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Amintirile nu vin din memorie, 

 ele vin din senin. 
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___________________________________ 

 

 

Credeam în îmbrățișarea aia strânsă de care 

povestea Stănescu, în care timpul s-ar zdrobi 

între trupurile noastre, iar luna s-ar opri să ne 

privească. Dar doar credeam.  

Trenul a început să pufăie, controlorii să 

scuipe, boschetarii să adune chiștoace în 

continuare, tu să pleci mai departe. 

Azi e doar o amintire ascunsă-n colțul 

gurii. O grimasă-n colțul gurii.   

 

 

ai să rămâi  

neîmbrățișată,  

i-am spus. 

dar nici când 

 din tren i-am trimis  

o poză,  

dulcea mea  

nu s-a amărât. 

doar eu.. căci nu ea, 

eu, am rămas 

neîmbrățișat. 

 

câtă-mbrățișare 

stă  

într-o depărtare.  

și câtă depărtare  

stă  

într-o aducere-aminte. 

și iar, câtă aducere-aminte  

stă 

într-o strângere de ochi  

și-ntr-o grimasă-n 

colțul gurii. 

  

câtă-mbrățișare 

într-o strângere de ochi,  

într-o luni.
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_______________________________________ 

 

 

Cerșetor la capătul lumii, le cerșeam 

stelelor să cadă să-mi pot dori o dată să te mai 

văd. Dar apoi îmi dau seama că ție ți-aș cere să 

cazi și nici în nopțile de vară n-am să te mai 

văd. 

O să te cerșesc să-mi fii stea căzătoare 

când voi muri. Sufletul meu ridicându-se și tu 

căzând, la granița dintre cer și pământ ne vom 

ciocni.  

 

 

stelele sus 

și noi aici, jos. 

jos îl numim noi, 

căci ele se uită la noi 

ca la centrul lumii lor 

și-și zic: 

soare, cum îi faci să strălucească, 

lună, cum îi faci să se iubească, 

dumnezeule lor, 

dumnezeule lor, 

de ce oamenii, 

stelele stelelor de noi, 

de ce oamenii mor?
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_______________________________________ 

 

 

Nu te-am dus niciodată acolo. În spatele 

curții era un leagăn, o frânghie și-o scândură, 

agățate de brațul unui nuc ca o legănare pe brațul 

unui bunic. Ei, și din legănarea aia se vedea în 

zare pădurea de la marginea satului căreia, la 

marginea toamnei, la ora când se rumeneau 

cozonacii în cuptor, i se rumeneau și teii și 

salcâmii în zare. Și din văpaia soarelui se 

încălzea pădurea și aburea ca un imens ibric de 

cupru. Și stăteam așa, cu soarele la ceai, și 

fremăta pădurea. 

Astăzi nimeni nu se mai trezește la ora aia.   

 

 

venea spre mine cu poala întinsă,  

plină poala de mere 

ca de mai mulți sori 

și zâmbea fericită 

de ploaie atinsă, 

zâmbea și de zâmbetul ei 

îmi e dor. 

 

ofrandă cădeau merele ude 

și două mere erau umerii ei. 

doamne, omoară-mă-n toamnă, 

să fiu eu pământ sub tălpile ei, 

sub merele putrede 

căzute din poalele ei.
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_______________________________________ 

 

 

Nu-mi mai amintesc acum dacă mă sărutase sau 

nu. Mă trezisem a doua zi mahmur și nu îmi 

aminteam nimic. 

Aș fi vrut să fiu mahmur lângă tine. Îmi tot 

ating buzele cu vârfurile degetelor să simt ceva.  

Dar poate n-a fost apăsat, poate-a fost așa, o 

briză a unui sărut. 

 

 

 

mirosea a mâna maicii domnului și a tei,  

a primele femei mirosea gâtul ei,  

și părul ei era o salcie-n amurg.  

cădeam în poala ei 

ca într-un câmp cu flori  

proaspăt cosit  

și îi zâmbeam cu ochii strânși. 

aveam  o oboseală de copil, 

de joacă multă și de râs, 

și-mi mângâia bărbia.  

n-am să te ating ca oamenii,  

n-ai să simți vârful degetelor mele  

ca piele, ca os.  

am să te ating cu umbra unui tei  

și-ai să-ți muști buza. 

stăteam culcați pe spate la umbră de alun  

și-mi desena pe umăr 

umbra norilor.  

bătea și-un vânt ușor de-mi răsfira cămașa 

și nu știam de-i vânt sau adierea degetelor. 
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