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N U N TA  D E  N O A PTE   
 
Eşti un jug fericit care mi se cuvine, 
duce oricare drum ca la Roma la tine, 
lină molima ta toată lumea o umple, 
însuşi sângele urcă mai albastru în tâmple.  
 

 
 
 
Mult aş vrea să te scutur,  
aş dori să pot trece 
în tăcere de gală salutându-te rece, 
însă mândră trecând, de nimic mă împiedic 
şi sudoarea îmi pune  
peste bluză un petic... 
 
Nu te ştiu, nu te văd, te reduc la nimic, 
însă tu te dizolvi în tipare de frig 
şi te văd stins în trupuri de mulŃime la pas, 
unde toŃi te-amintesc prin privire şi glas. 
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Râsul tău nu-i al tău, sare-n ceafă şi muşcă, 
înmulŃit mă înconjuri ca zăbrelele-n cuşcă, 
tu scoŃi umbra din mine,  
ruşinată se strânge, 
şi chiar tu mi te faci întuneric în sânge. 
 
Când te văd răsărind peste tot dintre grupuri, 
disperatele mâini mi s-agaŃă de lucruri, 
zidul face oglinzi şi mă simt oglindită, 
mişeleşte de blând dinspre tine lovită... 
     

 
 
 
Şi mă uit:  
poate dau de vreun vechi mucenic, 
însă cerul tăcut nu mai face nimic, 
dar eu încă mă rog de minunile lente: 
cum pe mări Dumnezeu a-ntărit continente, 



 4 

înspre mine pământul să închege tării, 
toată lumea să vină, numai tu să nu vii! 
 
S-a făcut întuneric de semeni de-ai mei, 
tu mi te-ai nălucit ca nici unul din ei, 
tu mi te-ai năzărit sub pleoape, 
când eram îngropată în cei de aproape, 
pe dânşii ochii nu-i mai vedeau de mult, 
nici glasurile nu mai ştiam să le-ascult... 
Dar şoaptele tale mi se păreau că tună, 
paşii tăi în covoare ca pintenii sună! 
 
Mă strângi şi mă-nchegi,  
ceremonie de miere, 
ca să te rabd n-am destulă putere, 
cor de clopote groase, ritual de rouă! 
Pentru tine-s prea tânără  
şi pururi prea nouă! 
 
Mă rog să te fi dus, şi iarăşi te văd, 
te simt de jur-împrejur ca pe un prăpăd, 
cu buzele, cu ochii, cu tot ce eşti, 
lung ai venit să mă năpăstuieşti, 
 
de tine nimic nu mă eliberează, 
de catifeaua ta caldă mă simt ca sub rază, 
de-apucătura mâinilor tale, 
poruncitoare ca fierul  
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şi nemernic de moale... 
Să-Ńi rabd întrebarea fără răspuns, 
nu sunt puternică de-ajuns. 
 
Din privirea mea ca un pui de albină, 
ai să-i faci mesei lumină, 
 
din rugi de trandafiri ai să aŃâŃi focul, 
să ştim unde-şi are lumea mijlocul, 
 
o să tocmim căpriori 
să ne lungească mesele de sărbători, 
 
cât ne Ńin ei ospăŃul în coarne, 
vom chema ploi să ne toarne. 
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Gelos pe arcuşul care mângâie strune, 
o să-nceapă şi cuŃitul să sune, 
 
ai să vezi păsările de pe butuc, 
sunând ca harpele, cum în aer se duc. 
 
Eu pe toată lumea la ospăŃ aş pofti: 
să vină cântăreŃul ca o bufniŃă-n zi, 
 
să vină nevăzuta floare de laur 
şi mâinile trase prin tuneluri de aur... 
 
Cămăşile vor mirosi anonim 
a steag, a pământ unde creşte pelin, 
 
să vină cu foşnet de prove şi pupe, 
cu glasuri ca marea când apa se rupe, 
 
să vină negustorul care cumpără totul,  
şi croitorul care măsoară cu cotul, 
 
pe cel care bâzâie să-l punem la masă 
cu unul Ńesând ca păianjenul plasă... 
 
Însă tu dintre toŃi ai să vii să mă mântui, 
într-un snop laolaltă cu privirea legându-i! 
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De jur-împrejur, ne vor fi de mirare, 
cu gâturi prelungi ori cu plumb în picioare, 
 
 

 
 
 
sunt puşi pe lăŃime, şi alŃii pe lung, 
se-ntind să apuce şi nu mai ajung, 
 
şi umbra mişcată pătează pereŃii, 
fardaŃi de lumină, li-s lună pomeŃii 
ca faŃa-n icoane, în nor de săpun, 
au vrut să se-mbrace cu ce au mai bun, 
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şi-apoi s-au grăbit prea devreme să vină, 
şi iarna cu ei a sosit clandestină, 
pe scări de vagoane, pe geamuri, pe frâne, 
topindu-se-n aerul gării bătrâne.  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
S-au strâns cam greoi şi cu tălpi de nisipuri, 
dizlocă amurgul cu sute de chipuri... 
Să vină, deşi le cam tremură mâna, 
şi li se răstoarnă în gol săptămâna, 
iar timpul se duce la vale în tumbe 
spre ziua râvnită ca pietrele scumpe! 
 
Ascultă cum gâfâie coaste speriate, 
sub care inima prinsă se zbate... 
Când n-au altceva, ochii-nchişi  
le sunt scuturi, 
şi carnea le tremură ca praful pe fluturi, 
că încă de fragezi au fost ucenicii 
bătrânilor meşteri în opera fricii. 
 
De flacăra florilor să fumege mesele! 
Să vină cu inimi nici triste, nici vesele: 
cei care te-ascultă cu câlŃi în urechi, 
şi pălărierii din uliŃe vechi, 
cei vineŃi ca pruna, cei palizi şi sluŃi, 
cei care vorbesc însă nu sunt crezuŃi, 
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cei care de gaie se tem că-i înhaŃă, 
să vină, să-i vezi cum arată la faŃă... 
 
Îl vei recunoaşte pe omul tăcerii, 
venit chiar din mustul, din drojdia serii, 
pe drum îşi pierduse coroane de premii 
cu greu câştigate la cursele vremii. 
 
Să vină-n lumină, la nunta de noapte, 
să vină ca şerpii spre blidul cu lapte, 
şi traşii pe sfoară, şi traşii pe roată, 
cu barba în băŃ ori cu fruntea plecată, 
 
mieroşii, stătuŃii, speriaŃii, seninii, 
o ceată de molii în lâna luminii, 
cel iute de mână şi mâna cea moartă, 
şi cel care-n jurul figurii îşi poartă 
haloul imaginii lui de copil, 
aşa cum decembrie-l duce pe-april. 
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Au viaŃă cu anii, regeşti dimineŃi, 
dar nu sunt stăpâni nici ai propriei vieŃi, 
fac timp, dar vin alŃii în zilele lor, 
de tot pentru ei - doar secunda când mor, 

 
 
 
şi vieŃile strâmte sunt rame de-oglinzi, 
şi vârstele sunt, pentru clopote, grinzi, 
ei sunt orologii în care răsare 
un timp pentru alŃii, ei sunt calendare 
mocnind de o mare foială de nume, 
ei sunt ca să aibă un altul o lume. 
 
Noi însă vom fi mirii nunŃii de noapte 
când timpul nu tremură şi nu se împarte, 
când unicul ceas este pulsul bătând, 
ca lemnul cel viu în inele crescând... 
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Aceasta e seara când toate se spun, 
şi buzele arse de rele apun, 
albinele blândelor zboară din stupi, 
şi mieii de brumă se freacă de lupi, 
 

 
 
în geamuri aprinse de seară răsare 
o virgulă vie, un semn de-ntrebare, 
şi peştii dansează, şi nici un casap 
nu poate să secere trupul de cap, 
 
cuvinte-mblănite cu abur se spun, 
ies salve de Ńipăt din pasărea-tun. 
se suflă pe nări sticlăriile iernii, 
din inimi de fruct  
daŃi afară sunt viermii. 
 
Ascultă ce murmur, ce vorbe asemeni... 
Cu nimeni, cu nimeni  
nu vreau să te-asemeni! 
Ninsoarea îşi saltă clădirea de cedri, 
îŃi zornăie-n plete arginŃii cei negri, 
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lumina pe creştet te unge cu glorii! 
Cu vârful în jos creşte turnul ninsorii... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


