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Cuvânt înainte

Poeta Donaris - 
Poeta Dunării Latinizate 

într-un spațiu slav

Doamna Dunia este fluviul de cuvinte, care izvorăște
de departe, dar nu se oprește niciodată, în pofida
intemperiilor, a aluviunilor perturbatoare, a miscelaneei
literare.

Pornind cu elan din perioada adolescentină, și-a făurit
o pană proprie, prin care surprinde cotidianul în mod firesc,
fără emfază și grandoare. A rămas o femeie demnă de
propria sa condiție, într-o lume antinomică și acaparatoare.
Și-a construit o personalitate bazată pe virtuți și nu pe
speculații. A știut să se antureze de oameni de valoare –
artiști, dascăli, iubitori de folclor.

A lansat devenirile multor spirite - dovedind o maieutică
socratică, natural feminină. Prezentă permanent în Cetate,
conduce Cenaclul „Luceafărul”, al legendarului latinist

Marinel Marinescu, dar deschide noi breșe pentru apă
vie - Aldebaran, Constelații Transfrontaliere Româno-
Bulgare. Diplomația poetică i-a permis să își facă din Ruse
un

oraș al sufletului, irizat din proximitatea iubirii de
Giurgiu, iar din Balcic un refugiu marin și stelar. Iubită pe
ambele maluri, beneficiază de traducerile de excepție ale
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filologilor bulgari.
Antologiile pe care le-a coordonat nu s-au limitat la

poezie, ci și la picturi, crochiuri – amintind de încrustările
în planșe ale primelor scrieri medievale. Salvată de bolta
de vie de acasă, de familie, de colțul tainic al mesei de
scris, de electrizarea unei pisici peste tomurile mereu
răsfoite – amintește de gândul lui Appolinaire, care își
dorea exact aceasta serenitate. Își alege nidusuri ideale -
Școli din Municipiu și din Județ, Biblioteca, Muzeul,
Parcul, Statuia lui Eminescu, Ateneul Bălănescu.

Se confundă cu Orașul. Devine o efigie literară a unui
Port Dunărean. Rimele simple amintesc de profunzimea
picturilor naive de pe sticlă - suport ce permite
transversarea spre suflet. Poeziile sunt cantabile și găsesc
o interpretă pe măsură – așa cum Ahile și l-a găsit pe
Homer. Nu prididește și, totuși, are liniștea Începuturilor.
Geneza sa este întotdeauna în matcă.

Face elogiul ceștii de cafea cu aceeași fervoare a
negustorilor venețieni de pe vremuri și vede în Dunăre un
Fluviu cosmopolit, sediu inperturbabil al atâtor civilizații
milenare.

Prolifică, nu scrie o poezie, ci teme, cicluri literare.
Poeme ale Cetății, ale Turnului cu Ceas, ale Dunării, ale
Orașului Ruse, ale Cetății Balcic. Ba chiar și ale Fulgului
de Nea.

E nelipsită de la Târgurile de Carte, pe care le onorează
cu propria creație, pusă, deseori, în Antologii. Aceste
creuzete lingvistice permit comparații fertile, emulații
prodigioase și varietate de stil. Descoperind armonia între
creatori - rupe mitul disensiunilor germinative. Având de
ales între geniu și notorietate - alege geniul notorietății.
Are atâta forță de sugestie, încât simpla prezență creează
un fenomen cultural.

Conștientă de propria poziție, oferă torța tuturor celor
care nu se tem de foc. Adaptată perfect noului - transcrie
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în rețele de socializare un suflet romantic, greu convertibil
la digital. Faptul că reușește din plin dovedește că Poezia
poate scăpa oricăror încorsetări tehnice. Nu își acceptă
decât Destinul Creativ - singurul care o definește deplin.
În timpul liber, e tot Poetă - întocmai lui Midas, care aurea
totul, chiar și atunci când se credea ferit de har.

Drama și șansa Poetei e de a rămâne mereu ancorată în
vers - cu Corabia în Port la Dunăre, străbătând Oceanul
Planetar, fără a se urni din loc. Îți trebuie multă discreție

pentru a analiza o Poezie. Cu atât mai mult o Poetă.
Dunia Pălăngeanu face trecerea de la Optezciști la
Douămiiști. De la Postmodernism la un Fracturarism
existențial și semantic.

Conglomerată într-o lume a visărilor, Poeta nu dă
reveria pe nimic. Îi place tandra atingere a verbului pe
hârtie. Poezia sa nu este una lentă, ci are o combustie în
patru timpi, ca motorul lui Carnot. Epuizând versul, îi
păstrează semantica. Se cuibărește în esență, ca într-un
culcuș germinativ. Știe să extragă esențialul, fără a face
ceva cu el ulterior. Descrie Lumea și o lasă analizei
fiecăruia. Nu face introspective, fiindcă nu își dorește
blocarea în propria persoană.

Fiind Poeta Cetății, acceptă Fericirea colectivă.
Conduce Cenaclul și deschide porțile oricărui. Nici măcar
restricția cunoașterii geometriei – restricție insituită de
Platon - nu mai e valabilă. Talentul nu îl pretinde, dar îl
discerne. Rata promovării unui membru al Cenaclului este
corelativul valorii lui. Te simți mândru când te posteză în
intermedia, dar ești demn de mândrie doar la reapariții.
Deține, astfel, inefabila unitate de măsură a talentului -
uzualitatea.

Relația specială cu Bulgaria depășește vecinătatea
imediată. Fiind Poetă a Dunării, poate cere Fluviului orice.
De pildă, simbioza transfrontalieră. Replica translatorilor
din Țara Trandafirilor Balcanici e pe masură. Transpun în
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versuri slave - clinchetul latin.
Prezentă la sate, se confundă cu Drăgaica, în chip de

Sânziană. Îi plac tradițiile, în măsura în care nu sunt
vetuste.

Poeziile sale sunt crochiurile unor romane nescrise,
variantele abreviate ale unor piese de teatru și melodramele
unor filosofii. Scrie în permanență într-un limbaj universal
și totuși unic. Fiecare loc din Giurgiu îi este familiar. Poate
recita oriunde. Își alege, totuși, locuri gravitaționale -
Statuia lui Eminescu, Biblioteca „Bassarabescu”,
Ateneul„Bălănescu”, Muzeul. Nu cere decât o clipă de
liniște, înainte de începerea Spectacolului.

E, de fapt, un moment de respiro al infinitului. Un
memento mori ignorat. Un carpe diem a priori. Apoi, totul
decurge de la sine, ca în Nopțile Șeherezadei.

„Dacă dragostea e un fum... ”scrie în volumul de față.
Într-un vers alb, ca de zapadă, Poeta Donaris definește

evanescent dragostea, apelând la Pipa Păcii. Fuioarele de
fum nu sunt dense, dar au osatura emblematică a sufletului,
ca într-un vers păunescian, cântat de Raul Cârstea. Aripile
dragostei bat nestingherit în mritmuri angelice cu
motricități ornitologice. Totul e visare, deci, în sfera
posibilului. Poeta are spațiul ei magic, la care nu renunță:
coala de hârtie, dar și scena sau grădina casei.

Visează alături de noi, ca într-un Manual de Bune
Maniere. Totul trece prin spirit. Singura materialitate e a
băncii îndrăgostiților. Petalele de pe ea sunt mereu altele.
În poezia lui Blaga, polenul de jar coborât din stamine de
alun era fecund. La Poeta Donaris vedem deja Codrii
Vlăsiei visați la Cluj.

Indiferent de factura ei, o poezie a Duniei Pălăngeanu
trebuie citită de mai multe ori.

Textele medievale implică patru tipuri de lecturi:
lexicală, alegorică... Nu mă îndoiesc că și mun text recent,
cum ne oferă o poetă contemporană, trebuie citit cu
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aplicație. Ca un erudit în opera Duniei Pălăngeanu, emit
judecăți de valoare primare, care sper să servească drept

amorsă unor critici mai competenți. Pledez pentru o oră
de literatură pe trimestru, în mfiecare clasă, cu poeți
contemporani, locali, invitați la catedră. Cu Poeta Donaris
la Giurgiu ar fi un bun început. Avantajul Domniei Sale
constă în faptul că, până a prinde contur un

astfel de proiect - poate fi întâlnită conducând Cenaclul
Literar „Luceafărul”, recitând la Statuia lui Eminescu din
Parcul Alei, la Muzeu, la Dunăre. M-am temut de acest
titlu - „Dragoste și tutun...” - eu fiind adeptul primeia și
dușmanul declarat al celui de-al doilea.

Dar, fiind „la Dunăre”, a trebuit să văd ce se întâmplă.
Și, fiind exegetul operei, nu putea să-mi scape o fărâmă
din ea. M-am liniștit citind... Poeta invoca doar aburul
sapiențial, aroma plutitoare a esențelor, fredonarea blândă
a ecourilor vetuste. Cu o astfel de abordare și un habotnic
poate fi de acord.

Aceasta e forța ascunsă a Poeziei: ea poate converti
totul în sublim. Arghezi a scris flori din mucegai. Lucrezi
cu ce ai la îndemână, cu ce îți oferă natura imediată.

Rima poeziilor e una desțelenită, cu accente
avangardiste a la Vinea, Tzara, Fundoianu și ceilalți.
Rămasă în Giurgiu, Poeta Donaris are nu numai un prieten
parisian, ci și moda cabareturilor și teraselor de pe Sena.
Știe să se îmbete fără să bea. Are nevoie numai de un cer
gri și o acuarelă. Așteaptă îmbarcarea pe bateau-mouche.
Mâine- poimâine, Canalul Dunăre-Sena va fi navigabil...

Dr. Cosmin Ștefan Georgescu
Scriitor, Paris-Franța
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Dragoste și tutun la Dunăre

Dacă „dragostea este un fum”,
fericită e pipa care adăpostește
primii fiori și clipele de suferință,
tânguirile și jurămintele rostite
în nopțile de nesomn,
și faldurile transparente ale zorilor,
adăstând înfrigurate pe pleoape -
aripi de fluture zburând prin Univers,
flăcări nestinse încălzind trupurile noastre.
Între noi, astrele luminând veșnicia
și banca ce așteaptă de milenii
alți și alți îndrăgostiți.
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Amintirea florii albe de cireș

Iubite,
nimic nu e pentru totdeauna,
nici foșnetul primăverii,
care s-a cuibărit
în inimile noastre
pulsând neliniștite -
păsări fermecate,
căutându-și perechea
în licoarea amară a clipei.

Vezi,
Amintirile pleacă din noi,
pescăruși triști, acoperind cu aripile

ochiul nemărginit al cerului,
răscolind parfumul timid
al mugurilor deschiși
pe crengile sfioase,
mângâiate de pulberea zilei
ce se scurge fără odihnă.
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Risipită în petale de dor,
floarea albă de cireș
luminează ca un astru
jurămintele de iubire,
ascunse bine
în sipetul sufletului,
și ne arată astăzi calea
spre un alt anotimp.

Liniște pierdută...
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Adagio eminescian

Ce te legeni, codrule vlăscean,
aici, lângă Dunărea căruntă,
ascultă cum ațipește vântul
și cum din lotcă sirenele cântă
printre sloiurile luminând cheiul,
și inima mea - clepsidră ninsă,
pe sub stele - flacără prelinsă,
vremea ta trece, tremurând desuet,
albastre zori, crengi la pământ -
un marinar recitând un sonet,
cadențe reci, duh de mormânt,
altare de gheață și de cuvânt,
stea tremurată în ochi violet,
luceafăr odihnind pe-un minaret.
Încet, mai încet, tot mai încet...
Cumva... a plâns Eminescu?
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Astrele scriu povești

Hai, iubito, sub lună,
părul tău plin de stele
a izvoare sună,
gura - potir de nestemate,
vorbele se rostogolesc
ca rubinele coapte,
pantoful atinge sfios cărarea,
iar ochii, ah! ochii, mai adânci
decât marea.
Hai să ne pierdem târziu
precum umbrele în lac,
astrele scriu povești
caligrafiate
și, de prea multă mirare,
spre dimineață tac...
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Bună ziua, Doamnă!

Bună ziua, Doamnă!
te privesc cum treci,
plin de nori ți-e părul
zările sunt reci.

Chiparoși se-nclină
la sosirea ta,
îți tresare pleoapa
și mai cade-o stea.

Eu aștept în porturi,
felinaru-i stins,

marinar vremelnic
plin de necuprins.

Țărmul pare aspru,
sub umbrelă stai,
fluturi evantaiul
ca o Loreley.

Bună seara, Doamnă!
astrele se-aprind,
stau de veghe veșnic,
să te văd sosind.
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Cafea amară

Poate că erai o frunză
lângă ceașca de cafea,
mai amară ca veninul
risipit sub praf de stea.

Poate-ai fost doar o părere,
fulger stins pe-un cer cu ploaie,
versuri scrise cu neliniști
și uitate pe o foaie.

Dar te-aștept în dimineață
și te-aștept și-n noapte grea,
să sorbim plini de mirare
ceașca plină cu cafea!

Te aștept pe roua verii
și-n potirul plin cu ger,
să fim doi pe drumul vieții,
în caleașca de mister.
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Canțonă

Zarzării se prăvăliseră peste drum
în rotocoale de parfumuri bete,
pământul icnea sub perdele de fum,
păsările se-apropiau în cete.

Umbrele ieșeau din cimitir
și dansau prin livezile albe,
transformate în fragedul fir
al ierbii cu privirile calde.

Totul se perinda ca un cântec vrăjit...
primăvara alerga în pas de colombină
pe bulevardul din sufletu-mi rănit,
invadat în zori cu stoluri de lumină.
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Ave, ție, femeie!

Cine ești tu, Femeie?
Pașii tăi trec ca o adiere peste anotimpuri,
acoperind cu miresme întreg Universul,
te-nveștmânți în roua cerului în zori,
din astre îți faci diamantin colier,
ce străluce fermecat în nopți de veghe
aninat la gâtul tău - umbră de lebădă
despicând apele - zările adânci, îmblânzite,
din mările și oceanele necuprinse,
întinderi palpitând pe tipsia arzândă
a sufletului tău, în care încolțește
firul fraged al Vieții...
Ave, ție, Femeie, Zeiță de-a pururi!
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Călătorie

Trec prin dimineaţă
năvalnic,
corabie nevăzută
spintecând valul
neliniştit.
Cine mă călăuzeşte,
cine mi-e alături
în secundele luminoase,
ce sfâşie liniştea
cuibărită
în marea de alge şi scoici?
Cine mă mângâie
în clipele triste,
de rătăcire amară,
privindu-mă stăruitor
din luciul ademenitor de ierburi?

Încerc să trec dincolo...
și calc pe vârfuri, printre stele,
fiindcă m-am rătăcit,
într-un târziu,
pe cheiul înşelător
al vieţii...
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Aprilie la Dunăre

Cine ești tu, salcie,
cu umbra atingând pământul...
ai fost, poate, fecioară frumoasă,
ce și-a pierdut pe chei legământul.

De unde vii, firule de iarbă,
hrănit din paloșul strămoșilor mei,
când Dunărea purta pe despletite unde
pleoapa ostenită a norilor grei.

Care e povestea ta, malule,
cu urechea lipită de Cetate,
se-aude din adânc vuiet de săbii
sau toaca din sufletul meu bate?
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Căutare prin anotimp

Te caută ochii - poveri reci de flori,
s-a sinucis Timpul pe-aproape,
încremenită-i secunda ca un heruvim
cu aripa risipită pe pleoape.

Se-aude orchestra, prin tristul burg,
ca fantome-n exil trec trăsuri,
cu copita-nstelată, crispată de frig,
gonesc prin zăpadă cai suri.

Și eu sunt acolo și parcă nu sunt,
mi-e umbra priponită-n ferești,
mai pâlpâie-n candelă mirul cel sfânt,
coborât din unghere cerești.
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Chemarea simezei

Intermezzo pe simeze,
umbre de culoare,
ochiul meu învins,
foșnet, flori și zare,
aripă de cântec
risipit pe-o pânză,
murmur de impresii,
lumină, descântec,
rugă-n ceas tihnit
cotropind în taină,
sub praful de astre,
sufletu-mi vrăjit...
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Cântecul Dunării

Cântecul Dunării astăzi ascult,
un cântec străvechi, început de demult,
pe cheiul negru, noaptea sub lună,
legănat de corăbii, de valul de spumă.

Cu-nfiorare, Cetatea l-ascultă,
e vifor de paloș, de săbii în luptă,
sau, uneori, sirenă la mal,
purtând despletită eșarfa de bal.

Dragoste, ploaie, viscol, furtună,
e-n cântecu-acesta ce aprig răsună,
soare arzând, palpitând la catarg,
pescăruș poleit de Luceafăr în larg.

Istorii întregi... și viață... și moarte...
vals nesfârșit, strigăt și șoapte,
povești aninate-n năvod de pescari,
dimineți îmblînzite de marinari.

Pe toate le simt. Și le știu pe de rost,
de parcă în toate-am trăit și am fost,
cântecul Dunării e cântecul meu,
îl las moștenire, astăzi, și eu.
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Commodo

Liniște de mormânt...
se-aud doar fulgii căzând
în siberii nocturne,
și-un înger oftând
pe tipsia-nghețată,
doar viscolul este stăpân,
privește cu ochiul de sticlă
un cerb din pustiul de fân,
se-aprinde, târziu, un opaiț,
în mansarda plină de umbre,
iar flacăra-n danțul ușor
prin unghere se-ascunde,
să bem curaçao în doi,
iubite, din clepsidra pustie
doar pârtii să treacă prin noi
și Erato, în zori, să învie.
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Chemarea primăverii

Uneori, spre apus, fug de tine
și m-ascund târziu într-o floare,
cu gândul la vremuri senine,
fug de iarna de-afară, ce doare.

Fuior de lumină tot curge
pe tipsia lipsită de verde,
iar raza de soare se frânge
și-nvinsă de geruri, se pierde.

Mă rog ca să vii, primăvară,
palpită pe crengi muguri reci,
și-aștept, în livada de-afară,
în seara aceasta să treci.

Aș vrea să mă mut în albastru,
aș vrea să mă nasc în senin,
să tresară izvorul sihastru
în ulciorul de zarzăre plin.
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De înnoptare

Noapte bună, luna mea,
simt parfum de peruzea,
priponit pe cer cu stele,
luminat cu picurele,
strecurate-n rămuriș,
printre frunze de agriș,
lângă perna cea cu vise,
cu versuri de ață scrise,
pe pânza de catifea,
să alunge vremea rea,
să vină o zi cu soare
și cu păsări călătoare,
cu muguri cruzi de speranță,
dulce-i drumul tău de viață...
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Cruciadă

Iluziile
pleacă la război,
în zori de zi,
cu scuturi de lumină,
iar noaptea aprind făclii,
în corăbii transparente,
trec, mustind a fum...
sufletul rămâne învins
în drum,
fluturând din pleoape,
năvod de-abis,
întunericul mării
de stele e nins.
Catarg ostenit, Anotimpul,
se-mplântă în noi,
iluziile despletite
pleacă la război,
năvalnic șuvoi
se-avântă pe șeaua
unui inorog poleit...
Și-apoi,
stins este rugul,
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fiori de zenit
cuprind depărtarea
și totu-i sfârșit,
miluind necuprinsul
de asfințit.
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Desfrunzire

Desculță sunt, Doamne,
în fața privirilor Tale,
prin roua căzută a dimineții
și printre frunzele domoale,
ațipite sub brumele toamnei,
desculță trec prin zi,
cu tălpile arse de astre,
desfrunzită de amintirile frumoase,
de zilele cu soare și vii culori,
străbătută de imaginea ta,
de aripile tale ocrotitoare
ce-mi dau curaj și alinare -
palidă și însigurată lumină,
susurând blând, abia șoptit,
în pocalul înfrigurat al vieții...
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De dragoste dunăreană

Dacă e primăvară,
e și dragoste dunăreană,
tresare malul, se naște o zi,
fecioarele cufundă pânza în ape
între a fi și a nu fi...
Dragostea începe cu un cântec,
trec marinarii, cu pleoape vineții
de nesomnul din pântecul apei,
descântec la ceasuri târzii.
Pescarii deznoadă năvodul,
în mrejele ude zace un vis,
se zbate sub solzi de lumină,
la maluri de Dunăre prins.
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Balada eroului bulgar
În memoria poetului - revoluționar Hristo Botev

Sus, pe vârful Vola,
cântă trist o gădulcă,
flori de colț ațipite
plâng prelung prăvălite
pe valul de stâncă.

Luminat de o rază
e locul cel sfânt,
unde trupul cel falnic,
răpus de un glonț,
secerat a căzut.

Și plânge Bulgaria
pe eroul slăvit,

roșii trandafiri răsar,
hrănit cu sânge e pământul
de jale cernit.

Cântă gădulca de jale,
de luptă și pieire,
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se-nfioară dușmanul
ascultând la hotar
cumplita vestire.

E doliu azi la Vrața,
stelele cad ostenite,
stâncile sfârtecate în zori
de vaiet și fum
acoperă mormintele sfinte.

Slavă ție, sfânt erou,
în veci nemurire,
clopote se-aud din înalt,
binecuvântând pământul
cu-adâncă sfințire!
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Despre zbor cu speranță

Zborul nu se învață prea ușor,
viața are multe capcane când trece,
uneori, de după colțul viclean,
te pândește, asudând, întunericul rece.
E nevoie de spațiu larg și senin,
de acorduri astrale ample, generoase,
care să învingă norii hulpavi
când albele aripi se-ntind maiestuoase.
Și cântecul să curgă lin din pocal,
când lira gingașă cu-n murmur suspină...
ca taler de miere pare luna pe ceruri,

pierdută suav în zori de verbină.
Cu încredere și speranță, fii pregătit
de zboruri culante printre stihii,
prieten să-ți fie gândul cel bun
și aripi deschide, aprinse făclii,
sub pleoape aride și-n inimi pustii.
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Dimineață la Giurgiu

Bună dimineața, floare de cireș,
zorile palpită blând pe pleoapa mea,
Dunărea trezită bate-n malul sur,
fluturii adastă pe o peruzea.

Orașul tresare sub pașii grăbiți,
trece-o lăptăreasă pe strada mahmură,
cântă stins un clopot în turle prelungi,
se-mbracă câmpia în verdea armură.

Norii se răsfiră, zarea e senină,
Turnul cerne ora - aripă în zbor,
cade o petală de gând diafană,
învinsă de rouă și de aprig dor.
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Doamne, ai milă...

Ai grijă de tine în zi,
de suflet ai grijă în noapte,
caută drumul cel drept
și locul tihnit plin de șoapte,
aprinde o candelă iar
să pâlpâie lângă fereastră,
unde aștepți răsăritul,
cu pleoapa zugrăvită-n albastru,
mai roagă-te pentru dușmani

să le fie gândul senin
și pocalul pe care îl bei
de aghiazmă mereu fie plin.
Doamne, ai milă de mine,
de cei ce alături îmi sunt,
coboară privirea cea blândă
în negura de pe pământ.
Amin!
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Poemul ca o cetate

Ca o cetate
răsărind din talazul
înşelător al mării
e poemul acesta,
pe când zorile
se depărtează tot mai mult,
corăbii prelungi
părăsind ţărmul iubit.
Ostenit eşti, poetule,
când ancorezi, în sfârşit,
lăsând în urmă valul aspru,
pe care corabia naufragiază
ca o himeră albastră,
departe de portul flămând...
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Poem cu castane

Se-alintă Maricica și coace castane,
toamna se strecoară prin unghere reci,
luna stă mirată, străjuind obloane,
cuibărită-n tava cu arome zeci.

Se-aude un susur căzând în pahare,
vinul ca balsamul mă-mbie îndată,
încerc să adorm, dar tot văd în zare
doar pe Maricica și castana coaptă.
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Poveste de iarnă

Ninge lin la Giurgiu,
ziua se rostogolește albă
și prietenoasă pe sub crengile
bradului acoperit cu sentimente.
Sufletul, clopoțel de colindător,
pregătind seri magice,
repetă uvertura plină de magie,
care ne transformă în copii
de fiecare dată...
Trec cu sania peste Dunărea
trezită în zori de sunetul
zurgălăilor:
Lin, lin și iar lin!
E liniște în inima mea...
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Fără cuvinte...

Cuvintele sunt undeva, în buzunar,
dar ce nevoie am acum de ele,
când răsuflarea ta mă înconjoară
cu-al ei parfum ce picură din stele,
și primăvara vine lin pe ape,
corăbiile trec prin burgul rece,
o lebădă mi-e sufletul întreg,
privesc în ochii tăi umbra-i cum trece...
Și plouă azi cu flori de corcoduș,
miresme cad mirate peste noi,
ca baiadere într-un straniu dans
în care osteni-vom amândoi.
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Madrigal diafan

Rochii de zăpadă - foșnet lin -
plutesc prin văzduh
în alb și feeric zbor,
mi-e sufletul plin de imagini
de aprig și nesfârșit dor...

Cine mă cheamă, sub astre,
într-un madrigal dantelat?
Cineva s-a semnat pe mătasea
ce cade din cerul brumat.
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La un ceai

E iarnă îndrăgostită azi, pe bulevard,
Miroase-a floricele și castane coapte,
Urme de patine, subțiri siluete,
Răspândind parfumuri subtile, departe.

Un domn plictisit foșnește ziarul,
Pe colț, la o ceainărie cu-arome de flori,
Domnișoara pierde delicat mănușa
Printre mese ninse de priviri și nori.

Se-adună dulci șoapte în fulare moi,
Sănii pe afară saltă-nfrigurate,
Târziu, se rostogolesc, cu umerii goi,
Portocale reci și amorezate.
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Lacrimă de sare

Lin, tot mai lin
e al meu destin,
către depărtări
oglindind cărări...

amară și rece
umbra care trece,
ogor nearat
la margini de sat...

cântec tot mai stins,
zbor spre necuprins,
strigăt la hotare,
lacrimă de sare.
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Mini poem de dragoste

Cea mai aleasă zi
e aceea când soarele
din priviri se strecoară
în cupele pline de fericire,
iar șampania
se revarsă afară...

de atâta iubire cuvintele
au încremenit senine,
de-atunci mi-e dor mereu...
chiar și atunci când ești
lângă mine.
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Imn de primăvară la Dunăre

Primăvara, la Dunăre, caii sunt albaștri,
țâșnesc ca fuioarele calde din noi,
pe străzile cu case primenite,
spălate de rouă și harnice ploi.

Amețită sunt de tine, primăvară,
ninge în zori cu-ale cireșului petale,
scriu versuri cu cerneală de zorele,
prelinsă din călimara cuibărită în sandale.

Voi scrie un imn cu apă din Dunăre,
sirene vor eșua la mal mirate,
ca astrele lumina-vor stihurile mele
în lespezile de cetate săpate.
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Iluzie de primăvară

Și noi, care trecem ca iluziile
pe străzile văduvite de soare,
pașii noștri se cuibăresc liniștiți
în foșnetul păsărilor călătoare.

Ne ascundem sub zăpezi gândurile -
ghiocei răstigniți din nou de zăpadă,
țurțuri grei ne aduc vești din siberii
și-i lacom pustiu prin grădini și pe stradă.

Te-așteptam, primăvară, ca pe-o lăcustă,
cu ochii învinși de-un albastru smarald,
dar tu te-ai ascuns, sub umbre de streșini,
și mirat mă privește un mugure cald.
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Zori cu Dragobete

Brățări de flori
mi-am prins
în dimineață,
cercei de nori,
în ochi doi sori
și dor de viață.
De mult senin
fiori înmuguresc,
în sufletul plin,
buchet de culoare,
albastru de zare.
Iubesc!
E dulce sărut,
căzut în sânul
înflorit feciorelnic,
descântec vrăjit,
pe rouă sosit
și-al inimii sfetnic.
Și dorul năvalnic
aleargă în cete,
de Dragobete!
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Povestea iei

Poveștile de demult ale satului,
spicul sfânt de pe glie,
cicoarea albastră din câmpuri,
șoaptele răcoroase ale izvorului,
fântâna cu apă vie...
sunt cusute toate, cu dor și stele,
în nopți lungi de veghe,
pe frumoasa mea ie -
murmur de câmpie...

Și-n pridvorul cu flori de rouă,
o mândră din poveste
privește spre glie,
se-oglindește-n căni de lut,
în zorii picurați cu senin,
chip de Românie!
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Primăveri cu frunze

Primăveri cu muguri,
stele-nvolburate,
miresme prelungi,
brazde-ntunecate,
brebenei plăpânzi,
cuiburi fericite,
aripi fremătând,
ţărmuri regăsite,
fluturi palpitând
pe tipsia vieţii,
sorbind cu nesaţ
roua dimineţii,
primăveri cu frunze,
rug aprins pe buze,
soare, buburuze...
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Poemul nopții

Luna, luna, numai ea,
mai aprinde flacăra
ce ne leagă pe-amândoi,
pe sub cer de fluturi roi,
și deschide porți de vis
cum pe lume ne-a fost scris,
să-alergăm peste câmpii,
mânați de greieri zurlii,
prin livezi cu poame dulci
și-n fântânile adânci,
unde chipul se-oglindește
coborât într-o poveste.
Lună, lună, mândră lună,
umbra ta de miere sună...
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Poveste albastră

Locuiesc într-o poveste albastră,
până la cer cuvântul e trimis
încrustat pe frunze, pe aripi de zare,
pe străfulgerarea atomului încins.

Visul țâșnește din firul de iarbă
scăldat în roua zorilor de diamant,
mă scald în urma lăsată de astre
cu gândul - stilet rătăcind prin înalt.

Nu sunt decât o pasăre de lumină
pe șevaletul poleit cu sentimente...
hei, trecătorule, oprește-ți pasul
și alină-ți, azi, dorul învins de sete.
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Nemurire

Maci roșii pe câmpia sufletului,
amurg, dragoste, jar nestins,
maci roșii - nemărginire...
aripi de dor, fior necuprins
purtat în abis,
Nemurire...

Teamă ascunsă în vorbe deșarte,
pocal cu aiazmă aprins,
umbre subțiri în dimineață,
durere, vaiet, necuprins,
aripi, flacără, viață,
Speranță!
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Povestea crăiesei

Primăvara,
crăiasa vine
învăluită în zori,
ochii adumbriți de miresme
par petale de flori,
străbate cu pași înaripați
aleile de soare,
în foșnetul dantelei,
cu părul de zare.

Pe degetele-i subțiri,
inele de ametist și rubin
strălucesc cu sfială
în aerul senin,
pietre prețioase -
foșnet de tafta,
parfum de agată,
cer de catifea...

În calești de muguri
trece-n necuprins,
ca un paj se-nclină
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ochiul meu, învins
de-atâta culoare,
în tablou vrăjit,
din care crăiasa
tocmai a fugit.

Primăvara, uneori,
crăiasa iese din ramă,
misterioasa-i poveste
surprinsă de pictor
încet se destramă.
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Vin Florii cu poezii!

Vin Florii cu poezii!
sufletul se minunează,
cu aripi pline de rouă,
azi, un înger ne veghează...

Verde-i totul prin câmpii,
macii își aprind potirul,
vin Florii cu poezii!
plin de soare e clondirul.

Fluturi, gâze, vis și zbor,
cerul cade în oglindă,
transformate-n mâțișori
sălciile stau la grindă.

Florile înfrigurate
scot azi capul din stihii,
Doamne, dă-ne bucurie,
Vin Florii cu poezii!
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Tristeți provinciale

Domnișoară,
ți s-au înecat corăbiile
în ceașca de cafea,
plouă cu nostalgii
și albastre himere,
ceru-i de mucava.
Fugi de pisica neagră,
scrii versuri pe pereți,
te temi de ce va fi...
praful uitării se-așează lacom,
invadând universul
în fiecare zi...
Domnișoară,
tricotezi în amurguri
o amintire pe față, trei pe dos,
trec calești prin burguri,
zurgălăi palizi te strigă pe nume,
răscolind înserarea duios:
Domnișoară...
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Solitudine

O fantomă trecea pe șinele înghețate...
biet tramvai - adăpost de vreme rea,
aducând din Siberii amintirile mele,
iarna cocheta, sub voaleta de acadea,
pe străzile pavate cu gheață și stele.

La stația următoare, am să cobor,
cu botinele cufundate în nea,
mă gândesc la ceaiul fierbinte
ce se va strecura în ceașcă ușor,
în mansarda mirosind a peruzea.

Într-un târziu, am să-mi acopăr umerii
cu șalul întunecat al nopții fără astre,
pleoapele, continente diamantine,
vor flutura din aripile albastre,
amintindu-mi de tine...

Dragoste şi tutun la Dunăre 63



Slavă ție, apă vie!

Binecuvântată fii în veci, apă vie,
din râuri și mări și oceane,
tu, care cutreieri întinderea Pământului
și ne hrănești pe toți cu unda ta răcoroasă,
câmpii și lanuri de grâu și păsări ostenite,
turme de cerbi, iepuri fricoși și oameni însetați,
pești neliniștiți și sirene cu solzi de aur,
apă care porți albastre corăbii
spre-ndepărtate și tihnite țărmuri,
și care le știi pe toate, de la botezul sfânt
la veșnicia umbrelor reci ale morții...

Slavă ție, de-a pururi, apă vie,
păstrată în ciutura de lemn a fântânii
și în vechea cană de lut a străbunilor,
tu, care te naști din lacrima cerului
și potolești arșița câmpului nemărginit
și rodul livezilor cu mere pârguite,
tu, care speli cu rouă potecile muntelui
și ne arăți calea spre cerul necuprins,
de unde ne privește cu dragoste, în fiecare zi,
ochiul senin și iertător al lui Dumnezeu.
Apă - ambrozie nesecată a sufletului -
Apă - aghiazmă parfumată în pocalul sfânt -
Apă - murmur și sevă pe buze, bucurie -
Tu, zeiță a celor ce sunt, apă vie!
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Vis de vară

Uneori,
sub o pălărie de dantelă,
se ascund visele
palpitând târziu, ușor,
ca niște fluturi osteniți
în așteptarea zorilor,
sub bruma norilor...

vara se lasă așteptată,
greierii freamătă, mirați,
prin grădina cotropită de ape,
de friguri albastre-alungați,
mi-e dor de fluvii de roze,
de zorele cățărate-n pridvoare,
de satul rotund ca o nucă,
cu uliți scăldate în soare,
de orașul cu corăbii mi-e dor,
cu fanfare cântând pe-nserat,
de umbrele fine ce trec
prin Aleiul cu tei dantelat.

Uneori,
fluturând panglica
de la pălăria de mătase,
vara vine poleită de astre,
iar dimineața aleargă cu trăsura
pe bulevardele albastre, albastre...
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Noi și marea

Perechi, corăbiile treceau pe ape -
amintirile sălășuiau adânc în noi,
neavând nicicând cum să scape,
și-n urmă parfumul de alge șuvoi.

Păream mateloți la margini de lume,
catargul urca înălțat spre-nfinit,
inima se preschimbase în scoică de aur,
în amurgul cu solzi poleit...
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În Vinerea Patimilor

Doamne,
e cea mai dureroasă zi ce sălășuie
sub pleoapa mea plină de întristare,
când suferințele Tale, necuprins de mari,
au înfiorat astrele pe bolta ivorie
a cerului...
Gura ta însetată cu oțet a fost udată,
iar maci aprinși au înflorit triști
și ți-au stropit trupul și tălpile ostenite
de aspră prigoană.
Nevrednici suntem, Isuse,
în fața chinurilor și batjocorii aprige,
pe care fruntea-ți acoperită cu spini
și trupul Tău le-au răbdat îndelung,
pentru a semăna în imensitatea lumii
mântuirea și iertarea greșelilor noastre
multe și grele.
Pe giulgiul cel înmiresmat
cad astăzi lacrimile mele fierbinți,
cu care spăl drumul suferinței și
îndurărilor Tale, implorând ca binecuvântarea
și miluirea să cadă din ochiul Tău senin
asupra noastră.
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Rămas bun, mare!

Zori de zi şi-un val de mare,
Pescăruş trecând în zbor,
Sub senin de cer albastru,
Ţărmuri pline de fior.
Nopţi mereu îndrăgostite
De al stelelor şuvoi
Vor rămâne amintire,
Amintiri vom fi şi noi.
Plec de astăzi mai departe
Spre oraşul meu cel drag,
Mă aşteaptă iar Aleiul
Şi muşcatele din prag.
Iar în nopţile senine,
Vraja fostelor iubiri
Vor aduce-n foşnet tainic
Marea plină de-amintiri!
Rămas bun, frumoasă Doamnă,
Marea mea de catifea,
Voi presa o amintire
În ierbar senin de stea.
Las în urmă glas de ţărmuri
Şi corabia de vis,
Un poem plin de tristeţe
Pe nisipul tău am scris.
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E toamnă la Ruse

Bună seara, Ruse,
trec agale pe străzile tale
și nu mă satur nicicând
de asfaltul încărunțit,
sub povara zilelor și nopților -
păsări lacome măsurând
nisipul din clepsidră.
Dunărea te îmbrățișează
cu valul neodihnit,
clădirile vechi cu povestea lor
răspândesc parfumul amintirilor,
oamenii trec blânzi și încrezători
cu pași plini de speranță,
la cafenea amiaza stă leneșă
în licoarea supusă și amară,
ca o felină sub frunzele pierdute.
E toamnă la Ruse,
inima mea - opaiț pâlpâind
în mierea gutuii.
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Sfârșit de vară

Curând, prieteni, vara se va sfârși,
îmi voi scrie amintirile pe frunze,
răscolind jarul apus al privirilor,
într-o bună zi...

Toamna va veni cu dulcea-i lumină,
gutuile vor pâlpâi în asfințit,
iar diminețile îmi vor acoperi umerii
cu ploi și sulfină.

Tristeți și neliniști adastă-n odaie,
grădina suspină cu umbrele-i reci,
oftează prelung, dintr-un palid ungher,
umbrela de ploaie.

Dunia Pălăngeanu72



Tablou de toamnă

Trece peste burguri toamna,
cu cohorte de lăstuni,
subțiind cu ciocul zarea
printre crengile de pruni.
Vin cocorii să se-adape,
înainte de-a pleca,
iedera și-a aprins rugul
până la mansarda mea.

Vine peste uliți toamna,
ziua stă ascunsă-n nuci,
frunza cade cu mirare
printre umbrele de cruci.
Mă-ntâlnesc cu ea pe dealuri,
aerul e mov și rece,
palidă e azi livada
ascultând cum toamna trece...

Vino, toamnă, mai cu milă,
vino, toamnă, mai subtil,
s-aibă timp să fiarbă mustul
în ulcioarele cu vin.
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La Vălenii de Munte

În patria lui Iorga,
la Vălenii de Munte,
istoria se deschide
cu filele sfinte.
De dor și credință
mărețele fapte
luminează prin veacuri,
din pagini de carte.
E aerul dulce,
la Vălenii de Munte,
făclie e ziua
și nopțile scurte.
Te-așteaptă istorii
și roi de zidiri,
plutind prin noianul
etern de-amintiri.
Fluturând ca stindardul
cel mare și sfânt,
trece umbra lui Iorga
între cer și pământ.
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Ploaie în burg

Plouă apăsat în amurg...
străzile - reci veneții -
sunt tot mai pustii,
îmbrăcate în ape,
și-i ceață în burg.

Se-adună din valuri
corăbii prelungi,
cu ancora-nfiptă
în fantome de piatră
și-n aprige maluri.

Prin mansarde albastre
petunii se sting,
pescăruși ațipesc
sub balcoane crăpate -
nu-i nimeni sub astre.
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Povestea unei fotografii

Cine o fi, oare,
în fotografia uzată de vreme?
Timpul s-a pierdut în zare,
ora e mai scurtă pesemne,
șalul întârzie pe umeri înfrigurat,
se-alintă printre perdele
un aprig oftat,
păsările și-au cernut zborul
în părul meu,
cine e fata din ramă?...
drumul se luminează greu,
se deapănă prin frunziș
o nouă poveste
cu „a fost” și „mai este”
și cu „am încălecat pe o șa...”
încă mai caut, târziu,
în sipetul cu amintiri,
povestea mea...
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Rugă pentru poeți

Rugați-vă să se nască poeții pe lume,
Decât lacomi, lichele, bețivi fără nume,
Ce-n față zâmbesc și-n spate te fură,
Cu veninul curgând din priviri și din gură.

De se naște-un poet, e încă speranță,
În spicul de aur, sub astre și-n viață,
E încă iubire și senin la hotare,
Și liniște-n suflet, și-n marea cea mare.

Idealuri sublime, noian sfânt de vise,
Încrustate sunt aprig în filele scrise,
Și paloș e versul, și plumb de cuvinte,
În loc de-armă rece stă gândul fierbinte.

Cu pana se luptă să schimbe ceva
În lumea sordidă, în iarna cea grea,
Printre vicleni, paparude, blesteme,
El trece cu plugul și seamănă stele.

Ce-ar fi astă lume fără tine, poete,
Doar spini grei pe frunte și timpul în plete,
Minciună, teroare, frig și infern
Și turme de oameni adunați la un semn?
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Palide ceasuri, eclipse de zare,
Și bieții roboți cu privirile-amare,
Nici inimi nu bat în ziua sălcie,
Ci doar bolovanii cu puls de stihie.

Rugați-vă să se nască poeții pe lume,
Cătușe de fier nici n-or să mai sune,
Păziți vor fi pruncii când, în noapte, ardent,
Va rosti rugăciunea un glas de poet.

Păzită e țara, ocrotită și bună,
Când trece poetul și rimele sună,
Că toate pe lume au un rost și-nceput
De la flacăra vie aprinsă-n cuvânt.
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Marea plecare

„Trădat de toți,loial tuturor”...
Cuvinte încrustate pe cerul de plumb,
Prin care păsări cu aripi cernite
Se rotesc prelung, cu dor de româna câmpie,
În care ai semănat, Sire, pagini zbuciumate
De istorie și ocrotitoare iubire,
Cu răbdare, noblețe și-adâncă iertare.
Iar acum, în zvon târziu de colinde,
Se-apropie ca un vultur ostenit,
Marea și trista plecare.

16 decembrie 2017, în România, la plecarea spre cele
veșnice a Majestății Sale, Regele Mihai I al României.
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SPINA CORONATI

Nu există o mai mare jertfă
pe această lume,
decât aceea de a muri
pentru ceilalți...
Și Tu, Iisuse Hristoase,
rătignit ai fost pe cruce
pentru mântuirea Lumii,
fiicele Ierusalimului plângeau
cu lacrimi dumicate,
pe drumul prelung al durerii,
coborâtor din Grădina Ghetsimani,
pe unde pașii Tăi de lumină
au lăsat urme adânci,
suind până pe Golgota,
cu vântul suflând trist
prin mlădioasa trestie,
însuflețind marama răcoroasă
ce a atins fața Ta sfântă.
De trei ori ai căzut în țărâna fierbinte
și te-ai ridicat, înfășurat în mantie purpurie,
purtând crucea înaltă
pe care ți-au pironit trupul,
sub faldul îndurerat al cerului.
Privesc cununa de spini
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cu care ți-au încins fruntea -
odor sfânt - rămas mărturie,
luminând prin Timpul necuprins,
răspândind victorioasă
harul divin al dumnezeirii,
în sufletul nostru însetat și nevrednic
de măreața Ta jertfă.
Cu dragoste nestăvilită, mărturisesc,
cu genunchii și ochii plecați:
- Nemărginite sunt harul și puterea Ta,
Iisuse Hristoase, în cer și pe pământ,
și parfumată apa sfântă, păzită de îngeri,
în candela rugăciunilor noastre.
Amin!

(Poem scris la aflarea tristei tragedii petrecute cu
Catedrala Notre-Dame din Paris, în care se afla păstrată
și cununa de spini a lui Iisus, dar care a fost salvată din
pericolul de a fi arsă. Minune sfântă, semn divin!)
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Târziu în toamnă

Privirile sunt tot mai pale,
ca florile pe-un șevalet
cu umbre autumnale,
prin unghere, șoapte-n delir,
pline de-al brumei fiori,
abia mai ajung pân' la tine,
implorând căldura din sori...
eu sunt rătăcitorul Cavaler,
ascuns în stilou plumburiu,
sărut mânușițele, Doamnă,
sub ornicul toamnei târziu...
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Pasărea albă

Ieri am crezut, iarnă, că vei întârzia
răspândind fulgii albi mai spre nord,
în zori am simțit, însă, aripa-ți rece,
ciugulind pe câmpia din cord...

Pasărea albă se rotea hămesită,
tremura cu pupilele-n vînt,
fuioare de fum pluteau răscolite
când umbra-i cădea la pământ.
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Suflet viscolit

Și ninge-n pădurea albastră,
imperii de ger se vestesc,
ghirlande de țurțuri trufașe
din cetina rece privesc.

Scârțâie frigul sub sănii,
iar drumul tot suie spre cer,
m-acopăr cu pleoapa ta, Doamne,
să mă apăr de viscol și ger.

Mi-e sufletul pierdut în stihie,
lacrima - stea de amar -
încălzește câmpia din mine
și-aprinde un foc la hotar.
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Ninge la Mons...

Ninge între noi cu liniște albă,
privim afară la vara plecată -
o mână albastră cuprinde perdeaua
și cerul ne-atinge cu pleoapa curată.
Ninge la Mons, părul tău suspină,
cetina verde miroase-a colind,
oameni de zăpadă părem, iubito,
amintirile verii în ochi ți le-aprind.
Ne-nfiorăm de-atâta splendoare,
Pleoapele par ceruite cu dor,
Ca aripi de înger străjuind la fereastră
Povestea de iarnă se cerne ușor.
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Colinda inimii

Pe sub cerul cu ninsori,
Prin grădini cu picurele,
Se aude un colind,
Mirosind a măr și stele.

Uite-l, trece prin Cetate,
Spre câmpia cea bătrână,
De sub sloiurile reci
Dunărea la maluri sună.

Mai departe, mai departe,
Mai încet, tot mai încet,
E colinda inimii
Colindată de-un poet.

Hai! deschideți ușa larg,
Mai deschideți și-o fereastră,
Să primiți colinda mea,

Zbor de pasăre măiastră.

Hai! lăsați poarta deschisă
Să intre urarea mea,
S-aducă lumină-n casă
Și s-alunge vremea rea.
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Slăvită noapte de Crăciun

E frig și ninge printre cuvinte -
colindători pe la porți în nopțile sfinte,
alb este drumul, licăr de stea,
Inima saltă, cântă și ea!

Se-aud iar colinde la geamu-nghețat,
copiii spre satul străbun au plecat,
bunicii zâmbesc de sus, dintre stele
și focul e vesel jucând prin nuiele.

Cântări de lumină în Noaptea de-Ajun,
mirezme alese te-mbie pe drum,
trec colindători cu răsplata în sac:
merele roșii, covrigii cu mac.

Slăvită noapte de Sfânt Crăciun,
când fiecare e parcă mai bun,
cu uși larg deschise și bucurie,
la mulți ani,,cititorule, astăzi, și ție!
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Oraşul iarna

Dimineaţa, mă trezesc
orbită de lumina chiciurii
încremenită pe garduri,
de urmele drepte şi nesfârşite
ale săniilor
prelinse în inima mea,
sloi îngheţat, abia pulsând
sub lacrimile stelelor,
transformate spre zori
în fulgi de zăpadă.
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Poveste de iarnă la Dunăre

Ninge lin la Giurgiu,
ziua se rostogolește, albă
și prietenoasă, pe sub crengile
bradului acoperit cu sentimente.
Sufletul, clopoțel de colindător,
pregătind seri magice,
repetă uvertura plină de magie,
care ne transformă în copii
de fiecare dată...

Trec cu sania peste Dunărea
trezită în zori de sunetul
zurgălăilor:
Lin, lin și iar lin !
E liniște în inima mea...
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Bucură-te de Anul cel Nou !

Curând ne vom despărți de vechile amintiri...
le vom lepăda ca pe niște reci veștminte,
astrul dimineții ne va ademeni luminos 

cu muguri de brad,
pe crengile privirii dornice de câmpii însorite.

Fii răbdător, fii blând, fii mărinimos în zorile ce vin
și lasă visul să-și întindă aripa de mătase cuminte,
când vei da spre apus perdeaua ninsă senin -
bucură-te de Anul cel Nou, suflete, ia aminte!
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Plâng și mă tânguiesc

Doamne, tristă ar fi viața fără tine,
bucurie, dragoste, lumină... nu ar exista,
mă lupt cu patimile, cu ura, cu trufia,
cu orgoliul și fățărnicia,
cu lacrimi spăl, astăzi, păcatele mele;
iar Tu reverși asupra mea lumina
cu care mă îmbrățișezi și mă mângâi,
lăsându-mă să Te văd și să Te simt.
Doamne, atâtea bunuri am irosit...
și-atâtea zile m-am tânguit,
până când rugăciunea mea s-a revărsat,
ca o câmpie înmiresmată,
spre care ți-ai coborât ochiul senin.
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Ziua răpusă de vânt

Alerg cu toamna în buzunar,
jarul frunzelor se-adună-n cuvânt,
mă caut prin vitralii de minaret -
speriată ca o inimă de căprioară
e ziua răpusă de vânt...
Soarele, ca un bulgăre de miere,
se rostogolește ușor pe câmpia din mine,
miroase a reavăn, a pământ pustiit,
a dorul de verde și crud
prin depărtate dimineți senine.
Părul mi-e salcie cu creanga rărită,
ochiul se-oglindește-n hău de fântână,
m-apasă pe umeri cu secera rece
colțul de zare, colțul de lună...

Speriată ca o inimă de căprioară,
sub al toamnei violet veștmânt,
e ziua răpusă de vânt.
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Sub zodia Luceafărului

Calc pe urme de Luceafăr,
pe maci roșii și fierbinți,
mlădiindu-se-n zăpadă
pe sub soarele cu dinți,
inima supusă cântă,
ziua trece-n albe sănii,
Eminescu ne așteaptă,
sună-n tei glas de mătănii.
Versu-i mai deschide-o poartă,
tâmpla-i țurțure stingher,
ce străpunge infinitul
și arcadele de cer.
Te îmbrățișez, statuie,
mută e urechea-n piatră
și din trupul de bronz sfânt
inima-ți prinde să bată.
Mă înclin cu venerare,
mi-e genunchiul ciot umil,
când pe pajiștea din mine
treci cu pasul Tău senin.

Slavă ție, Creator de Cuvânt,
picură din măiestre slove
mirul Tău sfânt!
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Romanța verdelui crud

Și caut, uimită, verdele crud
în care în zori să m-ascund,
cu zăpada risipind reci clopoței
din plăpânde cornițe de miei,
unde ești, unde ești, primăvară,
mă cufund în vâltoarea amară
de greieri amorțiți și urzici...
și știu c-am mai fost pe aici,
cândva într-o clipă ascunsă,
de gerul din suflet pătrunsă.

Verdele crud, verdele crud,
undeva... pe-o câmpie din sud...
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Arhitectul vieții

Viața, prieteni, nu e grădină cu flori,
cărările pot fi pline cu spini,
întindem aripi ca să zburăm,
să facem zorii prietenoși și senini.

Sentimente, emoții, gândul cel bun,
să picure-n cupe de albastre zorele,
nu te opri, de greu ți-e la drum,
pune speranțe în clipele terne.

Ridică privirea, seamănă culori,
în ogorul lacom, cât de pustiu,
să-ți fie rodul dulce prin ani,
chiar de mireasma te-alină târziu.

Viața, prieteni,e doar o dată,
prețuiește azi clipa și dă-i valoare,
nu cere răsplată pentru tot ce-ai făcut...
când ești arhitectul a tot ce nu moare.
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Love Story

Eu şi tu
ca două torţe aprinse,
străjuind liniştea nopţii,
prin oraşul străbătut de pelerini.
Între noi
cuvintele abia alunecând -
corăbii albastre, umbre prelungi
pe nesfârşirea fluviului,
cântec de marinar ostenit
de asprul talaz înşelător.

Luna acoperă cu lumina-i
înaltele ziduri,
între care sufletul meu se zbate
de aprig nesomn.

Linişte pierdută...
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Clipa cea mai frumoasă

Cea mai frumoasă clipă din viață
e cea harăzită de Dumnezeu,
ca un păun îndrăgostit, astăzi,
îmi pictez aripile cu surâsul tău.

Tu ești aleasa mea, sub astre
pleoapele tale se-aprind înstelate,
pe urmele pașilor tăi diafani
ninge ușor cu petale parfumate.

Cerbii aleargă prin galaxii,
nopțile se-nfiripă în glastre,
tu aluneci ușor, lebădă sfioasă,
și-n urmă sunt colburi albastre.

Cea mai frumoasă clipă din viață
surâde pe câmpia din mine,
aurul lunii abia o cuprinde
sub pleoape de maci și verbine.
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Dragostea - pasăre călătoare

Uneori, lumea este prea mică
pentru o dragoste mare,
o adiere diafană trece prin suflet
ca o pasăre călătoare.

Diminețile se-ascund prin creneluri
umbrite de-albastre zorele,
dorul se mistuie-n vinul
așternut în adânc de ulcele.

Povestea născută adastă
pe inelul cu cercul de foc
ce-l porți, Femeie, de-a pururi,
zălog de mister și noroc.
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Iubire înzăpezită

Tu ce mai faci,
ce spui, ce mai gândești,
când iarna se așează în troiene
și noaptea pune stele în ferești
de gheață, peste vise cu lungi trene?
Mai cânți la un pian dezacordat,
lângă o ceașcă tremurând abia,
cu ceaiul revărsat printre acorduri
pe perini de satin și catifea,
când umbrele dansează prin ungher
cu foșnet lin și pas de rândunică
și gerul construiește-un giuvaier
la ușa ce se clatină cu frică...

Chiar... ce mai faci, stă iarna între noi,
cu plete despletite și-un lung drum,
iar fluturii de geață cad șuvoi -
iubirea zace sub zăpezi de fum.
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Scrisoare de iarnă

Îți scriu dintr-un oraș provincial,
În care ninge apăsat și trist,
Cu amintiri și cu lumini de bal
Și-n care mă tot mir că mai exist.

Azi, troienite, străzile dispar
Ca gândul rece și înfricoșat,
Mai tremură o stea, ca un amnar,
Pe depărtarea care s-a lăsat.

Trec sănii albe, cai înfierbântați,
Purtând pe șei colinde din povești
Și brazde fac prin brazii argintați,
Când lumânări se-aprind pe la ferești.

Iar vinul gros se-așează-n căni de lut,
Cuminte ca o fată de la țară,
Alung de prin unghere gerul mut
Ce se așterne-n suflet și pe-afară.

Îți scriu dintr-un oraș provincial
Și nu știu de e zi sau de e noapte,
Stau lotcile încremenite-n mal
Și-amarnic vântul printre ghețuri bate.
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Noapte de iarnă la Giurgiu

Nu știu nici acum,oare ți-am spus noapte bună,
oraș al meu, ațipit precum un pescăruș sub lună,
brumate crengi desenează umbre lacome spre cer,
stau de veghe, ostaș credincios, lângă zidu-ți stingher.

Vreau să-ți apăr dimineața ce va veni cuminte
și străzile Cetății, icoanele cu privirile sfinte,
vuietul molcom al Dunării cu ochi de Chiralină
și Turnul cu ceas - farul nostru de dor și lumină.

Dulce odihnă, cuprinde în mreje de chiparos
cheiul cu marinari, știucile în năvodul vânjos,
corăbiile ostenite cu prora oglindită în valuri,
sirenele cu părul legat de-nghețatele maluri.
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Noaptea de Ajun

Sărbători luminate ne vor picura în suflet
Vestea cea mare, sub stelele înghețate,
Nașterea Pruncului Sfânt pe pământ.
Deschideți porțile și ușile pentru magic colind,
Fiți buni, darnici, lăsați compasiunea să plece
Spre locurile si ființele mai puțin fericite ca voi.
Măreață zi, vino în sufletul nostru dornic
De bucurie minunată și sfântă!
Se-aud colinde, ninge cu astre aprinse,
Bucuria înflorește în fiece ungher,
Mere, covrigi, turtă dulce se răsfață
În coșuri împodobite cu ștergare,
Sub bradul cu verde cetină parfumată.
Urări de belșug, de viață lungă și sănătate
Sunt purtate de cete, fete și flăcăi,
Din casă în casă,veste mare - pasăre măiastră,
Miroase a busuioc, a cozonaci și vin fiert,
Noaptea de Ajun ca o făclie ne veghează clipele.
Crăciun fericit, la mulți ani, armonie în Univers!
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Seară de ianuarie

Era seară și iarna nu mai venea,
străzile visau cum fulgii ușori
se așezau pe case - arabesc de catifea,
îmbrățișând pomii cu reci fiori.

Luna părea un taler albit
pe cerul unit cu pământul de beznă,
mai trecea în blănuri un trup feminin,
cu zăpada trecută de gleznă.

Departe, amorțită, la margini de burg,
dimineața pregătea suflarea-i de ger
și visul transformat în imagini ce curg
sub pleoape de-ametist și mister.
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Iluminare

Sunt floare cu petale de lumină,
sunt copac, am aripi în loc de frunze,
mă hrănesc cu seva purtată de rădăcini
din pământul hrănitor ce ne ține,
ating cu emoțiile mele Universul,
Cosmosul vibrează în fiecare por
al trunchiului meu stelar,
prin care inspir și respir cu blândețe
iubire vindecătoare și plenară,
inspir și fug de răul viclean...
sunt floare, sunt copac magic,
pe care se sprijină ziua de azi și de mâine
și pulberea senină a astrelor...
Sunt lumină!
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Alergând prin viață

Prea repede trec minutele, orele,
ne grăbim, alergăm, ostenim,
copilăria pierdută palpită - fluture alb,
pe canavaua visului senin,
alergători febrili de cursă lungă,
implorăm un îndepărtat final
al clipei cărunte ce bate la ușă,
răsucindu-se ca un pumnal,
cu lama rece sfâșie drumul
și iarnă-i în hăul fântânii
în care tremură ochii cei tulburi,
când zboară, spre neguri, lăstunii.
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Gura ta, zmeură coaptă

Afară plouă...
între noi, cafeaua fierbinte
ca o amintire de demult,
ațipită în ceașcă cuminte.

E vremea de poezie,
de croșetat cu gânduri scurte
pe a foii rece tipsie,
printre fulgere multe.

Închis e oblonul -
tăcerea se-mprăștie grea,
gura ta, zmeură coaptă, surâde,
lângă farfurioara cu acadea.
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Într-un târziu

Dintr-odată,
zilele mele s-au scurs,
preţuiesc până şi foşnetul stelelor
când se crapă de dimineaţă,
în oraşul încă adormit,
şi felul în care clipele
se cuibăresc înfrigurate,
sub inima mea, ca de nea,
prevestind depărtările.
Mai sunt atâtea de făcut...
de dezmierdat, de iertat,
trupul meu se cufundă amar
în aşternutul îmblânzit,
de bâtlan ostenit,
privirile mele adastă, şovăitoare,
pe frunze, pe conturul lunii,
pe albul zăpezilor târzii,
pe ornicul încremenit de-nsingurare.
Nu mai sunt demult ca altădată...
întâmpin, iată, alunecarea nopţii,
cu ochii larg deschişi,
pendulând între umbrele lacome
care îşi împlântă clonţul
în amintirile mele,
în dorul meu, suav curcubeu,
palid revărsat prin odaie.
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Mi-amintesc de mine, cea de demult,
ca de-o nălucă răscolind anotimpurile,
oprindu-se îndrăgostită sub privirea ta,
privighetoare sau stea,
luminând neliniştile adâncului.
Într-un târziu,
din tablou mă va privi o străină,
ce se va îmbrăca în amintirile mele,
strigându-te pe nume,
abia auzit, parcă şoptit,
iar dimineaţa va părea rece,
ca lama unui stilet aţipit
lângă pulberea clipei.
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Vina zilnică a frumuseții

Suntem vinovate profund
în fiecare secundă, minut, oră și zi,
pe roua senină a dimineților
și printre umbrele prelungi ale înserării,
când își scutură privirile merii,
prin labirintul diamantin al sufletului
sau pe aleile șoaptelor nerostite,
iremediabil de albastru îndrăgostite,
suntem, vai, vinovate de prea mult frumos,
de emoție picurată-n cuvinte,
de evantaiul tremurând diafan
și licoroarea ce se așează cuminte
în pocalul plin de poeme al vieții...
E vina zilnică a frumuseții.
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Eu, inorogul...

Te-aștept la Dunăre, pe cheu,
unde și sufletul e zeu
sau inorog cu-aripi de foc,
și-n care arde-al meu noroc.

Te-aștept la Dunăre, pe cheu,
corăbiile stau în loc,
eu scriu, cu-al disperării toc,
direct pe sufletu-mi de zeu.

Sunt inorog cu-aripi de foc,
în care zac doar amintiri
și-n vreascu-aprins de regăsiri,
azi, arde doar al meu noroc.

La Dunăre, te-aștept, pe cheu...
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Despre prietenie

Prietenia se dovedește,
nu e de paradă,
nu se cerșește,
nu se îneacă-n pahar,
prietenia nu-i de vânzare,
ca o bacantă
pe o rece tarabă,
așteptând primul zar.

Prietenia e răbdătoare,
vezi, întreține jarul aprins,
vine o vreme
când flacăra moare
și ce-a fost vremelnic
degrabă s-a stins.
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Cântec pentru Unire

Inimile noastre bat la fel,
limba este miere preacurată,
casa, pomul, mama este una,
așteptând de ani înlăcrimată.

Prutul să se-acopere cu flori
împreună să fim, soră, frate,
să scriem istoria din nou,
piară-n veci greșelile din carte!

Să unim câmpiile din noi,
iernile să ningă tot mai lin,
în decembrie cei miruiți cu har
la Unirea sfântă, în zori, vin!
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Rugă pentru o nouă zi

Curând voi trece spre o nouă zi...
mă acopăr cu aripi de lună,
rămâi în urmă, clipă îndoielnică,
aștept cu gând senin ziua cea bună,
mă rog, Doamne, să fiu răbdătoare,
să pot culege polenul din stele,
să salvez puzderii de licurici rătăciți,
să fiu în zori o aripă de miere,
să fiu râu, fluture sau doar ciulin
agățat de uluca din poartă,
să fiu uliță, deal încărcat cu livezi,
potecă să fiu, cu umblet de fată.

Dă-mi, Doamne, atât, un vis minunat,
să nu rătăcesc prin stihii,
și roua se strânge pe pleoape ciudat,
luminată de aprigi făclii...

Dunia Pălăngeanu116



Când poetul tace

Lui Adrian Păunescu

Când poetul tace-adulmecând pădurea,
vifor stins de frunze, spiriduşi, infern,
cerul răsturnat înălțând securea
unui ceas de-amurguri, obosit şi tern,
când sfioşi trec cerbii aburind pământul,
sub jarul copitei pulberea oftând,
crengi carbonizate spulberă cuvântul,
răscolind cenuşa versului arzând.
Când tace poetul sub a nopţii clisă,
cu un colţ de vaier perfid împlântat,
zvon de aripi sună în cetatea ninsă,
dor prelung de cântec, tot mai depărtat.
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Gând de seară

Sunt clipe când avem nevoie ca liniștea
să se așeze pe aripa ninsă a clipei,
sunt momente când ne e dor de miracol.
Și-atunci, vine un înger, cu o bagheta magică,
iar el transformă totul în jur,
aprinzând în unghere de suflet
boarea plină de parfum a simplității și compasiunii -
făclie hărăzită spre a netezi trecerea
prin labirintul plin de încercări al vieții.

Ca o candelă plină de mir neostenit
sufletul veghează speranța.
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Peisaj cu fluturi

Toamna venise în zori
despletită,
o frunză s-a sinucis,
căzută în gol,
de tăcere uimită.
Și trecea ca un foșnet,
fluturii palpitau
în zarea plăpândă...
prin grădina pustie, adâncă,
doar urma flămândă.
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Vino, primăvară!

Dimineața cade
în ceașca de cafea,
gândul hoinărește,
floare de zorea.

Iarba își arată
mugurii de ied,
prin grădini de zarzăr
zorile se pierd.

Vino, primăvară,
poarta-i descuiată,
doar la casa albă
lacătul se-arată.

Trece Anotimpul
suspinând prin mine,
azi, în gara veche,
trenul nu mai vine.

Nu mai iese mama,
tata-i prin grădini,
îi aud oftatul
printre mărăcini.
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Vino, primăvară,
porta-i descuiată,
se pierd pe potecă
pașii mei de fată.
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Tricoul cu rândunici

Pentru Ruxandra

Licoarea amară ne-a adunat
în jurul unei cești cu amintiri,
clipele treceau pe lângă noi, alene,
răspândind arome prin grădini.

Ea avea un tricou cu rândunici,
cu înghețată de vanilie și flori,
se răsfățau triluri de păsări albastre
din decolteul firav, până la nori.
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Furtună de vară

Trestie firavă ești, omule,
în fața naturii dezlănțuite,
sub astrele care cad
sloiuri de gheață,
prin livada rămasă
fără rodul luminos al verii
și învinsă în zori
de stăruitoarea furtună.

Deznădejde, frică, neputință,
te ademenesc cu sălbăticie
în hora plină de furie a stihiilor,
aprige și întunecate iele,
dănțuind între cerul răvășit
și pământul încercat
de lacoma suferință.
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Amiază de vară

Amiază de vară...
umbre prelungi,
arse de seceta
nesfârșită,
șopârle aurii,
gândurile
ațipite departe,
pe deal străveziu...
un graure țipă
flămând,
cu aripa cufundată
în praful răsfirat
al drumului părăsit.
Liniște nemărginită...
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Portret de femeie noaptea

Obosite,
pleoapele se zbat,
fluturi diformi,
abia străbătând
foșnetul târziu de perdea.
Pare că a nins...
sub albe mătăsuri
trupul ei se destramă
în petale,
înlănțuind, ca o salamandră,
monștrii lunecoși
ai nopții.
Liniște...
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Părul tău roșu

Părul tău roșu e toamna mea,
cad ghindele înfrigurate
pe-acoperișul mansardei reci,
de-o mână haină aruncate.

Târziu, vii cu liftul tăcut
și murmură ceaiul fierbinte,
ostenită-i gutuia-n pervaz,
șalul tău suspină cuminte.

Văpăile toamnei ne strigă,
cuibărite la tine în păr,
iar de frigul ce zace în storuri
ne-nvelim cu arome de măr.

E toamnă în părul tău roșu,
vin vești că va fi iarnă grea,
mă tem că ninsoarea ne-alungă
și noi ne-om ascunde pe-o stea.
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Poveste albastră

Locuiesc într-o poveste albastră
până la cer cuvântul e trimis
încrustat pe frunze,pe aripi de zare,
pe străfulgerarea atomului încins.

Visul țâșnește din firul de iarbă
scăldat în roua zorilor de diamant,
mă scald în urma lăsată de astre
cu gândul -stilet rătăcind prin înalt.

Nu sunt decât o pasăre de lumină
pe șevaletul poleit cu sentimente
hei,trecătorule ,oprește-ți pasul
și alină-ți azi dorul învins de sete.
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Destrămare

Eu sunt aici, târzie,
aplecată peste cuvinte,
timpul se preface în scrum
și mi-o ia mereu înainte,
anotimpul trece trufaș
prin clipele mele spășite,

sufletul, inorog poleit,
așteaptă și astăzi, cuminte,
curând voi fi iarbă, polen,
sau scoică cufundată în mare,
libelulă cu-o aripă-n cer,
palpitând pe o umbră de zare...

Cine sunt eu, cine sunt,
talerul vieții se-nclină,
mă prefac în fir de nisip
hămesit după dulcea lumină,
ce voi fi mâine, mă-ntreb...
un ciob rătăcit prin nuiele,
jocul e azi spre sfârșit,
destrămat sub noianul de stele.
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Orașul în absența ta

Dintr-odată,
orașul rămas fără tine,
dimineață bolnavă
cu miros de mentă prăfuită,
afișe decolorate
înfruntând aerul încins,
înghețata topindu-se
în cupe îndoielnice,
manechinele gri
cu rochii uzate de așteptare,
caii negri care aleargă
cu copita crispată
pe asfaltul cuminte,
ușa,
biroul,
telefonul,
umbre mari istovite,
acoperindu-mi umerii
cu nevăzute păsări de gheață.
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Toamnă la Giurgiu

Ceasul din Turn
ne spune că e toamnă,
arome de gutui
umblă hai-hui
prin amintirile mele -
surâs de crizanteme,
frunze căzute prin Timp,
învinse de Anotimp,
și eu pe-aici, pe undeva,
în loc de inimă o stea,
aprinsă lângă Dunărea bătrână,
povești adevărate se nasc
sub malul ce sună...
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Acasă la poetul Petre Ghelmez

Acasă ,
la poetul câmpiei de platină,
cuvintele sunt mierle
ascunse în țărâna fierbinte,
salcâmul se-apleacă, somnoros,
legănându-se în aerul cuminte,
ușa se deschide cu-n sunet senin
în ceardacul plin de poeme,
se-nvolbură-n zori al Timpului spin
în odaia învinsă de semne,
cocorii își fac cuib însorit
în altare de iarbă și zare,

iar cerbii sărută pământul trezit,
semănat cu pâine și sare.
Curând mă voi pierde și eu prin livezi,
în amurgul cel dulce și sfânt,
încremenită e clipa-n Ceasornic...
nu sunt decât mânzul de vânt.
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Iarba verde de acasă

Jurnalistei Liliana Nicolae

M-am reântors, târziu,
pe urmele fragede ale copilăriei,
să caut liniștea pierdută,
cuibărită senin
prin sevele viei.

Am găsit-o ascunsă
între un vișin zvelt din grădină
și mărul bătrân,
aplecat sub flori de lumină.

Hei, fir de iarbă,
mă mai recunoști, oare?
Se leagănă în hamac
aripa unei păsări călătoare.

Epilog:
„Liniștea e între un vișin
și un măr bătrân...”
strigă strivită între dinți
o floare de salcâm.

Dragoste şi tutun la Dunăre 135



Hello!

Cerul cade peste noi cenușiu,
Timpul se cerne alene,
Trec căprioare prin crâng
Cu gleznele sfâșiate de semne.

Plini de neguri pomii se-nclină,
Norii scutură penele albe,
Ghemotoace de fulgi cam febrili
Se răsfiră pe umeri în salbe.

Dantele de zare cu vuiet se zbat
șuieră ibricul, e liniște-n burg,
pacea își înalță stindardul
vești reci la streașină curg.

Se tânguie târziu hexacordul,
Trăsuri trec în tropot ducal,
Cuprins de o veche dispnee,
În port, a murit un hamal.

Confuzie, foșnet, declin,
E doar un poet ațipit
Sub brumele apretate de ger,
Navighează spre plus infinit.

Hello!
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Scamatorul

Zilele păreau mărgele colorate
rostogolindu-se în jobenul tău
adânc și imprevizibil, scamatorule,
lacrima - rătăcitoare cometă
aninată în pervazul retinei,
gleznele - tulpini fragede de gazelă
cățărându-se pe pulberea clipei,
iernile - cerbi zănatici coborâți
pe ninsa și încremenita câmpie,
primăvara - zălog de parfumuri
distilate în eșarfa petalelor.
Eu - umbră dulce și străvezie
mișunând prin grădini, cuib părăsit,
mierlă susurând sub lespedea zorilor...
dar cine mai știe, scamatorule,
în ce mă vei transforma mâine?
poate în catargul poleit al unei corăbii...
poate în scoică, poate în miere de lună...
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Pași de lumină

Zorile alergau lacome,
călcând pe licurici, prin iarba amară,
soarele se rotunjea în ciuturi
cu coada ochiului prelinsă afară,
umbra mea se cocoța pe garduri,
libelulă, cintezoi, buburuză,
primăvara, timid mărțișor,
aninat la reverul de bluză,
căprioară speriată inima
cântece semăna în reavănul pământ,
răspândind arome de zare
din ulciorul albastru și sfânt.

Hai, Doamne, întârzie clipa,
adastă pe muguri, pe zarzării reci,
și-atinge grădina din mine
când cu pași de lumină-ai să treci...
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Fumul amintirilor

Și stau cufundată-n fotoliu,
amiaza mă privește cu ochi de pisică,
din pipă fumul amintirilor
întoarce clepsidra cu frică,
mai stai, nu pleca, clipă celestă,
te așez în diarium, printre file,
de unde vei fumega, în răstimpuri,
cu litera caligrafiată subțire,
noaptea se va strecura pe chei alene,
zugrăvind pe-un colț de dioramă
sufletul preschimbat în solzi de aur
și Dunărea ce-n maluri se destramă.
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