apoi venit-au vânătorii de păpădie. 



 

 

Bulevardul toamnei 

 

Parcă s-a mai întunecat 

stropi mici din depărtări necunoscute 

transformă bulevardele-n oglinzi 

în care ni se arată chipul adevărat 

cel ascuns în altă parte, altă lume … 

Privesc cum oameni 

din ce în ce mai obosiţi dispar 

în cuprinsul bulevardului lucios 

şi mai ales indiferent. 

Apoi orizonturile s-au deschis 

în pete de lumină, care privite  

de aici, de jos, par insule de refugiu 

sau ceva asemănător. 

De jur-împrejur văd umbre 

trecute pe jumătate 

de partea cealaltă a bulevardului 

şi pe care ploaia nu 

le mai poate şterge. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ştirile de dimineaţă 

 

Da, sînt sigur, 

numele tău a fost amintit la 

ştirile de dimineaţă. 

Era timid sau era obosit prezentatorul 

şoptindu-l în frînturi. 

Mi-am dat seama că este vorba 

de tine, deoarece fiecare silabă 

rupea o bucată din  

amintirile noastre comune. 

Cînd s-au terminat ştirile 

pe la 7.30 

erai sfîşiată 

           în mii de amintiri 

           ca şi cînd 

nici nu ai fi existat vreodată.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vîrf 

 

Am  

mare  

respect  

faţă  

de  

bobul  

de  

nisip. 

Odată  

el  

a  

fost 

vîrf  

glorios  

de  

munte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Revoluţie 

 

Revoluţie?  

O  

stare  

de  

confuzie  

generală  

în  

care 

capetele  

tăiate  

ale  

învinşilor  

se  

amestecă 

pînă  

la  

urmă  

cu  

cele  

ale  

învingătorilor. 

 

 

 

 

 



 

 

Insomnii 

 

 

1. 

 

Vă spun: 
somnul este  

o stare de  

moarte temporară.  

Visele? 
Imagini, existenţe.  

Neliniştea  

de dimineaţă.  

Ochiul a văzut  

deja puntea  

pe care mintea  

nu mai vrea s-o  

construiască.  

Îmi spui: 
m-am visat  

cu bunicul,  

m-am visat  

cu tata. 
Nu! 

Ai fost mort, 

dar 

te-ai trezit! 

 



 

 

2. 

 

Nu ştiu dacă  

ţi-am spus că astăzi  

la prânz am desfiinţat 

Infinitul. 
De acum  

vei fi obligat  

să întrebi: 
- de unde şi  

până unde? 
- de când şi  

până când? 
Cât? 

Nu ştiu! 

Croiesc tocmai 

un nou infinit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. 

 

Dacă vreodată  

vei trece pe aici  

vei găsi aceleaşi clipe  

risipite prin ogradă. 
Vei găsi nucul aplecat  

peste aceeaşi umbră  

şi peste pârâul  

cu ochi umezi.  

Din loc în loc albaştri,  

din loc în loc verzi. 
 

Dacă vei trece pe aici  

vom deschide uşa  

de la camera cu oglinzi  

care întotdeauna  

ne reflectă acelaşi chip  

acelaşi cuget  

aceleaşi fantome, 

împreună, speriaţi  

ne vom ascunde  

în dosul palmelor. 
 
 
 
 
 



 

 
4. 

 

Ne-am spus la revedere  

când ne-am despărţit?  

Am schimbat priviri  

întoarse peste umăr?  

Nu-mi amintesc! 
Repede  

între noi  

până la cer 

s-au ridicat zidurile  

de ceramică marocană.  

Te credeam moartă,  

mă credeai mort. 
 

Multe zile  

mai târziu,  

multe secole  

prea devreme  

te-am revăzut  

prin zidul marocan  

care era doar  

o simplă perdea  

de ape. 

 

 

 

 



 

 

5. 
 

Obosit  

strivit de  

lumină  

versul vostru  

fulgerat cade.  

Aştrii eterni  

refugiaţii unui  

început de  

beznă. 
 

Poeţii, 
braţe răstignite  

de bolta  

pictată de la  

stânga  

la 
dreapta 

cu buze umede  

şterg aştrii,  

şterg timpul 

de rugină. 

 

 

 

 

 



 

 

6. 

 

Unde mă aflu?  

Răsfoiesc memorii  

glas nou în stradă  

strigăt de luptă  

şoaptă de iubire.  

Trup pipăie 

trup. 
Suflet moare  

lângă suflet. 
Plec! 

Te caut 

deşert străbătut  

pe jumătate  

în cealaltă  

jumătate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. 

 

După multe neînţelegeri,  

după multe despărţiri  

mai mult sau mai puţin  

definitive, 

Iarăşi stau 
cu Dumnezeu de vorbă.  

Bem un pahar de vin,  

vorbim! 
Ne place. 

Într-un târziu, aşa,  

tam-nesam,  

mă întreabă: 
- Dimitrie, care  

din noi doi a fost primul aici? 
Dau din umeri,  

mă prefac că nu ştiu. 
Nu vreau să ne certăm.  

Vreau să-mi adoarmă  

cu capul pe umăr.  

Şi aşa cu el,  

adormit în braţe,  

să plec. 

 

 

 

 



 

 

8. 

 

Dacă m-aş fi îmbarcat cu tine  

pe acea navă spaţială,  

cine ştie, poate că deja 

eram ajuns în Q4. 

Şi cât nu te-am iubit! 

Dar mi-a fost frică atunci  

când în palmă mi-ai arătat  

lumea voastră fără de greşeală. 
Fără de sfârşit. 

Mi-a fost frică în 

mijlocul nopţii pământene, 

în mijlocul deşertului, 

să părăsesc cactuşii pe jumătate ofiliţi, 

să părăsesc şopârlele care 

mă priveau 

pe jumătate ascunse în piatră. 

 

Am rămas   

să înţeleg mireasma deşertului,  

privirea şopârlelor, spaima. 
 

Abia atunci  

voi pleca  
să înţeleg restul universului. 

 

 



 

 

9. 

 
Omul frontieră,  

omul serios,  

dragonii de China, 

insula misterioasă,  

roţile dinţate,  

scripetele de care  

atârnă  

soarele şi  

câteodată  

poetul şi Luna. 
Ucigaşii din noi,  

Sinucigaşii, 

microbul din  

păcat, 
speranţa plimbă  

semn de  

carte din vis  

în vis. 
Ad Majorem Dei Gloriam. 

Etcaetera 

Etcaetera 

Etcaetera 

 

 

 

 



 

 

10. 

 

Beau 
şi ca de obicei 

soarele răsare  

undeva. 
Îl compătimesc: 

arde în gol etern,  

gol oricum acceptabil. 
 

Dar de ce oare  

se consumă 

în ochi de preot fals,  

de animal îndrăgostit,  

de vierme,  

de poet? 
 

Când apune  

mă liniştesc.  

Mă îmbăt cu conştiinţa  

împăcată. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. 

 

Noapte 
în ultima cameră  

unde regii  

orbi în taină ţin divan.  

E camera din  

spatele muntelui  

de unde până la cer  

se ridică focuri  

mâncătoare de stele. 
 

Intru. 
Nu mă vede nimeni. 

Tac. 

Dar aud şi-mi dau seama  

că regii orbi  

se cred marinari.  

Marinarii rătăciţilor rătăciţi.  

Focul de mult a mistuit  

steua lor  

călăuzitoare.  

Ies 
din camera 

fără de stele. 

 

 

 



 

 

12. 
 

Când m-am trezit 

nu mai erai acolo  

nici muntele  

nici marea  

nici clipa. 
 

Am loc acum  

am timp  

înaintez. 
 

După mine  

două umbre:  

una cenuşie,  

cealaltă cenuşiul cenuşiului  

şi cu toate că  

încă nu te-ai trezit  

te recunosc: umbra  

mâncătoare de umbre.  
 
 
 
 
 

Londra, iunie – septembrie 2003 

 
 



 

 
Pasărea instantaneu 

 

Unelte simple  

sculptează  

la infinit  

orizonturi. 
 

Păsări mari, galbene,  

neliniştite,  

ca după furtună  

caută 
eternitatea instantaneului.  

Aripi violete  

părăsesc 
un festival discret  

al umbrelor. 
 

Fiecare construieşte orizonturi  

din pomul propriu  

le privesc pe toate  

şi aleg unul: 
pasărea instantaneu. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Cerşetorul de cuvinte 

 

Sunt obosit  

şi-mi este frig  

de jur-împrejur 
înlăuntru mi se sting focurile. 

 

E deja noapte?  

Ori singurătatea este  

o rază de lumină  

care m-a orbit? 
 

Nu, nu pot  

să zac aşa! 
Am o menire! 

Şi aici totul,  

totul este gol. 

 
Am plecat  

să cerşesc cuvinte  

pe alte meleaguri! 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Lîngă mine cuvintele 

 
Lîngă mine au murit 
cuvintele pe care voiam 
să ţi le spun. 
Privirea îmi este tulbure 
şi mi-e teama că 
nu te voi recunoaşte. 
Mîna menită să-ţi mîngîie obrazul 
tremură cînd o ridic 
să-mi pipăi faţa 
ca să mă asigur că exist. 
Să ştii că uneori îţi aud glasul 
deghizat în foşnetul frunzelor 
Îî susurul izvorului şi 
mai ales deghizat în tăcere. 
 
Te aştept. 
Poate că această după-amiază tîrzie 
ar fi trebuit să o sacrific rugăciunii 
poate că ar fi trebuit, cu ajutorul 
preoţilor, să ard păcate: 
 
ştii ce frumos ard păcatele? 
Ce mireasmă, Doamne,  
ce mireasmă de rai jefuit…! 

 
 

 



 

 

Joc 

 

Vino, ţi-am spus, 

să vezi primele rîndunele 

cum zvîcnesc nervoase 

pe gardul de nuiele 

din fundul grădinii. 

Vino, ţi-am spus,  

să vezi ultima pată de zăpadă 

uitată aprinsă 

la poalele muntelui. 

Şi să vezi norii care 

doar primăvara asta 

sînt şi verzi şi portocalii. 

După aceea iarăşi poţi 

să intri în casă 

şi de acolo să mă chemi 

pe numele pe care 

doar tu îl ştii. 

Şi să ne ascundem 

într-un sertar  

   - două păpuşi - 

pînă la toamnă.  

 
 

 

 

 



 

 

Noaptea de talazuri 

 

Abia seara-mi deschid  

uşa dinspre lume 
orizont purpuriu  

peste civilizaţii  

lumină pâlpâind 
în galeria de amintiri. 

 

Un soare incandescent  

prăvălit în mare 
se va stinge în poem. 

De la el am prins curaj  

şi m-am avântat  

în necunoscut –  

străin 
în noaptea de talazuri. 

 

Ziua, care abia trecuse,  

a lăsat miresme  

care să-mi îndrume paşii  

în labirintul vanităţii. 
 

Mult timp am ascultat 
glasul nopţii 

nimic altceva decât vis,  

o moarte temporară şi tocmai  

de aceea mereu prezentă. 



 

 

Am ştiut  
că trebuie să mă grăbesc  

înspre mare  

unde soarele mă aşteaptă  

să îl aprind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Seară târzie 

 

Seară târzie 
de noiembrie 

fiecare pas 

este un ţipăt  

pe care nimeni  

nu-l aude. 

 

Fiecare pas 
o rană sângerândă 

în piatra 
abia pusă. 

 

Un felinar 
o pată de lumină  

uitată într-o fereastră  

pâlpâie. 
 

Seară târziu 
de noiembrie  

ascult cum cineva 

într-o grădină 
continuă să cânte. 

 

 

 

 



 

 
Unelte precare  

 

Ascult 
în mine stropii de ploaie. 

 
Gândul tace cuvinte! 

 

La răspântii cresc  

din idei putrezite  

unelte precare  

de înfundat adâncul lumii. 
 

Iată, deja a fost sacrificat  

cel care 
în propriul gând 

s-a dat drept suveran al cuvintelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Străinul din mine 

 

Spaima de a fi 
abia născut - se zvârcoleşte  

în nelinişti, în întrebări,  

în omul tânăr şi în cel bătrân.  

Oare mă voi întâlni  

cu străinul din mine,  

cu laşul ce se ascunde  

într-o banală ecuaţie  

de timp? 
Răspunsuri dacă  

sunt întârzie în prima întrebare. 
 

Dar eu, 
eu nu-mi doresc  

nimic altceva decât  

să rămân cu tine,  

oricine ai fi tu,  

o punte de trecere  

pe care ne încrustăm  

numitorii comuni: lumea,  

iubirea, viaţa  

şi alte nimicuri. 

 
 
 
 



 

 
Voi lua cu mine noaptea  

 

La moarte, voi cânta  

din trompeta ta, privighetoare …! 

Voi picta culoarea vântului şi ultima lui privire. 
La moarte, voi lega 

marea de ţărm, să cânte împreună 

şi voi întemniţa furtuna 

în scoica de pe noptiera ta. 

La moarte, voi cădea  

din vise, din memorii,  

din viaţă şi din fotografii. 
 

La moarte, numai noaptea 

o voi lua cu mine 

în pumnii strâns închişi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Vise identice 

 

Ce secret ascunzi în plisc, 

ce secret sub aripă ascunzi,  

privighetoare? 
Unde ai părăsit luna mai? 

Cu primul ei îndrăgostit? 
 

Când soarele răsare,  

această dimineaţă este doar a ta,  

sau e şi dimineaţa noastră? 
 

În zbor nebun  

mi-ai despicat visul:  

două vise identice. 
Într-unul tu eşti eu, 

în celălalt eu sunt privighetoarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Frustrare 

 

Sunt într-o casă  

cu perdele de frunze crude. 
 

Sunt într-o pădure  

de bolovani lustruiţi. 
 

Sunt într-o lume înaripată. 
 

Sunt piatra, 

Şi sunt frunza pietrei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Undeva, în virtual 

 

Încet, încet, fără să ne dăm seama 

înţelepciunea  

ne-a orbit 
şi stăm undeva între adevăr şi minciună  

între Dumnezeu şi maşină. 
 

Vântul 
şi pământul şi marea au încercat  

să ne spună ceva,  

căci doar nebunii mai au timp  

de vânt, de mare, de pământ. 
În virtual căutăm noi dumnezei,  

vindecând trecutul în creaţii noi,  

apocaliptice!  
 

Atunci  

timpul  

a văzut 

un lup plângând. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dă-mi mâna ta, străine ! 

 
De când e tot amurg? 

De când e numai noapte? 

E cerul fără stele, 

ori ochii mei sunt orbi?  

Şi unde-i răsăritul de foc  

din munţi, din mare ? 
 

Sau poate nu sunt eu  

legat de fundul mării?  

Sau poate aţi glumit şi m-aţi întors din drum?  

Dă-mi mâna ta, străine,  

şi luminează-mi calea,  

cu ochii tăi de raze  

din soare-mprumutate,  

dă-mi mâna ta de apă,  

de foc,  

de rugăciune,  

de libertate. 

 

Ddă-mi mâna ta 

 de tot ! 

 

 

 

 

 



 

 

Ţie, totul! 

 

Dimineaţa aceasta ţi-o dăruiesc  

doar ţie. 
Tu să o duci la râu,  

să o duci la târg,  

să trezeşti cu ea  

lumea adormită. 
 

Doar ţie îţi dăruiesc ziua  

cu umbre pitice de salcâm  

cu amintiri de răsărit  

de soare. 
 

Şi numai ţie îţi dăruiesc  

noaptea conceptuală. 
 

Şi rămân gol 
cum a rămas Dumnezeu 

după facerea lumii. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Bastian 

 

Nu-mi aduc aminte când  

te-am observat pentru prima oară. 

Poate atunci când ţi-ai pus 

capul pe genunchii mei. 

Eram undeva la bulevard,  

acolo unde lumea obosită  

de prea multă viaţă îşi lua cina.  

Undeva în mine timpul murise 

și-mi era frică  

că n-am comandat destulă băutură și mâncare. 

Atunci, în tăcere, ţi-ai pus  

capul pe genunchii mei. 

Mi-ai înfuriat privirea şi 

am ştiut că voi fi nevoit  

să împart cina cu tine. 

 

Acum când toată lumea te mângâie,  

așa, ca să se liniştească, 

mă laud cum că eu 

te-am descoperit. 

Dar, de fapt, a fost invers. 

 
 
 
 
 



 

 

Meşteşugarul 

 

Dacă m-aş fi apucat de tâmplărie,  

eram până acum tâmplar. 

Din piept mi-aş fi făcut o masă  

pe care să mă întind ziua la umbră  

şi din picioare îmi făceam un scaun,  

un scaun pe care tu, doar tu, 

să te aşezi 

dacă vreodată vei fi trecut pe aici. 

 

Dar nu sunt nici tâmplar, 

nu am nici masă,  

nu am nici odihnă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Podul 

 

O fotografie veche: 

doi soldaţi 

un copil şi  

un pod suspendat 

între două puncte. 

 

Puţin mai jos - 

o pată de cerneală din care cad 

câteva amintiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anul trecut 

 

Ar fi trebuit să fim deja plecaţi  

şi în locul nostru să fi fost  

plantaţi pomi fructiferi  

sau altceva folositor. 

În orice caz, asta s-a discutat, 

aşa s-a promis! 

Nu stiu de ce, și nimeni  

de fapt nu ştie, 

de unde şi când au dispărut câinii. 

Trebuie să fi fost vreo neînţelegere.  

Şi acum bătrânilor le este frică  

şi nu mai pot să plece. 

Stau ascunşi după perdelele  

căzute din cer  

anul trecut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Autenticitate 

 

Nu mai sunt pete 

pe cer. 

Sudorile reci de 

sub piele 

sunt norii 

de la Răsărit 

sunt norii 

de la Apus. 

Nu mai cad stele, 

osia de la margine  

de văzduh  

e când Carul mic 

când Carul mare. 

 

Spaima de furtună? 

Patima? 

Iubirea? 

Calcul banal, 

abstracţii matematice! 

 

Autentică este 

doar Moartea. 

 

 

 

 



 

 

Dincolo 
 

Iubita mea nu are  

părul de aur  

gura de foc  

ochii de migdale. 
 

Şi nici nu mă ademeneşte  

din necunoscut  

cu glas de sirenă. 
 

Nu, iubita m-aşteaptă  

în fire de iarbă, 

în stropi mici de ploaie,  

în umbra din drum. 
 

Când ne-ntâlnim  

ştiu 
că-i poteca de lumină  

de aici 
din nimicul acesta  

dincolo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Miresme de cocori 

 

Sprijinit de apusuri  

căzute brusc  

aştepţi răspuns. 
 

În rest, ce-a mai rămas? 
- din primăvară doar miresme  

de cocori reîntorşi în baltă  

şi de câmp dogorit  

ascuns în praf,  

atâta doar din vară  

a rămas. 
 

Mă strângi la piept,  

e toamnă bună  

e moarte bună 

pretutindeni   

ca un aşteptat  

răspuns. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lecţia 

 

Uite, începe cu un cuvânt.  

Apoi tăcere deplină  

întreruptă din când în când  

de frământări de mâini. 

Şi încă un cuvânt. 

Uite, începe cu un pas. 

Apoi inerţie 

întreruptă din când în când  

de clopotul ascuns în frunza  

de măslină. 

Şi încă de un pas. 

Şi când cu siguranţă stăpâneşti  

două cuvinte şi doi paşi, 

eu dascăl nu-ţi mai sunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Linişte 

 

Noapte cu braţe goale  

îmbrăţişează cuget. 

Din când în când  

un ochi uitat deschis 

fulgeră curcubee.  

Stele mici risipite 

prin iarbă aşteaptă,  

Doar aşteaptă. 

 

Ajunge apoi să mişte  

doar o frunză, 

Să trezească trup; 

trup speriat de linişte, 

de tot mai multă linişte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aproape 

 

Aproape piatră,  

dar nu munte.  

Aproape fluture,  

dar nu pasăre.  

Aproape mare, lumină şi cer 

 dar nu orizont,  

nu curcubeu, nu stea. 
Aproape tu,  

dar nu eu.  

Aproape,  

aproape 

  

dar nu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Țărm abrupt 
 
Dimineaţă,  
lume transparentă  

necunoscută. 

Noaptea mi-a furat amintirile. 
 
Ce revelaţie! 
Prim pas în ziuă, 

trecere de prag  
într-un univers nou,  

virginal. 
 
În mână îmi apar lucruri  

cărora le dau  

nume:  

brac, lorinc, clab  

şi déjà mă lupt cu ele, 
trăiesc cu ele,  

aproape mort; 

nasc 

şi mă sprijin  

de ţărm abrupt 

perete sculptat 

spre infinit. 

 

Îl numesc noapte 

și încep să-mi amintesc. 



 

 

Degizat în demon 

 
A nu ştiu câta noapte  

demonul treaz  

în mine  

vibrează;  

glorii, măreţie, 

cununi de laur te-aşteaptă  

şi-n cale 
cu cap placat titanii  
te salută. 
Noapte-adâncă  
fără vis  

fără ruşine  

deghizat în demon cred. 
În drum spre amăgire  
un fir de praf gândeşte 
la nemurire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 … Și eram singur 

 

Îmi amintesc păşunile sărace  

şi caravane încărcate greu 
în drum spre Samarkand. 

  

Din orizonturi atârnă  

mereu un sfert de lună. 

 

Pe stepă, Tamerlan  

atotputernic, cu vântul 
ridică nori de praf.  

Învăluită-n veşnică chemare  

era uitată-n somn  

regina nopţii orientale. 
 

Eu, însă, m-am trezit  

şi eram singur 
înconjurat de ziduri. 

Umblam încet. 
 

În urma mea  

ardeau încă oraşe. 

 

 

 

 

 



 

 

Singur şi flămând de tine 

 
E bine.  

Singur,  

uitat de lume, 

nu-ntreb  

unde şi când  

e bine. 
Sunt singur şi flămând  

de tine. 
 

E bine.  

Cu soare la apus, 

cu ploi venite iute 

şi cu vânt. 
 

E bine  

cu tine.  

Tu, rădăcină,  

eu, pământ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grădinarii cosmosului 
 

Sunt treaz  

în visul tău. 
Ne-am întâlnit  

într-un oraş neştiut, 

pluteam pe trotuare  

de opal unde  

grădinarii cosmosului 

ne sădeau în cale  

meteori fierbinţi. 
Nu aveam cuvinte la îndemână  

şi aş fi vrut să-ţi spun  

în vis şamanic  

acel cuvânt descântat. 
Nu am putut ... 

Miraj depăşit  

singur şi lucid acum  

îl repet mereu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Elegie  II 

 

Privesc părul tău  

revărsat peste umerii  

care acum  

sunt și ai mei. 
 

Privesc roua uitată  

să ne învelească trupul  

rostogolit spre odihnă. 
 

Te mângâi  

cu pleoape timide  

cu bătăi de inimă  

cu gând din gând. 
 

Şi atunci 

tu îmi desfășori 
un evantai de stele  

în materia-mi amorfă  

să nască suflet, 

să nască iubire. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rugă profană 

 

Mi-au ruginit picioarele-n pământ  

şi mâinile întinse la cer  

mi s-au învineţit 
ţinând de poale-un sfânt  

ce-mi scutură otravă-n ochi. 
 

În gura-mi fără dinţi  

un papagal a râs  

în glas cu ceilalţi. 
 

Am plâns 
şi am strigat în plin coşmar  

dar nimeni nu m-a auzit. 
 

O mână-ntinsă către noi  

mi-a putrezit 
în drum spre abator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jumătate pădure, jumătate noapte 
 

Am ieşit din pădure. 
Săgeţi pline de soare 

şi diamante risipite 

prin iarbă ne-au întâmpinat. 

 

M-ai strâns  

aproape de tine  

şi mi-ai arătat simplu 

cu mâna  

de jur împrejur. 
Fără cuvinte,  

am înţeles şi  

ţi-am promis că acolo  

ne vom opri,  

pentru totdeauna. 
Ai tresărit, 

ca o căprioară în vis. Rănită. 

Era prea târziu? 
 

Singuri: 
jumătate pădure  

jumătate noapte. 

Ne-am îmbrăţişat. 

 

 

 



 

 

Cochilia unui gând 

 

În cicatrici de piatră 

ne-am ascuns urma. 
Neştiutori  

am plămădit în noi 

Africa şi Europa 

şi Asia  

şi era glacială. 
 

De mult 

s-a strâns în noi  

cochilia unui gând  

ascuns. 

 

Acum aşteptăm  

să vină cineva,  

să ne descopere  

şi să ne dea  

un Nume! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Petale de moarte 

 

Câini în noapte  

speriaţi de umbrele lor  

imprimate simetric  

pe ziduri  

şi în lună. 
 

Vise  

speriate, 

răstignite  

în spatele sufletului –  

petale de moarte. 
Cineva, în noapte,  

latră tot universul  

speriat şi răstignit  

în spatele stelelor,  

ochi deschişi asupra noastră. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hoţii de poeme 

 

În fiecare noapte visez 

câte un poem. 

Îl repet până când 

îl ştiu bine. 

Spre dimineaţă 

îl visez din nou 

dar nu mai  

sunt singur. 

Când mă trezesc 

nu mi-l 

mai amintesc. 

Cineva mi l-a 

furat în timp 

ce eu încă dormeam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

I I 
 
 
 

NELINIŞTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Nu-ţi cer să mă-nţelegi) 

 

Nu-ţi cer 

 să mă-nţelegi,  

Nu-ţi cer 

să mă urmezi, 

Nu-ţi cer 

să mă iubeşti, 

În fond, 

nu-ţi cer nimic, 

cititorule. 

 

Aruncă direct 

la gunoi aceste rînduri. 

Aruncă-le acolo 

 în gunoiul comun. 

 

Şi atunci cînd 

 vei fi îngropat  

 în el, 

Nu mă chema 

 să vin 

 să-ţi întind 

o mînă de ajutor. 

De acum încolo sînt 

orbul şi surdul tău. 

 



 

 

 

(Din nori atîrnă suflete) 

 

Din nori atîrnă suflete, 

Din nori plouă, ninge, 

fulgeră şi trăzneşte. 

Norii ne despart 

de Dumnezeu? 

La birt, fiecare cu  

teoria lui. 

Dar, totuşi, ascult nervos 

şi îmi dau seama 

că dacă nu vom 

fi beţi turtă pînă 

la miez de noapte 

vom fi răspunzători 

de sfîrşitul lumii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(O barcă plină cu copii la vîsle) 

 

O barcă plină 

cu copii la vîsle 

înaintează tot mai repede, 

cu spatele, 

spre un ţărm 

şi nici măcar 

 o singură dată 

vreunul din ei 

nu întoarce capul 

să privească înainte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Banca era încă udă dar ne-am aşezat) 

 

Banca era încă udă 

dar ne-am aşezat 

unul lîngă celălalt 

şi fiecare, 

 în felul lui 

se întreba: cum oare 

se pot ţine, aşa,  

de mînă doi străini? 

 

Răspunsul pierdut 

în tăcerea dintre ei 

înghiţea repede  

nesfîrşitul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Piaţa înţesată cu lume) 

 

Piaţa înţesată 

 cu lume 

Strada 

bariera 

e un sfîrşit 

sau început 

 de drum. 

Trebuie să 

dai declaraţii 

eşti interogat 

ţi se iau 

 amprentele… 

 

Apoi afli că 

 dacă ai lăsat urme, 

 pete de existenţă, 

nu vei putea trece. 

 

Aştepţi şi totul 

 ţi se pare 

fără nici un rost. 

Tîrziu, pe la 

 mijlocul nopţii 

eşti dat simplu 

  afară. 



 

 

 

(Coloane, coloane nesfîrşite înaintează) 

 

Coloane, coloane 

nesfîrşite înaintează 

încet, sacadat. 

Se apropie 

de noi, 

cei care 

 doar aşteptăm. 

 

Cineva, un necunoscut, 

mă trage 

 de mînecă 

şi-mi spune 

 arătîndu-mi cu capul 

înspre cei încolonaţi: 

 – Uite, 

se reîntorc morţii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Tot mai rar adun aer) 

 

Tot mai rar 

 adun aer 

în piept, 

tot mai flămînd 

respir eternul 

tău, Doamne. 

Puf… 

Puuf… 

Puuuf… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Nebăgat în seamă cu braţele schilodite) 

 

Nebăgat în seamă 

cu braţele schilodite, 

artrotice, 

s-a prăpădit  

 cel care 

o viaţă întreagă 

nu a sculptat 

altceva, decît 

răstignirea lui Cristos. 

La înmormîntare 

 nu a venit nimeni. 

Numai Dumnezeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(În ochii galbeni de aur topit) 

 

 

În ochii galbeni 

 de aur topit 

ai leului proaspăt 

 împuşcat 

a murit brusc 

 toată savana 

în timp 

 ce vînătorul 

îşi reîncărca puşca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Un timp am ascultat neliniştea tăcerii) 

 

Un timp am ascultat 

neliniştea tăcerii, 

ca apoi să-mi dau seama 

că nu era decît 

plînsul înecat al ploii, 

cu stropii ei mulţi şi mărunţi 

care mor singuri 

- ca oamnii - 

într-o băltoacă ordinară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Lumea se împarte în două) 

 

Lumea se împarte în două, 

apoi în trei, patru, cinci, 

şi aşa mai departe. 

  

Lumea este deci  

o amoeba 

care a învăţat 

să vorbească. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Realitatea atârnă din tavan) 

 

Realitatea atârnă din tavan 

ca un candelabru vestejit. 

Când o privesc 

începe să tremure 

şi să-şi stingă, 

unul după altul, 

beculeţele. 

De aceea poate acum 

îmi este teama 

să mă uit direct 

în ochii ei. 

De aceea poate acum 

privesc din ce în ce 

mai mult podeaua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(A nins mult în ultimul timp şi) 

 

A nins mult în  

ultimul timp şi 

pământul arată 

ca o oaie mare 

cu ochi albaştri. 

În blana-i pufoasă 

se joacă copiii 

până seara târziu 

când intră în casă 

şi se pierd în  

banalitatea jocului 

de om adult. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Era un câmp plin de flori) 

 

Era un câmp plin de flori 

puteam culege un buchet-două 

să ţi le aduc, 

dar mi-a fost milă 

să le rup: 

aveau încă roua în ochi. 

Azi dimineaţă am auzit  

că acolo s-a construit 

o benzinărie. 

Mă întreb ce au făcut 

cu toate florile alea? 

Ţi le-au adus ţie? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(După cercetări îndelungate s-a descoperit că) 

 

După cercetări îndelungate 

s-a descoperit că morţii 

nu dorm în timpul zilei. 

Umblă prin magazine.  

stau prin baruri şi  

o bună parte din ei 

asistă la şedinţele din Senat. 

De aceea adeseori 

avem impresia 

că viii sunt,  

cel puţin pe jumătate, 

morţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Marea vine din depărtări de mine neştiute) 

 

Marea vine din depărtări 

de mine neştiute 

şi transpirată toată, 

mi se aşează la picioare. 

Dau să o mângâi, dar 

se retrage ruşinoasă, 

iar atunci când,  

pe bună dreptate, 

o cert, 

se întoarce brusc 

la mine şi cu spume 

la gură îmi spune: 

-Ssssssst ...! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

(Eu am rămas acasă, la vatră) 

 

Eu am rămas acasă, 

la vatră. 

Nu sunt trecut prin şcoli 

şi acum foştii prieteni 

se prefac că nu mă recunosc. 

Eu însă îi recunosc şi 

îi văd cum trec supăraţi 

prin viaţă. 

Şi văd când de lumină  

se feresc 

şi când de întuneric 

le e frică. 

Anul ăsta însă  

au avut noroc. 

Nori grei de suflet negru 

au umbrit lumina 

şi prietenii mei 

şi-au putut trăi 

viaţa lor obişnuită. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(M-am dus la proces cu mari speranţe) 

 

M-am dus la proces 

cu mari speranţe. 

Judecătorii îmi fuseseră 

fraţi de arme. 

Ne-am salvat reciproc viaţa, 

sau mai bine zis: 

eu le-am salvat de multe ori viaţa 

fiind cel mai bun ostaş. 

Şi de câte ori nu mi-au 

mulţumit atunci în noroi, 

în tranşee! 

Acum, după aproape două ore 

în care se pare că nici 

nu m-au recunoscut, 

fraţii mei de arme 

m-au pus în lanţuri. 

Temporar, doar temporar. 

Mâine dimineaţă 

voi fi executat. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

(Să se facă Lumină!) 

  

Să se facă Lumină! 

Şi s-a făcut lumină. 

Să se facă Întuneric! 

Şi s-a făcut întuneric. 

Să se facă Nimic! 

Şi s-a făcut nimic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

(Întotdeauna mă bucur când mă reîntorc) 

  

Întotdeauna mă bucur 

când mă reîntorc. 

Sunt copil şi mă scald 

în rîu. 

Sunt nucul din grădina 

şi casa părintească. 

Anul ăsta nu  

m-am putut reîntoarce. 

Sunt doar eu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Bucata infinit de mică) 

 

Bucata infinit de mică, 

dintr-un continuu-nesfârşit, 

stă mereu de veghe. 

Nu-mi pot permite luxul 

de "a nu fi" nici măcar o clipă. 

Ar însemna să nu mai fie 

nici spaţiu şi nici timp. 

Dar fiţi liniştiţi! 

Eu rămân de veghe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

(Şoim de noapte în zbor) 

  

Şoim de noapte în zbor 

deasupra întunericului 

în zbor deasupra oceanului 

îngheţat în albastru 

în zbor deasupra pământului 

cu inima de fier topit. 

Şoim de noapte şi 

zborul meu deasupra voastră 

e liber. 

Dar, vai, în depărtări 

s-a aprins o lumină 

şi v-am văzut 

şi m-a apucat frica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

(Bună ziua, i-am spus şi mi-a răspuns) 

 

Bună ziua, i-am spus 

şi mi-a răspuns cu un zâmbet, 

dând uşor din cap. 

După câteva clipe 

i-am spus: te iubesc! 

Şi ne-am căsătorit, 

am avut copii şi 

după aia ne-am certat 

din toate motivele posibile. 

Timp de patruzeci de ani … ! 

  

Acum e bătrână, 

nu prea mai vorbim 

unul cu celalalt şi 

de aceea mă întreb: 

cum se face că o iubesc 

mai mult decât înainte? 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Pleoape, aproape ochi) 

  

Pleoape, 

   aproape ochi 

   aproape ochi deschişi. 

Pleoape, 

   zvâcniri de fericire 

   zvâcniri de groază. 

Pleoape 

   uitate întredeschise. 

Bariere între 

   a fi şi 

   a nu mai fi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Umblu pe potecă acum) 

  

Umblu pe o potecă acum - 

ar fi putut fi un drum asfaltat. 

Pădurea e undeva la periferie. 

E mică, se zbate neputincioasă 

în vânt şi suferă. 

Case cu balcon şi mici 

castele cu lei şi alte  

bestii de marmoră şi ghips 

au înlocuit grajdul. 

Râul din curte a dispărut 

în ţinuturi subpământene şi  

dacă lipesc urechea de pământ 

pot încă să-l aud. 

Cu mâinile pâlnie făcute 

îl strig pe nume şi 

el îmi răspunde. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

(Străzi aglomerate, tramvaie) 

  

Străzi aglomerate, 

tramvaie, 

coadă la cantină, 

studii, 

fum de ţigară, 

şi praf. 

1968 

Cehoslovacia, 

tancuri  

şi mobilizarea 

din Moldova. 

Mamaia, 

alerg în nisip, 

beau cola 

şi 

ascult Beatles. 

Mă antrenez 

pentru cucerirea 

Vestului. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Cadizul era de fapt un orăşel murdar) 

 

Cadizul era de fapt 

un orăşel murdar 

peste care a trecut 

un val de mare 

şi l-a spălat. 

Astăzi Cadizul 

este alb şi strălucitor 

pe când marea 

e ceva mai murdară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Le era teamă că ne vom pierde) 

 

Le era teamă 

că ne vom pierde 

viaţa 

şi ne-au pus să 

construim nişte 

ziduri 

de apărare. 

Când le-am 

terminat 

au venit şi 

ni le-au 

dărâmat 

punându-ne să 

zidim 

altele la loc. 

Abia la sfârşit 

de tot 

am înţeles că, 

de fapt,  

ne zidiserăm 

Viaţa. 

 

 

 

 



 

 

 

(Dacă privesc nisipul care) 

 

Dacă privesc  

nisipul care 

mi se scurge 

printre degete 

am impresia 

că aşa 

se va scurge, 

fără oprire, 

întotdeauna. 

Şi fără să vreau 

mă gândesc 

că Timpul 

nu se va opri 

tocmai atunci 

când va trebui 

să definesc 

Eternitatea. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

(Imaginează-ţi că tu eşti Dumnezeu) 

 

Imaginează-ţi că 

tu eşti Dumnezeu; 

Imaginează-ţi că 

tot ceea ce există  

nu există; 

Imaginează-ţi că 

forţat de o 

imensă plictiseală 

creezi un  

nou universe; 

Imaginează-ţi că  

după chipul şi 

asemănarea Ta 

mă creezi şi 

pe mine. 

În loc să-ţi mulţumesc 

te întreb: 

De ce? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Imaginează-ţi că tu scrii) 

  

Imaginează-ţi că 

tu scrii 

aceste rânduri. 

Cu ce cuvânt 

vei începe? 

Imaginează-ţi că 

eşti mut 

şi că eu 

sunt orb. 

Imaginează-ţi că 

eu la un  

moment dat 

rostesc acel 

cuvânt pe care 

doar tu 

îl cunoşti ... 

Se spune că 

aşa poţi scăpa 

de muţenie şi 

de orbire. 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Imaginează-ţi că tu eşti eu) 

 

Imaginează-ţi că 

tu eşti eu. 

Imaginează-ţi că  

aştepţi un răspuns. 

Tu care eşti Eu 

într-un târziu 

îţi răspunzi 

şi pari fericită 

când ne întâlnim 

îmi spui că 

tu ştiai demult 

răspunsul pe care  

eu nu puteam 

să ţi-l dau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Nu are nici un sens şi nu se mai poate) 

 

Nu are nici un sens 

şi nu se mai poate 

face nimic, 

a mormăit Cioran. 

Parisul şi lumea întreagă 

sunt doar oglinzi 

în care un vis  

se repetă la nesfârşit. 

Mi-a spus de  

mai multe ori 

că ar vrea să 

se sinucidă. 

Nu a făcut-o 

până la urmă. 

Îl îngrozea gândul 

că mort fiind 

cineva îi va fura 

motoreta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Mă simt bine sunt aproape singur) 

 

Mă simt bine 

sunt aproape singur 

şi nu-mi pasă. 

Mă simt bine 

cu toate că aud 

tunuri şi 

strigăte de luptă. 

Nu-mi pasă că 

alţii suferă şi  

când îmi pasă 

mă prefac. 

Mă simt bine 

sunt aproape sănătos 

şi când alţii mor 

nici nu mai clipesc. 

Mă simt bine 

când sunt ameninţat 

cu Iadul şi cu 

nemurirea prin foc. 

Mi-a fost frig 

de răceala voastră 

o viaţă întreagă. 

 
 



 

 

 

(Când Moartea îţi va bate la uşă) 

   

Când Moartea îţi va bate la uşă 

vei simţi un gol mare în stomac 

şi tremurând tot, cu genunchii moi 

te vei duce să-i deschizi 

te gândeşti că a venit prea devreme, 

pe neaşteptate, 

şi ai vrea să te împiedici de covor 

ai vrea să tragi de timp cât mai mult 

ai vrea să nu ajungi la uşă 

dar în acelaşi timp ceva 

te forţează să te grăbeşti 

ca să treacă cât mai repede 

momentul acesta care 

n-ar fi trebuit să existe 

şi aşa prins între uşa de la intrare 

şi Moarte te bate gândul că 

acest moment se va repeta 

la nesfârşit! 

  

  

 

 

 



 

 

 

 

(Am tras o linie în nisip) 

 

Am tras o linie în nisip 

şi am numit-o: început 

(de acolo) am făcut 

câţiva paşi pe care  

îi tot număr şi 

mă fălesc cu ei. 

Din când în când 

mă aplec şi-mi umplu 

pumnii cu nisip 

vreau să-l păstrez, trofeu, 

pentru viitor 

printre degete  

din ce în ce  

mai uscate,  

pierd până la urmă 

tot nisipul .... 

Mă aplec, 

trag o altă linie 

în nisip şi o numesc 

sfârşit. 

 

 

 

 



 

 

 

 

(Am îmbătrânit în spaimă) 

 

Am îmbătrânit în spaimă 

viaţa atârnă de mine 

ca un scaiete uscat 

şi străini fără nume 

îmi spun cine sunt. 

Am îmbătrânit şi 

mi-am pierdut pe drum 

umanitatea. 

Mă prefac că trăiesc  

şi mai ales, 

mă prefac că mă bucur 

că trăiesc. 

Am îmbătrânit şi 

mi-am vândut decenţa. 

Mint încontinuu, 

mint, fără ruşine, pe oricine 

îmi iese în cale. 

Mint în credinţa că 

până la urmă 

îmi voi păcăli 

Moartea. 

  

  

  



 

 

 

 

(Sfârşit de bal suntem obligaţi) 

 

Sfârşit de bal 

suntem obligaţi 

să ne dăm jos 

măştile. 

Cineva se apropie 

te recunosc 

- îmi spune - 

şi eu te recunosc 

- îi răspund - 

când ne despărţim 

fiecare din noi 

se întreabă 

ce rost a avut 

să ne minţim reciproc? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(Frumusetea cerului este adeseori ascunsă) 

 

Frumusetea cerului este 

adeseori ascunsă de nori 

dar şi întărită de ei 

în aceeaşi măsură. 

Mă întreb: 

de ce femeile înţeleg 

acest lucru 

mult mai bine 

decât bărbaţii? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(Iubesc războaiele fără ele am fi) 

 

Iubesc războaiele! 

Fără ele am fi 

lipsiţi de istorie. 

Pentru asta tu 

mă cerţi 

fără să-ţi dai seama 

că de fapt tu  

ai început 

un mic război. 

Eu doar iubeam ceva ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(Am adormit pe ţărmul tău, Amur) 

 
 

Am adormit 

pe ţărmul tău, Amur,  

şi ceaţa verde  

inunda taigaua. 
Când m-am trezit  

umblam desculţ  

pe ţărmuri tropicale. 
 

În palmă însă  

ascundeam  
albastra ta gheaţă. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Eram seară, îţi ascultam paşii) 

 

Eram seară, 
îţi ascultam  

paşii rătăciţi  

în scorburi. 
Stejarul dintre 

birturi cânta  

cu primul fruct. 
Şi vesteşte 

un fel de început, 
un fel de sfârşit. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Poetul, un simplu sculptor) 

 

Poetul 
un simplu sculptor 

de banalităţi  

de infinit 
de stele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Stingher, în după-amiezi târzii) 

 

Stingher, 
în după-amiezi târzii.  

Soarele? 
Un duşman  

ascuns în mierla  

care tace. 
Timpul? 

Un rătăcitor 

în virgula încovoiată. 

În după-amiezile târzii 

mă regăsesc 

în umbra 
florii din ciment. 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Dacă nu m-ai fi descoperit rămâneam cavernă) 

 

Dacă nu m-ai fi descoperit 
rămâneam cavernă  

ochi închis  

început. 
Din rădăcină smuls  

sunt dus de gândul tău  

în lumi necunoscute. 
Mi-e frică, dar,  

din când în când  

îţi simt pe frunte  

mâna asudată. 
Atunci, numai atunci  

şi doar pentru o clipă  

ne despărţim, 
ne pierdem. 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Lupul cântă ciocârlia sfâşie aurul) 

 

Lupul cântă,  
ciocârlia sfâşie  

aurul din frunze.  

Pădure! 
Împleteşti nouri  

în care ne odihnim  
gândul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(După-amieze târzii. Soarele – duşman ascuns) 

 

După-amieze târzii. 

Soarele –  

duşman ascuns  

în mierlă. 
Tace cântec. 

Timpul rătăcitor  

în punct  

în virgulă...  

După-amieze târzii –  

regăsim umbra florii  
de pe caldarâm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(Nu te mai văd, ciocârlie. Sunt orbul cântecului) 
 

Nu te mai văd, 

ciocârlie. 
Sunt orbul  

cântecului. 
Dar te cioplesc  

în piatră  

să te vadă  

alţii. 
 

Nu te mai văd... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

( Ceea ce ne-a salvat a fost frica) 
 
Ceea ce ne-a salvat 
a fost 

frica 
sau poate  

neputinţa  

de a ne  

avânta 
dincolo de periferii. 

Ce fericită  

eşti acum,  

banalitate! 
Pierim 

mână-n mână. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(Singură în mulţime. Sufletele atârnate) 

 

Singură în mulţime. 
Sufletele atârnate  

de catarge –  

spumă de păsări  

smulse 
din anotimpuri... 

 

Nisip nou pictat  

cu urme de paşi  

dirijează Simfonia IX. 
 

Noiembrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(Mă chemi de la hotarele tale, Africa) 
 

Mă chemi de la hotarele tale, Africa, 

făptură neagră, 

când ne-am despărţit  

nu ne-am făcut  

promisiuni. 
Tineri am plecat  

tu, luând marea 

cu deşertul ei albastru  

eu, nisipul  

cu ochii de felină. 

Nu am ales,  

aşa a fost să fie. 
 

Acum, 
nu ştiu de ce,  

verdeaţa ta crudă  

se reazemă de mine. 
O aşa oglindă 

ca o învinuire. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(Faţă din noapte arsă mână de argint) 

 
Faţă din noapte  

arsă 
mână de argint  

din pământuri  

luminează  

împărăţia morţii.  

Nu un fulger,  

ci un chibrit 

umed 
aprinde ziua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(Ceea ce scriu sunt peregrinările mele) 

 
Ceea ce scriu  

sunt peregrinările mele 

între fiinţă şi nefiinţă, 

între început şi nesfârşit. 
 

Singura mea dorinţă  

este 
să vă întind mâna,  

să vă pătrund misterul  

şi împreună să păşim  

pe această veche potecă mereu nouă, 

fascinantă, sălbatică, înspăimântătoare:  

Viaţa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(Eşti tot acelaşi ca înainte de furtună) 

 
Eşti tot acelaşi ca înainte de furtună  

roşu, albastru, incandescent şi rece 

din pântecul plin îţi cad dimineţile  

somnoroase care sunt la fel  

în Sahara, Matto Grosso ori Groenlanda. 
 

Nopţile le-ai uitat afară ori dinadins  

mi le-ai încredinţat, ştiindu-mă  

mereu treaz, de veghe. 
Suntem o povară de memorie  

fără nume  

trasă de bizoni masivi de abur. 
 

Adu-ţi aminte că, 

înainte de furtună, lumina  

nu ne făcea umbre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

( 

Noapte, aprindere încremenită de stele) 

 

Noapte, 
aprindere încremenită  

de stele  

în indigo 
îmi asculţi povestea. 

Şi drept răsplată  

îmi hărăzeşti  

jumătăţi de lună  

pe care 
mi le pui pe frunte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(Care drum să-l aleg, Doamne?) 
 

Care drum 
să-l aleg, Doamne? 

M-am rătăcit 

în templul tău  

şi mă ascund 
în trupul de eremit 

părăsit într-un perete. 
 

Mă ţine de mână 
să împărţim vanitatea  

şi dorinţa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(Ziduri. Nici uşi, nici ferestre) 

 

Ziduri. 
Nici uşi, nici ferestre. 

Oprit aici, 

în acest colţ de stradă  

unde paşi tineri  

lasă urme de secol. 
 

Aici a murit un om. 
Mirosul cafelei pe jumătate băută  

şi ţigara încă fumegândă  

îi povestesc viaţa. 
Altfel nimeni nu-şi mai aduce  

aminte de el. 
În acest colţ de stradă  

umbra lui se confundă  

adesea cu umbra ta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(Îţi aminteşti când în lacul din fundul grădinii) 

 

Îţi aminteşti când în lacul  

din fundul grădinii  

cu degetul în apă făceam  

cercuri perfect rotunde?  

Îmi spuneai că sunt spiritele  

pe care le răspândim  

spre alte maluri,  

în trestia uşor aplecată  

în salcia statuie, 

îmi spuneai că şi noi  

venim din această apă,  

din acest suflet. 
 

Te credeam cum 
întotdeauna te cred  

atunci când statuie de salcie  

cu degetul faci cercuri  

de jur-împrejurul meu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(Crâmpeie de infinit marea) 

 

Crâmpeie de infinit 

marea 
iarba obişnuită  

şi-ntuneric 
complet negru.  

Suflet, 
Cuget, 

Tu. 

 

Vă şterg! 
Vreau totul nou  

să umblu uimit  

printre astea –  

fără ţel, 
fără nume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(Eram cu tine pe un drum înaintea constructorilor) 

 

Eram cu tine pe un drum 

înaintea constructorilor de drumuri,  

înaintea drumului. 
Cineva a presărat urme răzleţe  

înaintea paşilor şi  

din tălpi ne creşteau copii,  

urmaşii acelor străini  

care fugeau din noi, golindu-ne. 
 

Aşa goi, fără ţel,  

fără de-nceput şi 

fără de sfârşit,  

ne descoperi tu. 
Doar tu care te încumeţi 

pe drumul fără urmă, 

fără pas. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

(Aţi greşit când aţi păşit cutezători în mine) 

 

Aţi greşit când aţi păşit  

cutezători în mine. 
Nu sunt eu pădurea 

în care să vă rătăciţi,  

nu sunt eu muntele  

pe care să-l escaladaţi,  

nici măcar soarele  

pe care în dimineţi leneşe 

îl plimbaţi pe bulevarde.  

Aţi greşit - 
poteca din mine  

nu duce nicăieri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

   (Viscoleşti paradis câmp întors) 

 

Viscoleşti  

Paradis,  

câmp întors. 
Şi oile  

şi păstorul  

şi dorinţa  

pasc. 
Cădem  

din paradis  

eu  

meteor,  

tu  

nour. 
Între căderi  

întunericul  

sărută lumina. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Într-o singură dimensiune 

  

Să-ţi spun nimicuri 

inventate  

doar pentru tine –  

să râzi,  

să plângi,  

să-mi cazi 

în braţe  

şi să te mângâi  

cu soarele meu palid. 
Să te aprinzi,  

să te înalţi 

şi apoi  

să cadă petale albe  

în părul tău - 
 

să râzi 

să plângi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Am văzut naşteri de stele 

 

M-am născut  

condamnat  

să calc  

timpul cu paşii mari  

pierduţi în nisip,  

la infinit. 
 

În gând  

mi-am dorit  

să fiu alergător. Înapoi, 

în visul nevisat.  

 

Acolo am văzut naşteri de stele 

şi dragoste eternă  

şi totul  

un praf de astre  

adunat în mână. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nelinişti 

 

A trecut neobservat războiul 

florilor sălbatice de câmp. 

 

A trecut neobservat războiul 

pietrelor din munte. 

 

Şi, totuşi, când miroşi 

un trandafir, 

oricând te întinzi 

pe plaja caldă,  

o nelinişte de neconceput  

te hăituieşte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Am ucis 

 

Aveam de toate. În camera  

de teracotă, pâinea, vinul 

Şi sarea fugărită din mare. 

Aveam la discreţie vorba  

pe care nu o împărţeam. 

Aveam ideea şi aveam  

ascunse-n pumni suflete mici.  

Sufletele noastre. 

Şi, cu toate astea, din când în când  

ne umflam cu mândrie pieptul.  

Probabil o măsură de precauţie,  

de siguranţă. 

Aveam de toate. Pereţii, 

strada de dincolo de perdele  

şi păcatul comun. 

Amândoi ştiam prea bine că doar din vanitate am ucis. 

Am omorât ideea și cuvântul 

în camera de teracotă 

Unde aproape că ne-am întâlnit. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I I I 

 
Inedite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Iubito, când ai plecat 

 

Oglinzile din casă 

lacrima şi lacul 

nu-ţi mai reflectă faţa, 

praful din drum 

ţi-a pierdut urma 

şi eu nu te mai aştept 

pentru că nu sunt 

obişnuit să sufăr. 

Câteodată, noaptea, 

aud paşi  

tiptil 

aud şoapte 

şi cred că eşti 

prin apropiere. 

Deschid fereastra 

şi lovesc cu putere 

întunericul în care 

ca o laşă te-ai ascuns. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cu sufletele 

 

Cu suflete în plisc 

cu suflete atârnate de aripi 

din depărtări întunecate 

pe deasupra lumii 

trec acum cocorii. 

Mă uit în urma lor 

şi abia că au dispărut 

acolo unde  

cerul e pământ 

şi pământul, cer 

că mă şi pătrunde 

un sentiment  

de singurătate. 

Caut neliniştit 

cu ochii alte depărtări. 

Fac semn cu mâna 

şi îndemn alte păsări, 

alţi cocori să vină 

în timp ce lumea dimprejur 

dispare în necunoscut 

pe aripi de păsări 

în doliu.  

 

 

 



 

 

 

Mă apropii 

 

Mă apropii 

te privesc 

şi cu disperare 

văd cum clipele 

care ţi se preling 

pe obraz 

lasă urme adânci 

ca după 

un cutremur. 

Sunt atât  

de aproape acum 

încât pot lovi 

cu putere 

în oglinda vieţii 

să văd cum 

obrazul tău 

cade şi se destramă 

în mii de cioburi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Am plecat să te caut 

 

Am plecat să te caut 

pe mare. 

Eram în costum şi pălărie 

şi marea era 

de gală îmbrăcată. 

Din cer oglinzi 

ne reflectau 

ţinându-ne de mână 

cu toate că noi 

nu ne-am regăsit. 

În adâncuri 

veşnicul naufragiat 

s-a înroşit la faţă. 

Era gol şi 

gol puşcă a plecat 

şi nimeni 

nu ştie unde. 

Eram în costum şi pălărie, 

eram plictisit, 

eram naufragiatul veşnic 

atunci când te-am regăsit. 

 

 

 

 



 

 

 

Îţi spun 

 

Îţi spun: 

nu sunt lacrimi 

nici sudoare 

şi 

nici roua florilor 

nu-i ascunsă-n  

ochii mei. 

Îţi spun: 

sunt doar stropi 

de viaţă 

care se preling 

înspre adânc 

înspre inevitabilul 

necunoscut. 

Stropi mici 

de viaţă 

asta sunt 

şi de aceea 

nu-mi şterg fruntea 

de sudoare 

şi ochii de lacrimi 

nu mi-i şterg. 

Mi-e frică să 

nu-mi scurtez viaţa. 

 



 

 

 

Nu ştiu de ce 

 

Simt nevoia  

tot mai acută 

să mă reîntorc 

la pârâul din grădină. 

Sunt bătrân 

şi cred că 

nu mă mai recunoaşte, 

sunt bătrân 

şi pe drum 

mi-am pierdut 

puterea 

inocenţa 

omenia. 

Credinţa mi-am pierdut-o 

la răscruci 

de drumuri 

şi veşminte străine 

încearcă acum 

să-mi ascundă  

goliciunea. 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Lumea tace şi dă din umeri) 

 

Nimeni nu ştie 

de ce 

m-am apucat 

de scris 

întreb 

lumea tace 

şi 

dă din umeri 

tac 

lumea întreabă 

şi 

dau din umeri. 

 

Nu cred 

că-i la mijloc 

vreun blestem. 

Am plătit  

cu dobândă 

ţigările şi ţuica 

femeile şi 

copiii lor 

din flori. 

 

Am plătit 

asociaţiile de 



 

nevrednici 

şi alte chestii 

am plătit. 

 

M-au descântat 

ţigănci 

si chiar  

un popă 

m-a rebotezat! 

E unu` 

prin Moldova 

pe la  

Piatra Neamţ 

care cred 

că ştie. 

 

Pe el însă 

nu-l întreb, 

nu-l întrebaţi! 

 

Mi-e frică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

(Bunicul stă pe Lexington Avenue) 
 
Bunicul stă pe Lexington Avenue 

mănâncă la birt 

vede ştirile lumii la 

cinemaul de la Gara Centrală 

New York 1969 

şi eu cu el. 

Îmi spune: 

Când ieşi pe stradă sau  

la birt să-mi spui: 

nigger, black sau latino 

te taie negrii sau portoricanii 

ei se cred albi şi scandinavi? 

Nu spun mai nimic. Nici nu gândesc! 

La WC în Time Square 

unu vine şi-mi pune 

mâna pe fund şi-mi şopteşte: 

”Now about it?”  

E un om alb de vreo 45 de ani. 

Îi spun: nigger! Şi ies afară. 

Sâmbătă ne ducem 

la cursele de cai. 

Odată am câştigat 450 de dolari 

şi am pierdut 800. 

Bunicul e prieten cu Jane Esty 

De la ”........”  



 

Şi-l ştie pe Kerouac. 

Şi pe alţi pilangii îi ştie. 

Toţi se ocupă de ”educaţia” mea. 

Doi ani mai târziu 

primesc la Stockholm  

o scrisoare de la bunicul: 

”Jane Esty s-a sinucis” 

Mă uit pe perete 

unde atârnă un tablou de-al ei. 

O femeie cu faţa întoarsă 

spre perete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Himerismul, expresionismul şi apocalipsa necomunicării.  

Un poet român din Gibraltar 

 

          Poeţii care îşi scriu textele/ cărţile în afara spaţiului 

literar cărora le aparţin prin limbă şi formare sînt mai atenţi la 

ceea ce spun, decît la cum spun. Pentru că oricît am crede sau 

ar crede că s-au integrat unei alte limbi, altei spiritualităţi, 

ataşîndu-se locurilor şi spiritului locurilor în care vieţuiesc, 

aproape la toţi regăsim expresia unei interiorităţi care nu poate 

fi modificată, care tînjeşte după datele primordiale, care te (îi) 

marchează definitiv. Iar a spune, a mărturisi inadaptarea, 

negăsirea, devine unul din scopurile scrisului. Lucrul acesta 

poate fi demonstrat la poeţii/ scriitorii mari care au trăit în alte 

culturi, decît în cele de origine, s-au făcut aplicaţii critice pe 

textele lui Paul Celan, Emil Cioran, Eugen Ionescu, Mircea 

Eliade, Trsiatn Tzara, Andrei Codrescu, George Uscătescu, 

Benjamin Fundoianu, ca să mă refer la doar cîţiva care provin 

din spaţiul cultural şi fizic care ne e propriu. Acest lucru este 

valabil şi în poezia lui Dimitrie Grama, un poet român rătăcitor 

prin spaţii culturale şi geografice dintre cele mai diferite, din 

Suedia în Arabia Saudită, din Anglia în Franţa, apoi în 

Danemarca şi apoi, azi, stabilit în Gibraltar. Profesia lui de 

bază a fost cea de medic chirurg, atunci cînd nu a spus, ca 

mulţi alţii de dinaintea lui, că există pe lumea asta şi o 

profesiune greu de definit, dar lesne de simţit, cea de român. A 

fost debutat în revista „Limite” în anul 1985 de către Virgil 

Ierunca, iar de-a lungul timpului Dimitrie Grama a publicat mai 

multe cărţi, majoritatea în România. În lipsa unei promovări 

sistematice în ţară, poezia lui a rămas puţin cunoscută, în 



 

general la noi autorul (şi povestea lui) trebuie să o ia, prea 

adesea, înaintea operei, cărţile nu (prea) circulă singure.  

          Poezia lui Dimitrie Grama e o jubilaţie continuă pe teme 

ale recuperării timpului şi spaţiului, conjugă melancolia pierderii 

universului infantil, cu verbul super-rafinat, al unei realităţi 

poetice bine regizate: “Unelte simple/ sculptează/ la infinit/ 

orizonturi.// Păsări mari, galbene,/ neliniştite,/ ca după furtună/ 

caută/ eternitatea instantaneului./ Aripi violete/ părăsesc/ un 

festival discret/ al umbrelor...// Fiecare construieşte orizonturi/ 

din pomul propriu/ le privesc pe toate/ şi aleg unul:/. pasărea 

instantaneu.” (Pasărea instantaneu). 

          Este de consemnat efectul liric rezultat din enormitatea 

imaginilor, în contrast cu obiectele care le provoacă şi care 

insinuează o candoare de copil mare, ingenuitatea unui suflet 

ce şi-a păstrat prospeţimea, în pofida experienţelor livreşti şi 

de viaţă: “Aveam de toate. În camera/ de teracotă, pâinea, 

vinul/ Şi sarea fugărită din mare./ Aveam la discreţie vorba/ pe 

care nu o împărţeam./ Aveam ideea şi aveam/ ascunse-n 

pumni suflete mici./ Sufletele noastre./ Şi, cu toate astea, din 

când în când/ ne umflam cu mândrie pieptul./ Probabil o 

măsură de precauţie,/ de siguranţă./ Aveam de toate. Pereţii,/ 

strada de dincolo de perdele/ Şi păcatul comun./ Amândoi 

ştiam prea bine că doar din vanitate am ucis./ Am omorât 

ideea și cuvântul/ în camera de teracotă/ Unde aproape că ne-

am întâlnit.” (Am ucis). 

          În general poezia lui Dimitrie Grama se regăseşte în 

zona expresionismului, aşa cum îl defineşte (şi) Ştefan 

Augustin Doinaş în “Poezie şi modă poetică”: “Ca atitudine 

spirituală, expresionismul se hrăneşte din conştiinţa acută a 



 

unei profunde crize (criză a omului, criză a istoriei, criză a 

valorilor), dintr-un halucinant presimţ al catastrofei; unitatea 

primordială dintre om şi natură a fost ruinată, raportul intim cu 

Transcendentul a fost rupt”. La Dimitrie Grama criza este 

omniprezentă:“De când e tot amurg?/ De când e numai 

noapte?/ E cerul fără stele,/ ori ochii mei sunt orbi?/ Şi unde-i 

răsăritul de foc/ din munţi, din mare ?// Sau poate nu sunt eu/ 

legat de fundul mării?/ Sau poate aţi glumit şi m-aţi întors din 

drum?/ Dă-mi mâna ta, străine,/ şi luminează-mi calea,/ cu 

ochii tăi de raze/ din soare-mprumutate/ dă-mi mâna ta de 

apă,/ de foc,/ de rugăciune,/ de libertate,/ dă-mi mâna ta de tot 

!” (Dă-mi mîna ta, străine). Fiinţa devine antinomică, inocenţă-

păcat, speranţă-resemnare, milă-cinism: “Lumea se împarte în 

două,/ apoi în trei, patru, cinci,/ şi aşa mai departe ...// Lumea 

este deci o amoeba/ care a învăţat/ să vorbească.” (Lumea se 

împarte în două); sau: „Te aştept./ Poate că această după-

amiază tîrzie/ Ar fi trebuit să o sacrific rugăciunii/ Poate că ar fi 

trebuit, cu ajutorul/ Preoţilor, să ard păcate:// Ştii ce frumos ard 

păcatele?/ Ce mireasmă, Doamne,/ Ce mireasmă de rai 

jefuit…!” (Lîngă mine, cuvintele); sau: “Mă întreb dacă aţi ştiut/ 

că în catedrale vechi cathare/ sfinţii, tulburaţi de paşi străini,/ 

de mirosul greu de om,/ se sinucid?/ Doar într-un singur loc/ 

mai sunt supravieţuitori.// De aceea nu e de mirare/ că la 

pagina patruzeci şi şapte/ şi numai acolo/ dintr-o ruină se aude 

un cântec/ de durere, dar şi de iertare./ Aceasta este pagina la 

care/ noi ar fi trebuit/ să fim arşi pe rug.” (Pe vechi altare 

cathare). Un poem este o replică (posibilă) la “Tutungeria” lui 

Pessoa, un fel de concluzie la celebrul poem al înaintaşului: 

“Într-un tîrziu mi-am dat seama/ Că tutungeria din colţ/ De 



 

unde îmi cumpăr ziarele/ otrava mea zilnică -/ A fost/ Clădită 

peste un mormînt./ Fiecare ziar are texte funebre/ Şi mesaje 

de comunicare/ Între morţi, cum ar fi:/ - La cîţi metri ai 

putrezit?/ - Acum nu mai simt umezeala!/ sau/ – Nici măcar aici 

nu pot scăpa de voi!?/ Pînă şi ţigările sînt altfel aici/ Parcă 

inhalez suflete putrezite./ Şi totuşi e bine aşa./ Mă gîndesc cu 

groază/ Dacă vor dărîma cumva  tutungeria/ Şi în locul ei/ Vor 

construi o creşă… (…)” (Tutungeria). Un vîrf al 

expresionismului îl reprezintă celebrul “ţipăt al materiei” al lui 

Edward Munch, cu o replică venită, poate, de la Dimitrie 

Grama: “Să se facă Lumină!/ Şi s-a făcut lumină./ Să se facă 

Întuneric!/ Şi s-a făcut întuneric./ Să se facă Nimic!/ Şi s-a făcut 

nimic.” (Să se facă Lumină!). Nietzsche, “un filosof al crizelor”, 

vede “moartea lui Dumnezeu” sau “amurgul idolilor”, numai că 

replica lui Dimitrie Grama are şi accente de umor englezesc: 

“Din nori atîrnă suflete/ Din nori plouă, ninge,/ fulgeră şi 

trăzneşte./ Norii ne despart de Dumnezeu?/ La birt, fiecare cu/ 

teoria lui./ Dar, totuşi, ascult nervos/ şi îmi dau seama că dacă 

nu vom/ fi beţi turtă pînă/ la miez de noapte/ vom fi 

răspunzători/ de sfîrşitul lumii.” (Din nori atîrnă suflete). 

          În expresionism subiectivitatea romantică devine 

angoasă existenţială: “Nebăgat în seamă/ cu braţele 

schilodite,/ artrotice,/ s-a prăpădit/ cel care o viaţă întreagă/ nu 

a sculptat/ altceva, decît/ răstignirea lui Cristos./ La 

înmormîntare/ nu a venit nimeni./ Numai Dumnezeu.” (Nebăgat 

în seamă cu braţele schilodite). De asemenea realismul social 

crează o super-realitate, un fel de real purificat: “Parcă s-a mai 

întunecat/ stropi mici din depărtări necunoscute/ transformă 

bulevardele-n oglinzi/ în care ni se arată chipul adevărat/ cel 



 

ascuns în altă parte, altă lume…/ Privesc cum oameni/ din ce 

în ce mai obosiţi dispar/ în cuprinsul bulevardului lucios/ şi mai 

ales indiferent./ Apoi orizonturile s-au deschis/ în pete de 

lumină, care private/ de aici, de jos, par insule de refugiu/ sau 

ceva asemănător./ De jur-împrejur văd umbre/ trecute pe 

jumătate/ de partea cealaltă a bulevardului/ şi pe care ploaia 

nu/ le mai poate şterge.” (Bulevardul toamnei). Expresionismul 

are, de asemenea, o componentă simbolică, o lume de 

semnificaţii ne devine familiară: “E plină strada,/ Tot oraşu-i 

plin/ De oameni care poartă mască./ Copiilor, chiar celor/ Nou 

născuţi, cu dragoste/ Şi grijă li se pune/ Una cîte una/ Pe 

măsură./ Şi mai apoi bătrîni,/ Aşa sînt îngropaţi/ Mascaţi de nu 

ştii dacă-s/ Morţi ori vii./ Şi undeva, se spune/ Că există 

cîmpuri/ Fără soare fără stele/ Dar fiecare piatră/ Ţine ascuns/ 

Un ochi deschis” (O lume de măşti). 

          Imaginea poetică a lui Dimitrie Grama trece în viziunea 

cutremurată a existenţei ori de cîte ori e alimentată de sevele 

adînci ale memoriei. Astfel, poetul coboară în timp, pînă la 

pragul la care căderea în timp este, de fapt, căderea „în păcat”: 

“Îmi amintesc acel copil/ pe care l-am uitat în templul/ cu 

ferestre colorate./ Îmi amintesc genunchii striviţi/ pe lespezi 

vorbitoare/ şi ochii ce căutau lumina./ Din depărtări am auzit 

acele şoapte/ legate strîns de alte şoapte/ şi rugăciuni am auzit 

sau poate/ doar suspine pierdute în goana nebună./ Voiam să 

prind din urmă/ păcatul vostru şi să-l împart în două/ să duc o 

jumătate doar cu mine/ acolo unde păcatul e virtute,/ cînd 

cineva din întuneric/ mi-a întins o mînă în care erau ascunse/ 

faptele de neiertat, dar/ şi un spirit simplu şi curat/ era ascuns 

în acea mînă./ Fără să ştiu de ce atunci/ din goană m-am oprit/ 



 

şi eram acolo lîngă el îngenuncheat/ pe lespedea crudă./ Era 

bătrîn acum acel copil./ Eram acel copil bătrîn.” (Templul cu 

ferestre colorate). Una dintre cărţile semnificative ale lui 

Dimitrie Grama este “Ilidia”, o evocare, într-un text de proză 

poematică, a spaţiului copilăriei în zona Reşiţei, în localitatea 

cu nume mitic, Ilidia. Reiau un fragment ca un recurs la o stare 

de graţie indicibilă, a ingenuităţii pierdute şi regăsite, misterul 

din fluxul imaterial al memoriei: “La început nu am auzit niciun 

zgomot, niciun sunet familiar și lucrurile pe care le fixam cu 

privirea și încercam să le definesc, se pierdeau într-o masă 

amorfă, un fel de corp organic care ondulându-se în fața 

ochilor mei, executa un dans ciudat. Cu fiecare mișcare a 

privirilor mele, cu fiecare gând se schimba și ritmul și natura 

dansului și în același timp, tot mai multe detalii ale lumii 

înconjurătoare erau prinse în această mișcare ondulatorie. 

Trebuie să mărturisesc că eram fascinat de atribuția mea 

personală în construirea și modificarea materiei, de puterea 

mea de dirijare a lumii înconjurătoare și mai ales eram fascinat 

de normalitatea acestui fenomen! Apoi am auzit glasul bunicii, 

de data asta clar și puternic, ordonându-mi:  - Nu te mai uita 

acolo, că te fură, te duce cu el! Încercam să înțeleg despre ce 

acolo era vorba și mai ales cine stătea gata să mă fure, dar 

dansul florilor din răsaduri, dansul fluturilor și al văzduhului, 

dansul pereților și al pământului de sub picioare mă împiedicau 

să mă concentrez, să urmăresc vreun gând aparte. Era cald, 

mult prea cald și aveam o senzație de greață, dar nu eu, 

spectatorul, ci doar acela în care, din neglijență, sălășluia 

neputința interioarelor altui copil. Atunci când tocmai eram pe 

cale să vomit ori să leșin, a venit bunica și la pas cu ea, 



 

șarpele. Am auzit cum îi spune: - Du-te și arată-i! Șarpele m-a 

privit și eu m-am ridicat și am plecat după el, ca și când acest 

fel de plimbare om-cu-șarpe ar fi fost una din cele mai normale 

activități de la țară. Am intrat după el în bezna pivniței și când 

ochii mi s-au acomodat cu întunericul, am văzut-o pe bunica 

ieșind din pivniță și am urmat-o. Ajuns afară, om matur, în 

lumina necruțătoare a soarelui de după amiază, mi-am amintit 

că bunica era moartă de mult timp. Cu un sentiment de adâncă 

tristețe m-am îndreptat înspre banca de granit și m-am așezat 

tăcut, copleșit de gânduri și de amintiri. După un timp, nu știu 

de unde și cum, lângă mine, pe bancă, a venit și s-a așezat o 

fetiță. Nu o mai văzusem pe la noi, dar bănuiam că este fetița 

vreunuia care ajută prin casă, dar când s-a uitat în sus la mine, 

am avut strania senzație că o cunosc bine, de undeva. Abia 

mult mai târziu, după ce ea plecase demult, mi-am dat seama 

de unde o cunosc. Ochii ei erau identici ca formă, culoare și 

expresie cu ochii bunicii și cu cei ai șarpelui. Nu am mai văzut-

o de atunci, cu toate că am întrebat prin sat. Se pare că nimeni 

nu o cunoștea.”  

          Dimitrie Grama este, de asemenea, un himerist, aşa 

cum se definea George Călinescu într-un poem (“În 

adolescenţă eram foarte trist./ Un veşnic himerist,/ Păşind 

sigilat de destin,/ Ca un posibil nou Lamartine … ”). Astfel, în 

cîteva poeme care au ceva din simplitatea stranie a lui Kavafis, 

poetul se regăseşte ca o persoană ubicuă, expansiunea eului 

lyric capătă măsura lumii, explorarea geografică e, de fapt, o 

edificare de sine, în spirit romantic. Termenul de himerism a 

fost definit, de altfel, de elveţianul Antoine Béguin, în celebrul 

op “Sufletul romantic şi visul” ("L'âme romantique et le rêve", 



 

1937; traducere de Dumitru Ţepeneag, Editura Univers, 1970; 

ediţia a doua în 1998; postfaţă de Mircea Martin). Iată cum o 

demonstrează Dimitrie Grama; “Albert Dock – Liverpool/ 

Beatles şi/ ceaţa milenară/ Coloane de tunici roşii/ în drum 

spre colonii/ spre Irlanda/ Corăbii cu pânzele joase/ apar, 

dispar/ năluci, mister.// Un copil vesteşte în/ dialect celtic/ ceva/ 

poate venirea/ romanilor/ Muget de luptă/ tobe,/ apoi tăcere/ Şi 

doar ceaţa/ de la începuturi.” (Ceaţă de Liverpool); sau: 

„Hadrian's wall desparte încă lumi;/ barbarii celtici de romani./ 

Acolo stau stingher şi-ascult/ cum vântul spulberă cuvinte .../ 

Cu braţele întinse/ peste orizonturi largi/ încerc să le adun/ 

pentru tine, pentru altădată./ De-acolo, de pe zid,/ simt vânt ce 

schimbă culoarea/ din degetul cu care îmi pictezi portretul./ Ce 

palid sunt/ aproape transparent, încadrat./ dar mai ales pierdut/ 

în albastrul din perete ...// De partea cealaltă/ doi bătrâni stau 

mână în mână/ Şi-ascultă cum vântul/ îmi aşterne braţul-gând/ 

pe umerii tăi goi.” (Aproape transparent). Miticul Narcis se 

oglindea în izvor, dar şi izvorul se oglindea în ochii lui Narcis, 

poezia poate fi astfel un nesfîrşit joc de oglinzi: “A trecut 

neobservat războiul/ florilor sălbatice de câmp.// A trecut 

neobservat războiul/ pietrelor din munte.// Şi, totuşi, când 

miroşi/ un trandafir,/ Ori când te întinzi/ pe plaja caldă,/ O 

nelinişte de neconceput/ Te hăituieşte.” (Nelinişte). 

          Există în poezia acestui “om al lumii” o apocalipsă a 

necomunicării: “S-a dat o circulară/ că-i este interzis/ omului 

să/ mai vorbească .../ Acum folosim semne pe care unii/ le 

înţeleg şi pe care/ alţii nu le înteleg./ Mâine, cineva/ a venit şi 

ne-a avertizat/ că şi semnele/ vor fi interzise.” (S-a dat o 

circulară că-i este interzis omului). Ca şi Georg Trakl, alt 



 

expresionist de marcă, cu care Dimitrie Grama are afinităţi 

reperabile, este intonat un interminabil lamento al resemnării şi 

al declinului universal: “Ai uitat să mă chemi,/ ca de obicei,/ şi 

eu, din păcate,/ am uitat să ies/ din carapacea tăcerii.// Totuşi/ 

mângâie-mi faţa/ cu boarea suspinelor/ ud-o cu ploaia 

lacrimilor./ să-mi crească/ iarbă proaspătă pe corp,/ pe spate,/ 

pe piept.// Dacă uiţi, să mă chemi/ ca de obicei,/ stinge lumina/ 

să nu mă vadă nimeni/ murind!” (Să-mi crească iarbă 

proaspătă); sau: “Banca era încă udă/ dar ne-am aşezat/ unul 

lîngă celălalt/ şi fiecare,/ în felul lui/ se întreba: cum oare/ se 

pot ţine, aşa,/ de mînă doi străini?// Răspunsul pierdut/ în 

tăcerea dintre ei/ înghiţea repede/ nesfîrşitul.” (Banca era încă 

udă dar ne-am aşezat). 

          De reţinut sînt la Dimitrie Grama poemele-cogitaţii, 

textele lapidare, în stilul unor Ungaretti sau chiar Blaga, din 

“Pietre pentru templul meu”, care au o expresivitate aparte: 

“Lupul cântă/ ciocârlia sfâşie/ aurul din frunze./ Pădure!/ 

Împleteşti nouri/ în care ne odihnim/ gândul.” (Lupul cântă 

ciocârlia sfâşie aurul); sau: “Am mare respect faţă de bobul de 

nisip./ Odată el a fost vîrf glorios de munte.” (Vîrf); sau: 

“Revoluţie? O stare de confuzie generală, în care capetele 

tăiate ale învinşilor, se amestecă pînă la urmă cu cele ale 

învingătorilor.” (Revoluţie). 

          Alteori întîlnim în poezia lui Dimitrie Grama o jubilaţie pe 

care poetul o simte în faţa spectacolului mereu schimbător al 

realităţii care evoluează pe un fundal al memoriei, ca la Aron 

Cotruş, care e din acelaşi spaţiu al naşterii sale, o poezie a 

elementarului, primitivă adesea, ca paradox al evoluţiei: “Eu 

am rămas acasă,/ la vatră./ Nu sunt trecut prin şcoli/ şi acum 



 

foştii prieteni/ se prefac că nu mă recunosc./ Eu însă îi 

recunosc şi/ îi văd cum trec supăraţi/ prin viaţă./ Şi văd când 

de lumină se feresc/ şi când de întuneric/ le e frică./ Anul ăsta 

însă/ au avut noroc./ Nori grei de suflet negru au umbrit lumina/ 

şi prietenii mei/ şi-au putut trăi/ viaţa lor obişnuită.” (Eu am 

rămas acasă, la vatră). 

          Poezia este, de aemenea, pentru Dimitrie Grama, o 

formă de reordonare a vieţii în funcţie de datele unei 

interiorităţi particulare: «Ceea ce scriu/ sunt peregrinările mele/ 

între fiinţă şi nefiinţă/ între început şi nesfârşit.// Singura mea 

dorinţă/ este/ să vă întind mâna/ să vă pătrund misterul/ şi 

împreună să păşim/ pe această veche potecă mereu nouă,/ 

fascinantă, sălbatică, înspăimântătoare:/ Viaţa. » (Ceea ce 

scriu sunt peregrinările mele); sau: “Uite, începe cu un cuvânt./ 

Apoi tăcere deplină/ Întreruptă din când în când/ De frământări 

de mâini./ Şi încă un cuvânt./ Uite, începe cu un pas./ Apoi 

inerţie/ întreruptă din când în când/ De clopotul ascuns în 

frunza/ De măslin./ Şi încă de un pas./ Şi când cu siguranţă 

stăpâneşti/ Două cuvinte şi doi paşi,/ Eu dascăl nu-ţi mai sunt.” 

(Lecţia). 

          L-am întrebat, recent, pe Dimitrie Grama care e relaţia 

sa personală şi specială cu poezia, dacă ar putea să formuleze 

o artă poetică, care să îl exprime. Răspunsul a fost/ este 

previzibil, poetul dezvoltă “un proiect” personal, în relaţie cu 

literatura lumii pe care a cunoscut-o în diverse expresii, limbi, 

el însuşi vorbind şi citind în foarte multe limbi importante, de 

circulaţie: “Scriu ce-mi trece prin cap, cînd îmi trece şi 

bineînţeles că-mi dau seama că în ceea ce scriu sînt mai multe 

afinităţi literare cu Borges sau Jimenez ori Aleixandre şi mai 



 

puţin cu Goga, care de altfel a fost bun prieten al familiei din 

partea mamei mele. De un timp încoace, am scris doar frînturi 

rupte direct din suflet. Fără ajutor, fără dicţionar, fără înflorituri. 

Şi mai ales fără să-mi pese de ce s-a mai scris, de ce gîndesc 

criticii sau chiar ce gîndesc ori simt cititorii, dacă or exista. 

Doar aşa am putut fi liber, doar aşa îmi lasă pana urme pe 

care pot să mă odihnesc. De cîte ori nu m-am lăsat de scris!? 

După fiecare rînd, am avut o senzaţie de sfîrşeală cînd 

universul tuturor posibilităţilor se limita la spaţiul finit, alb, al 

paginilor nescrise. Şi, cu toate acestea, niciodată nu am simţit 

vreo nelinişte, vreun regret. Mă gîndeam că Dumnezeu mă va 

supune altor încercări, cărora le voi răspunde pe măsura mea, 

necondiţionat, aşa cum am făcut-o de cînd ne-am cunoscut. 

Uneori, în acele momente binecuvîntate, am simţit palma lui 

caldă pe fruntea mea rece. Şi, ca într-o explozie epileptică, sub 

ochii uimiţi, alte pete albe, alte pagini se umpleau cu litere şi 

cuvinte noi, în parte necunoscute. De aceea, bag seama, 

niciodată de atunci încoace nu am avut putinţa de a reţine ori, 

mai mult decît atît, de a recita din ceea ce am scris. M-am 

gîndit că nu sunt eu singurul, alesul, care, din fericire sau din 

păcate, este doar un instrument. Nu un Stradivarius, ci unul 

simplu, prin care murmurul magicului trece nefiltrat. Nu ştiu 

cum gîndesc ceilalţi, dar pentru mine poezia este doar muzică 

de coloşi pusă în cuvinte. Cuvinte care nu îmi aparţin. 

Cotidianul mistic îl explic aşa: Pentru mine, barierele plantă-

animal-om, la fel ca şi toate celelalte bariere, cum ar fi: spaţiu-

timp, vis-realitate etc. sunt doar nişte invenţii recente. Eu, 

vrând-nevrând, mă aflu în acest punct unde toate acestea sunt 



 

o entitate. Împreună suntem un străjer care încă mai are tăria 

să înfrunte ştiinţa şi banalitatea cotidiană.” 

         Poezia lui Dimitrie Grama pune în pagină “o dialectică” a 

tăcerii şi a cuvîntului care excede caracterul explicativ al 

amănuntului biografic. Demersul poetic propune o 

redescoperire a realului, dar nu neapărat prin celebrare, cît mai 

ales prin interogaţie. 

 

Adrian ALUI GHEORGHE 

Piatra Neamţ, ianuarie 2015 

 
 

Note bio-bibliografice. Dimitrie Grama este născut la 25 
octombrie 1947 la Reşiţa. A urmat Geologia la 
Universitatea din Cluj, fiind totodată component al lotului 
naţional de atletism. Cu ocazia unui concurs al 
“sprinterilor” în Suedia, “alege libertatea”. La Stockholm a 
luat un Master of Sciece la Facultatea de Ştiinţe şi apoi a 
făcut medicina la faimosul Institut "Karolinska". După 
aceea a lucrat ca doctor chirurg la diverse spitale, unele 
renumite, cum ar fi Upsala University Hospital (unde a stat 
11 ani), Liverpool University Hospital, Norfolk & Norwich 
University Hospital, King Abdul Aziz Teaching Hospital în 
Arabia Saudită, etc. În prezent este medic la un spital din 
Gibraltar. În 1985 a publicat cîteva poezii în ziarul lui Virgil 
Ierunca, "Limite", la Paris. Din anul 2000, cînd a debutat 
editorial, a publicat, între altele): “Făptura cuvîntului”, 
“Pasărea melancoliei”, “Vînătoare de umbre”, “Elegiile 
depărtării”, “Suflete atîrnate de catarge”, “Neguţătorul de 
imagini”, “Voi lua cu mine noaptea”, “Dă-mi mîna ta, 
străine”,  “Bastian şi alte confidenţe”, “Obsesii comune”, 
“Versuri”, “Ilidia”, „Singuri împreună” 



 

  

 

 

 

 

 


