
VALENTINA BECART 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNDEVA, UN POET 
 

- POEME ALESE - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…  tatălui meu, Ioan 
…  mamei mele, Roza 

 
 

 

SEMĂNĂTORUL 
Editura online - aprilie 2010 

 
 
 



 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

♣♣♣ 
 
 
 
 
 

                Chiar dacă a trebuit să urce „stânci tăioase”, poetul 
şterge cu grijă „rănile zilei” şi aşterne pe cerul vieţii Cuvântul trudit… 
 
  … şi dacă… 
câteva rânduri rămân dăltuite în sufletul celui ce-şi lasă 
gândurile să rătăcească prin misterioasa „grădină a cuvântului” – 
cuvânt îngrijit cu migală şi dăruire – şi doar pentru asta… tu, 
culegător 
de „semne” nu poţi decât să te laşi învăluit de o mare bucurie şi 
emoţie. 
     da! 
un sentiment înălţător se strecoară în întreaga fiinţă când „cineva” 
se  
opreşte pentru o clipă să admire florile grădinii, atâtea câte sunt… 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               (valentina becart) 
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♣♣ 
 
* 
voi adormi între cuvintele mele ca într-o temniţă 
a tăcerii. 
* 
sunt fiica deşertului captivă în nisipuri ce nu-şi vor 
trăda vreodată firea… 
* 
mi-e viaţa un „somn” din care mă trezesc strigând… 
la luna ce-şi arată colţii. 
 
 
 
 
                Fiecare are o părere superioară despre sine – 
părere ce nu rezistă în faţa neantului. 
      
 
 

( valentina becart) 
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♣ 
 
          Înainte de a îndrăzni să 
păşesc în „cetate” am trăit cu 
sentimentul că „aici” voi găsi un 
colţ în care visele sunt 
împărtăşite… 
              N-a fost aşa… 
              De atunci… mă întreb în 
fiecare zi  - dacă acest dar 
suprem care este Cuvântul –  
are menirea de a  „ţese” o punte 
de legătură între cei ce-l 
„înţeleg”… sau fiecare are la 
îndemână o „piatră” pentru a-i 
izgoni cât mai repede pe cei ce 
se apropie? 
 

* 
şi nu înţeleg de ce… la „poarta 

timpului meu” – lupii  urlă a 
pustiu! 

                                                                                       ( valentina becart) 
 
Despre mine… 
 
Valentina Văran 
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fiului meu, Valentin-Marian 

 
 
 
 
  

Dăltuit… 
          
Mă vei ierta… de uitare 
icoană fără de preţ 
la care n-am ştiut 
- obosit de căutare – 
cum să-mi înalţ privirea 
împovărată de iubire 
şi cum să şterg lacrima curată 
ce aştepta cuminte 
o rază… şi nu promisiuni măsluite? 
o! 
dar tu să-ţi aminteşti… 
 
în clipe de răgaz 
am îngenuncheat 
şi sufletul mi-a sângerat 
sub lama 
gândului acuzator… 
 
Mă vei ierta… de uitare 
chip zugrăvit cu iubire 
pe cerul zbuciumat de gânduri 
ce n-a găsit  
la vreme de-ndoială 
răspunsul ne-surpat 
şi nici seninul 
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ce să-l porţi cunună – în zile tulburi 
când încolţit de spaime şi-ntrebări 
în colbul drumului 
căutai lumină? 
o! 
dar tu să-ţi aminteşti… 
 
tăcerea vinovată a cerului 
am despicat 
cu lovituri de lance 
fără să mă tem 
de ochiul impasibil ce veghează… 
şi pentru tine… am furat 
Marele Vis!  
 
 
… icoană dăltuită nepermis 
în suflet chinuit 
ce stă de pază 
la porţile infernului… 
 
Mă vei ierta… de uitare 
copil nepreţuit 
înrămat cu migală în… ruga nopţii, 
în ruga nopţii? 

din ciclul (poeme becartiene) 
10 octombrie 2009 
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La căpătâiul nopţii 
 
De nu se frâng copacii, 
de dorul verde-al frunzei, 
eu cum s-adăpostesc 
 iubirea 
în cuiburi 
printre vulturi? 
 
De-i tolănit tot cerul, 
pe creste-nzăpezite, 
eu cum să caut 
focul 
în pietre lâncezânde… 
 
Şi apele de curg 
nepăsătoare, 
rostogolind uitarea-n albii, 
atunci… 
voi pune flori la căpătâiul nopţii, 
şi-o lacrimă-alean 
pe chipul sorţii… 
 
De nu se frâng copacii, 
de dorul verde-al frunzei, 
eu cum să-mi leg destinul, 
de piatra 
istovită… de-ncercare… 
de-ncercare! 
                 din ciclul (poeme becartiene) 
 
 
 
 
 
 
Şi zeii au venit la cină 
 
                                         
 Şi nu aveam pe masă 
decât o batistă cu lacrimi 
şi un cozonac de casă 
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Mi l-a adus un frate 
abia l-am recunoscut,  
a fost plecat o vreme… 
nu ştiu pe unde 
prin  care ţări îndepărtate 
 
Şi cât a stat 
l-am iscodit 
ce mai e pe-acasă, ce fac ai mei 
livada a rodit? 
 
Livada nu mai e 
ce ştii 
a fost o iarnă grea şi-n casă frig 
dar în caietul acesta … 
de câtă vreme scrii? 
 
A, nu e decât un verset 
şi întâmplări dintr-o zi, amintiri 
nu, nu sunt poet … 
 
S-a ridicat de pe scaunul 
cu spătar 
s-a plimbat prin chilia întunecoasă 
cu mâinile ce se frângeau 
în buzunar … 
 
Şi din privirea grea 
am înţeles 
c-ai mei s-au prăpădit şi-n livadă 
nimic n-a mai rămas 
de cules … 
 
Şi a plecat 
lăsându-mă pe gânduri 
de nici nu ştiu  
când s-a’nserat … 
 
Şi nu mai aveam  
pentru cină 
decât o felie de cozonac 
şi o batistă cu lacrimi 
de-aş fi ştiut 
că zeii or să vină!? … 
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Cu patimă … am sărutat pământul 
 
Şi cum stăteam aşa, culcată, 
cu mâinile sub cap 
şi inima uşor bătând ... 
mi s-a părut  
cum din adâncuri 
urca spre mine 
un glas ... cântând! 
 
Am tresărit! 
şi mi-a trecut prin gând 
că-i glasul blând al mamei 
ce-mi cânta duios 
când adormeam 
plângând ... 
 
Şi cum stăteam aşa, culcată, 
cu inima-mi de doruri legănată, 
mi s-a părut că văd 
aievea, 
chipu-i adorat 
în sevele adâncului uitat ... 
 
Şi nu ştiu cum, 
aşa, deodată, 
cu patimă am sărutat 
pământul 
ce-mi urca spre mine 
cântul 
cântul ... 
                               din ciclul (poeme becartiene) 
 
 
 
 
Aş vrea să-ţi dăruiesc … 
 
… nimic mai mult  
decât singularitatea clipei 
când sufletele convertesc 
într-o singură notă diafană 
glasul Universului. 
 
… nimic mai mult 
decât singularitatea privirii 
când chipul – hoinar oglindit – 
îşi recunoaşte frumuseţea întregirii 
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… nimic mai mult 
decât aceste rostogoliri de mărgean 
din inima-mi diamant 
şlefuită de gândul tău 
plin de iubire … 
 
şi-n schimb –  
îţi voi oferi … singularitatea 
şi strălucirea clipei 
ascunsă în dăruirea mâinilor 
ce-şi tăinuiesc 
fericirea regăsită 
regăsită … 
                                 (din ciclul poeme becartiene) 
 
 
 
Artă sfâşiată 
 
Pe “cerul sângeriu” al vieţii 
am schiţat discret 
un pătrat 
ce încadra aproape perfect 
 zâmbetul meu amar ... 
 
Cu lama unui “gând ascuţit” 
l-am secţionat 
în patru parţi egale 
ca dimensiune – a mirării – 
 
... prima parte 
simbolizând - noaptea începutului – 
... partea a doua 
ziua primei întrebări 
... partea a treia 
naşterea “oarbă” a durerii 
... şi ultima parte 
moartea “Visului” ce-a cutezat – 
naiv ... încercându-şi zborul 
într-un pătrat ... 
 
Am desenat ... 
m-am mirat 
şi-un strigăt asurzitor 
a zguduit 
“cerul sângeriu “ al vieţii 
şi-n amalgamul creat 
a fulgerat – 
schimbând întregul “decor”... 
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in -noaptea începutului – 
in taina “nefăcutului”... 
 
... am zâmbit amar 
şi-am renunţat ... 
 
 
 
 
Tulburate gânduri… 
                           „Scurmând cenuşi în vatra vremii, 
                       caut focul şi timpul ce m-au hrănit ... cu iluzia nemuririi” 
                                                                                (Valentina Becart) 
 
 
Stătea pe malul apei curgătoare 
ce ducea legănând la vale 
tulburate gânduri ... 
salcia visătoare, cu pletele-i strălucind 
sub soarele amiezii, 
născută din lacrima tăinuită a iubirii, 
îi umbrea chipul ... ce-mi zâmbea, luminos ... 
 
”Iubita mea!”, 
şopteşte candid ... 
şi salcia, cu inima-i bătând,  
îşi flutură pletele în vânt 
şi braţele verzi, mlădios îşi pleacă 
şi murmură – mistuită de dor – 
intuind nerostitu-i gând: 
 
“Sunt aici!” 
şi cuprinsă de’nflăcărată bucurie 
plânge alintat 
ştiindu-şi statornică iubirea ... 
 
Şi apele duc la vale 
tulburate gânduri ... 
şi chipul ce-mi zâmbea luminos 
mi-a devenit atât de străin ... 
şi-mi şterg o lacrimă ascunsă 
şi dureros suspin: 
 
“Da, iubitul meu!” 
şi cuvântul abia rostit 
stârneşte un straniu şi trist ecou 
în sufletu-mi ce s-a trezit 
din somnul amăgirilor, 
somnul amăgirilor … 
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Cântă, cobzare … 
 
Cântă, cobzare, cu foc! 
mi-e sufletul 
de noroaiele lumii 
murdar 
şi aripa frântă … 
iar ceasul agonic al zilei 
ticăie-n zadar … 
 
Hai, cântă! 
opreşte lacrima 
ce-mi sapă în obraji 
şi durerea albită 
în tâmplă 
de-atât nenoroc … 
 
Struneşte-ţi cobza, uşor! 
din umbra înserării 
mă ridică 
şi inima-mi tresalte, cânte 

- ca pasărea spin – 
duios, sfâşietor … 
 
Cântă-mi,  cobzare! 
şi lasă-mă să mor 
de dorul zărilor albastre. 
… pe sterpele drumuri 
să curgă 
doar ploaia 
în ritmul inimilor noastre … 
 
Şi noroiul 
şi hohotul lumii 
cobzare! 
fi-vor  - ultimul decor 
iar lacrima ta 
blândă alinare 
la ceas de înserare 
de înserare … 
 
             din ciclul (poeme becartiene) 
 
 
Capul toamnei stă să cadă 
 
toamna-şi adună în grabă 
urmele-i verzi din podoabă 
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sună vântul prin frunziş 
ca teama – pe lamă de şiş 
 
 soarele senin priveşte 
cum pe apă 
sentinţa-i se oglindeşte 
 
cerul e îmbrăcat de gală 
în cămaşa-i nepătată ... 
triumfală 
 
el - e suveran tăios 
frunza plânge ... ce folos ... 
 
ochiu-i sângeră pe lamă - 
şi-n broboadă 
capul toamnei stă să cadă. 
 
câtă teamă ! 
doar vântul privea pieziş 
crima lunecând pe şiş ... 
 
 
 
Caută-mă … 
 
Priveşte cerul 
ca lacrima curat. 
păsări albe  
se vor roti 
ţipând – a chemare – 
pe albastrul încremenit 
ca o mare  
a depărtărilor … 
 
… caută-mă! 
nu-ntârzia … 
lumina violetă 
ascunsă-n soarele amiezii 
va aprinde-o flacără 
în inima-mi nomadă 
şi-n tălpi 
dorinţa renunţării … 
 
… caută-mă! 
priveşte cerul  
de umbre chinuit 
păsări negre 
se vor roti 
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şi lumii vor vesti 
un dureros asfinţit … 
 
… nu-ntârzia … 
în bezne ce-ţi râvnesc 
ultimul strop de lumină 
şi ultimul cuvânt 
de pe buzele-ţi arse … 
 
… nu plânge … 
fiu al depărtărilor! 
mă vei găsi – pe un ţărm pustiu – 
flacără stinsă 
şi tu … îndurerat 
mult prea târziu 
mult prea târziu … 
 
 din ciclul (poeme becartiene) 
                               5 iunie 2008 
 
 
 
Ce trist viorile cântau 
 
Ce trist viorile cântau 
la ceas târziu în noapte 
nici câinii vagabonzi nu mai lătrau 
prea multe lacrimi 
amarnic sângerau în şoapte: 
 
„Să fi uitat iubito, 
de minunata şi tandra întâlnire 
când soarele şiret 
se furişase în tainica-ţi privire!” 
ah! şi rob ţi-am fost fără scăpare 
şi lumea ca o dalbă floare 
ţi-am aşternut-o la picioare. 
 
Şi am pornit la braţ senini 
spre ţărmul cald al fericirii 
şi ne-am iubit… 
şi ne-am jurat credinţă sfântă … 
în zori, când m-am trezit 
doar urma paşilor ţi-am mai zărit 
şi inima-mi rănită 
zadarnic căuta… o lacrimă a iubirii … 
 
Ce trist viorile cântau 
pe-un ţărm pustiu 
unde s-a stins în zori – un vis ce promitea … 
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şi câinii vagabonzi toţi mă lătrau 
când sufletul mi te striga: 
„Întoarce-te, iubita mea, 
iubita mea …” 
 
 
 
 
Cerurile toate … tac 
 
… s-a’nserat … 
şi focuri ard mocnind 
pe vatra unui gând 
şi depărtările 
se-aud jelind 
şi cerurile toate 
tac … 
 
… şi doar amurguri 
îmbracă tăcerile 
în culoare 
şi simt 
cum se revarsă-n mine 
o mare … 
de nelinişti, trădări ascunse, 
şi pe chipu-mi 
un zâmbet rănit 
înfloreşte – 
ca un vis fără aripi … 
 
… s-a’nserat … 
ca un vis fără aripi 
păsările nopţii 
nu mai caută lumina 
pe-un cer sfâşiat 
şi nici vraja zborului 
spre neîntinate zări … 
 
 
 
Clepsidra … nu-şi mai plânge timpul 
 
                                
 
Stăpâne! 
sacrifică-mă în miez 
de noapte 
să fim singuri în altar! 
prea multe cuvinte 
mutilate 
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ţi-am aruncat în obraz … 
 
şi … 
da! 
te-am renegat 
şi splendorile lumii 
le-am botezat „iluzii deşarte” 
vândute 
de-un tâlhar … 
 
pregăteşte-mi pocalul! 
voi bea 
dacă asta ţi-e vrerea … 
… şi izbăvit voi fi 
de durerea răsucită 
în sânge 
ca o spirală a morţii … 
 
… şi eliberat voi fi 
de gândul păcătos 
ce-a râs şi te-a hulit 
ca pe ultimul barbar … 
 
să fim singuri în altar! 
prea multe semne 
port în trupul bolnav 
bântuit de umbre 
ce-au ignorat lumina 
vindecării de sine … 
 
Stăpâne! 
 
Pregăteşte-mi pocalul! 
voi bea 
ca ultimul proscris 
ce-n miezul nopţii 
te-a ucis 
chiar cu primul cuvânt 
rostit ca o răzbunare 
împotriva pulberii 
ce mi-a fost mormânt 
strecurat în fiecare zi 
în verbul 
a crede, a iubi, a fi 
a fi… 
 
              din ciclul (poeme becartiene) 
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Din nou să fiu – repaos - 
 
De ce m-ai smuls 
din Haos 
- vitregindu-mă - 
de splendoarea "nefăcutului" 
şi m-ai redat "vederii" 
modelându-mă ... 
cu mii de ochi 
privindu-mă 
adulmecându-mă ... 
 
gândindu-mă 
că aruncat am fost 
în lume 
să port povara  
- născutului fără vină - 
cu mii de ochi 
rugător ... te caut 
şi te implor - Stăpâne 
ascunde-mă - de mine - 
ascunde-mă ... 
 
… sunt pradă vrerii tale 
îndură-te - 
şi redă-mă  
liniştii din Haos ... 
din nou 
să fiu - repaos - 
repaos ... 
 
 
 
La o răscruce 
 
M-am născut dintr-o flacără 
roşie ca sângele, 
ce-şi înălţa aripile, victorioasă, 
spre necunoscut. 
 
… ba nu …  
m-am întrupat 
dintr-un copac, 
ce creştea stingher 
la margine de lume. 
 
… într-o zi, cineva 
a tăiat copacul şi, lăcrimând, 
a aprins focul în vatră, 
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rugându-se 
ca gerul, ce pândea la ferestre, 
să nu-i îngheţe sufletul 
plăpând. 
 
… şi totuşi, cineva mi-a spus 
că m-am născut dintr-o sămânţă … 
o fată frumoasă 
a cules un măr auriu 
din care a muşcat cu setea 
drumeţului, 
ars de doruri, 
frământat de gânduri. 
 
… seminţele le-a aruncat 
undeva, 
la o răscruce de drumuri – 
… acolo m-am născut eu … 
mereu la un pas de pericol, 
mereu la un pas de salvare … 
dar, fără îndoială, 
la o răscruce, 
 la o răscruce … 
 
 
 
 
 
 
 
Colţii albi ai zilei 
 
Şi le-am lăsat în urma mea 
pe toate 
cum să rezişti chemării? 
şi nepăsător am pornit 
pe drumuri neumblate 
… tandre îmbrăţişări îmi desfătau  
simţirea 
şi lacomă privirea 
căuta … 
 
Ca o mătase străvezie, argintată, 
liniştea curgea 
şi nici o pală de vânt 
gândul rebel 
numi tulbura, nu-mi destrăma … 
 
Priveam în depărtare 
nu-mi păsa! 
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de braţele adâncului 
de ce să mă feresc? 
.. şi doar o fugară clipă  
mi-am pierdut din avânt 
când ochii palizi ai luminii 
m-au fixat  ne-lumesc … 
 
… şi nu ştiu de mi se părea 
că-n adâncul curat al tăcerii 
 primejdia plutea 
ca o pândă încordată … 
 
o! ce sentiment ciudat! 
lumina blândă a tulburat … 
 
Şi pe neaşteptate 
acuzator  
mi se-mplântau în spate 

- colţii albi ai zilei – 
ce mă smulgeau nemilos  
din visare 
şi-n neumblata, nepătata cărare 
flori sângerii răsăreau 
surâzând a nepăsare, 
nepăsare … 
 
                         din ciclul (poeme becartiene) 
                                                  21 iulie 2009 
 
…  
 
Cu braţe pline de muguri 
 
În braţe pline de muguri 
inima-mi visătoare 
legănată-i  
ca o frunză tânără 
gătită în strai verde, de sărbătoare 
visând nepăsătoare 
la …  zboruri albe 
la cântecul iubirii 
cu glas de privighetoare 
de privighetoare … 
 
O! ce caldă-mbrăţişare! 
în sângele-mi flacără 
simt cum pulsează 
seve … cu zvon de primăvară 
venite din adâncuri 
de gânduri  
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fremătând roditoare 
roditoare … 
 
Visând la zboruri albe 
în braţe pline de muguri 
leagănă-mi inima 

- flacără în schimbare – 
cuvânt abia rostit 
poem în devenire 
în devenire … 
 
Şi iată visul minune 
oglindit în zori 
în ochi-ţi de cărbune 
ce poartă sub pleoape 
blândă înfiorare 
şi-o primăvară în plină floare 
 în plină floare … 
 
                                din ciclul (poeme becartiene) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cu fiecare pas … 
 
Cu fiecare pas 
mai las în umbra timpului 
un chip, un gând, 
o tresărire de suflet 
 
… şi pasul abia făcut 
se desprinde cu greu 
de trecut 
şovăind 
 
… dar gânduri trufaşe 
mi-aştern în cale 
provocarea … 
şi pasul supus 
caută iscoditor 
depărtarea 
 
… sunt drumuri 
şi urme adânci, 
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sunt glasuri … 
de m-ar fi oprit 
cineva în cărare 
atunci … 
 
astăzi … 
n-aş purta în suflet 
povara gândului 
ce s-a frânt 
s-a frânt … 
 
        din ciclul (poeme becartiene) 
                                  19 aprilie 2009 
 
 
 
Cum plânge cerul în noroi 
 
Mă fulgeră tăcerile în gânduri 
şi ochi-mi scapără-ntrebări 
cum să opresc furtuna 
născută între noi 
din nepăsarea clipei? 
 
… priveşte cerul nostru 
   - cum plânge în noroi - 
 
din rănile durerii 
curg ploile tăcerii 
ca un potop de vorbe … 
 
Mă biciuiesc cuvintele în gânduri 
şi nu pot să opresc furtuna 
ce-mi sapă-n ochii goi 
o mare de tăceri … 
 
o! zadarnic cauţi cerul 
prin vălul greu de ploi! 
ascultă-i plânsul în noroi 
şi ruga, şi zbaterea 
şi crezul … 
 
o, de-ar putea, 
s-aprindă iar scânteia – 
în ochii noştri 
răniţi de fulgere străine 
ce-şi caută lumina 
prin triste şi jalnice ruine 
ruine … 
                       (din ciclul poeme becartiene) 
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Cuvinte învechite 
 
Înstrăinat mi-e cuvântul 
abia aşternut pe hârtie 
şi altul se smulge din tăcere 
aruncându-se – ca-ntr-un carusel 
în vârtejul timpului 
 
Şi lumina smerită 
mângâie mâna 
ce promite gândului 
 împovărat de zboruri şi iubire 
vise tainice  
îngemănate cu focul 
vise … 
ce vor întâmpina liniştea severă 
a dimineţii 
cu surâsul dăltuit – ca o floare 
pe buzele-i rănite 
 
E ora sentinţei … 
 
La masa de scris 
cărturarul 
purtând pe chip – măreţia tăcerii 
 cu greu îşi ridică privirea 
 obosită 
de pe hârtia îngălbenită 
de timp şi … 
de singurătate … 
şi cu mână trandafirie 
mai şterge o literă decolorată 
ce-i răscoleşte arsura 
din sufletul stins … 
 
… suflet – aprins pentru o clipă 
de chemarea tremurată a luminii 
panicată 
de strigătul sfâşietor al amurgului 
amurgului … 
                                        din ciclul (poeme becartiene) 
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În sângele-mi albastru… sevele pământului 
s-au cuibărit… 
 
Mi-e sufletul ca o câmpie 
cu grâne ce s-au pârguit... 
o, ce tainic şi nebănuit 
sevele pământului 
în sângele-mi albastru 
adânc, adânc s-au cuibărit... 
 
senină mi-e privirea şi caldă 
ca un răsărit 
în care 
întregul cer al lumii 
pare că se scaldă – 
 
pe buze... 
murmurând duioase şoapte 
maci au înflorit 
ca o chemare a împlinirii 
păcat ancestral 
îngăduit miracol al rodirii... 
 
culegătorule! 
mi-e sufletul ca o câmpie 
cu grâne coapte... 
doar un pas te desparte... 
ascultă-mi sfioasele dorinţi; 
"vino la cules!" 
miracolul lumii 
aşteaptă, te cheamă – 
nu-ţi fie teamă 
tu ai fost ales, 
ai fost ales... 
 
                       din ciclul (poeme becartiene) 
 
 
 
De ce, sicrie triste? … 
 
 
Sălbatică eşti, iubito, 
ca muntele troienit 
pe care ard 
zăpezi imaculate … 
din ochii ce-o văpaie 
au tânjit 
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păsările nopţii 
ciugulesc avid – lumina … 
 
O! te-ndură! 
cruda-ţi frumuseţe 
poartă chinul, vina …  
 
Cei ce-au cutezat 
spre albul sfidător 
crucificaţi sunt pe rând 
de gându-ţi aprig 
ce-a născut păduri 
în care  
doinele nu mor … 
 
 
Din fiecare trunchi 
ciopleşti cu migală 
sicrie triste 
ce vor fi 
adânc îngropate 
în inima-ţi împietrită … 
 
… de dragoste şi lacrimi 
fără parte … 
 
Sălbatică eşti, iubito, 
ca muntele, 
ca viscolul, 
ca furtuna ne-înduplecată 
ce clatină orice gând 
ce-ar năzui 
spre piscul fericirii 
şi spre inima-ţi 

- floare de colţ – 
atât de căutată, 
căutată … 
                 din ciclul (poeme becartiene) 
                                              2 mai 2009 
 
 
 
De ce … doar o singură veşnicie! 
 
                           
Ce zi … 
 se aşterne astăzi 
în retina-mi încă nepătată? 
- astăzi? 
prima încercare 
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de a privi timpul în ochi 
cu nepăsare … 
(ce eroare ) 
- şi mâine? 
mâine va fi o zi senină 
cu multe întrebări 
şi drumuri fără urme de vină … 
- şi mai apoi? 
 
mai apoi 

- joacă de copil – 
pentru cine nu ştie … 
va fi – Duminică! 
cu flori la pălărie 
cu chiote, cântece , cu bucurie … 
- şi după? 
 
oh! rostogolire dureroasă 
într-un ocean de uitare 
şi închiderea sub pleoape 

- a lacrimii mirare – 
 
şi-al întrebărilor 
ce n-au mai vrut să ştie  
de ce? 
doar tăcere adâncă 
şi-o singură veşnicie! 

- ce zi!     
                               19 ian.2009 

 
Din adâncuri durute 
 
Am căutat 
umbra zilei de ieri 
in strălucirea 
Soarelui de astăzi ... 
 
Privind – cercul de foc – 
arsura-i nemiloasă 
pe chipu-mi uimit 
şi-a încrustat 
amprenta-i tăioasă ... 
şi din adâncuri durute- 
o lacrimă întunecată 
s-a rostogolit 
s-a rostogolit ... 
 
Şi tumultul 
zilei de ieri – 
în flăcări viclene 
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de azi 
dureros s-a stins 
s-a stins ... 
 
Cu Soarele-n priviri 
scormonesc prin cenuşa 
vechilor trăiri ... 
zadarnice chemări – 
ard în asfinţit 
pe cerul inimii 
rănit  
rănit … 
              din ciclul (poeme becartiene) 
 
 
 
 
Doar amurgul rănit … 
 
                         „Prăpăstiile ascund tăceri atât de adânci” 
                            „munţii tăinuiesc dureri atât de înalte” 
                                  „ păsările risipesc în zboruri – zbaterea atâtor vise”  
                                                                                     (valentina becart) 
 
 
Îngenunchez … 
şi braţele-mi întind 
ca o blândă dezmierdare 
căutând  
tăinuite lumi paralele  
spre-a cumpăni 
asemănare. 
 
Nici un punct nu tresare! 
zadarnică încercare … 
inimile noastre 
nu se vor întâlni 
şi freamătul iubirii 
izvor neştiut, netulburat … 
 va fi! 
 
cuvinte rămase ne-rostite 
în somnul clipei – se vor risipi … 
 
două lumini – 
ce-şi caută înaltul 
fără loc de ancorare 
pe curbura mlădioasă 
a orizontului … 
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Două lumini 
ce nu s-au văzut 
ce nu s-au cunoscut 
şi n-au tresărit 
când braţu-mi întins cu iubire 
frânt a fost – 
în goana gândului 
spre nemurire … 
 
doar amurgul rănit 
caută un punct  
de sprijin 
derutat, rugător, descumpănit 
descumpănit … 
                              din ciclul ( poeme becartiene) 
 
 
 
 
Hai, cântă, iubite 
 
Hai, 
cântă, iubite, 
de dor – 
în primăvara asta 
ce-o să vină ... 
cu braţele întinse 
spre lumină 
şi-n ochi 
tot Soarele iubirii. 
 
Cântă! 
 
Nu te sfii ... 
e-n rostul firii 
de-a reînnoi curată – 
din muguri 
în care ţipă – 
florile speranţei 
întru rodul 
ce-l vom culege 
mâine. 
............... 
În primăvara asta 
care vine ... 
doar tu – iubite – 
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poţi aduna în suflet 
tot cerul, 
tot dorul 
şi strălucirea lumii – 
într-un cântec, 
într-un zâmbet, 
într-o lacrimă 
a fericirii! 
 
 
 
Frunze în agonie 
 
                  „În roata vremelnică a vieţii - captivă mi-e trăirea – 
                    dar clipa mă va smulge şi ... azvârli-mă-va - flăcărilor veşniciei.” 
                                                                                             (Valentina Becart ) 
 
E foşnet de frunze ruginii în agonie 
mă plimb prin odăile pustii, 
într-o noapte târzie ... 
am deschis fereastra să le ascult durerea, 
şi, dintr-o dată, cuprinse de spaimă, 
s-au contopit cu tăcerea! 
 
Duc mâna la inimă 
ce pentru o clipă s-a oprit ... 
simt apăsarea tăcerii şi-a toamnei 
ce-n taină a sosit. 
... tresar - când orologiul bate în miez de noapte - 
e ora frunzelor agonizând 
în tăcute şoapte ... 
 
Sunt eu – cea din odaia pustie, 
sau umbra copacului din fereastră?! 
ştiam că vor cădea într-o zi, şi ... 
 - nu din vina noastră - 
lacrimi şi frunze uscate, într-o toamnă târzie. 
 
Mă plimb prin odăile pustii, 
şi nu zăresc decât o umbră în asfinţit ... 
 „Toamnă! ’’ 
ştiam că într-o zi ... ai să vii ... 
dar nu ştiam c-o să mă doară 
tăcerea frunzelor ce-au ruginit! 
 
Închid fereastra – cu capul plecat în pământ – 
mă întreb: „câte toamne or fi trecut de când ?!”... 
şi lacrimi ..  şi frunze, 
se contopesc în miez de noapte ... 
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ascult tăcerea nopţii şi umbrele agonizând – 
în tăcute şoapte 
tăcute şoapte ... 
                                          octombrie 2005 
 
 
Hai, cântă, iubite 
 
Hai, 
cântă, iubite, 
de dor – 
în primăvara asta 
ce-o să vină ... 
cu braţele întinse 
spre lumină 
şi-n ochi 
tot Soarele iubirii. 
 
Cântă! 
 
Nu te sfii ... 
e-n rostul firii 
de-a reînnoi curată – 
din muguri 
în care ţipă – 
florile speranţei 
întru rodul 
ce-l vom culege 
mâine. 
............... 
În primăvara asta 
care vine ... 
doar tu – iubite – 
poţi aduna în suflet 
tot cerul, 
tot dorul 
şi strălucirea lumii – 
într-un cântec, 
într-un zâmbet, 
într-o lacrimă 
a fericirii! 
 
 
 
 
În anotimpul flăcărilor  
 
În anotimpul flăcărilor 
cerul – suflet bolnav – 
în tăcere s-a stins 
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şi stelele s-au topit 
şi ca o lavă fierbinte 
pe pământ … s-au prelins … 
 
şi-n haosul de necuprins 
demonice umbre 
imperiul şi-au întins 
şi doar luna nebuna 
cuprinsă de zbucium 
dansa 
întruna 
întruna … 
 
În anotimpul flăcărilor 

- din rătăcită scânteie – 
a renăscut … ca o minune 
iubirea 
dar şi minciuna 
ura 
şi trădarea 
şi visul – orbit de spaimă – 
sub lacăte s-a zăvorât 
 
… şi de-atunci 
doar iele… dansează întruna 
în jurul lunii 
ce râde – ca nebuna – 
ca nebuna … 
 
În anotimpul flăcărilor 
şi eu m-am născut 
din haos şi lut 
din iubire 
din ură 
minciună şi trădare … 
 
… şi-n jocul ielelor m-am prins 
cântând ca nebuna 
şi-alergând întruna 
sub cerul 
în care lacrima albastră 
s-a ascuns 
s-a ascuns… 
 
                       (din ciclul poeme becartiene) 
 
 
 



 32 

În ce culoare să-mbrac … aşteptarea 
                       (inspirată de poemul 
                       "despre culoarea ta " de valysan) 
 
Nu mă-ntreba de culoare 
sunt ... 
câmpia înverzită 
parfum de floare 
fluture 
izvor 
ce leneş îşi poartă 
susurul suav – la vale! 
 
Sunt … 
fulgerul albastru 
ce-a despicat văzduhul 
şi-a făcut abisul 
să tresară 
ascultându-l! 
 
Sunt ... 
soarele de primăvară 
ce cald se roteşte 
chemând din nou 
spre visare 
inima adormită – a pământului. 
 
Sunt ... 
marea înspumată 
cu ţărmuri argintate 
şi valuri 
când legănate-n cântec 
când de maluri 
sfărâmate ... 
strigându-şi adâncul – 
 
Sunt ... 
singurătatea muntelui 
străjuind cu măreţie 
înălţimile 
tăinuind cu grijă 
comorile 
şi zămislind – din durerea tăcerii – 
– floarea de colţ – 
făgăduită cerului 
şi iubirii fără de pată. 
Sunt ... 
zorii – 
primelor gânduri curate 
primelor şoapte înaripate 
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ale vieţii – 
raza primei taine 
primei iubiri 
primei lacrimi 
primei întrebări ... 
 
... ce-aşteaptă cu teamă 
privind 
cerul înserării – 
un răspuns 
o mângâiere ... 
şi-atunci 
în purpura nopţii – 
va adormi 
cu gândul – iubirii eterne! 
 
... în ce culoare ... 
să-mbrac ... aşteptarea? 
aşteptarea … 
 
 
 
 
 
 
În cioburi de oglinzi 
 
În cioburi de oglinzi 
mi-am zărit destinul 

- siluetă graţioasă în nuanţe roz – 
da! mi se potriveşte … 
dar gândul 
frânt mi-a fost 
fără de  veste 
de neantul – ce m-ademenea … 
 
m-am apropiat un pas … poate doi … 
şi mi s-a părut – cum un ochi străin 
ca o fiară a nopţii 
dintr-un colţ sticlos … mă pândea – 
 
… şi destinul se derula nemilos 
arătând cu degetul 
în sus … sau în jos! 
 
aşteptare încordată … 
fulgurante imagini 
pe retina-mi de sânge pătată 
şi glasul fiinţei – năucită de spaimă – 
ce striga: 
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„Salvaţi-l!” 
şi funesta clipă – spre bucuria gloatei 
în arena cu lei 
mă târa 
mă târa … 
 
În cioburi de oglinzi 
mi-am zărit destinul 

- paiaţă zdrenţuită … spoită-n roz – 
şi-nspăimântat 
m-am depărtat în grabă 
un pas … poate doi … 
şi-un glas străin, ascuţit, dureros 
ca un colţ sticlos 
în suflet mi s-a strecurat 
s-a strecurat … 
                                   din ciclul (poeme becartiene) 
 
 
 
 
 
 
 
                   
Cioplesc cuvinte 
 
                                                 „În vase vechi de lut, cuvintele-şi duc somnul … 
                                                                                               visând la devenire …” 
                                                                                                    (valentina becart) 
 
 
cioplesc cuvinte 
din trupul gândului 
prăbuşit de-a lungul zării 
cu privirea în gol … 
 
dau privirii ocol 
de teama focului 
ce arde … săltând mistuitor! 
 
fantomatică rugă 
legendar şi zadarnic zbor … 
 
din trupul gândului 
cioplesc cuvinte ce mă dor 
şi mâinile-mi rănesc 
de grele înţelesuri … 
 
cioplesc cuvinte 
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privind de-a lungul zării 
urma de sânge 
ce gândul îmi frânge 
şi trupul flacără – 
încet, încet îmi stinge 
îmi stinge … 
 
                                     din ciclul ( poeme becartiene) 
 
 
 
Labirintul singurătăţii … 
 
Voi … 
 ce ştiţi să opriţi 
căderea clipei 
în cupa gândului 
deschis ca o floare de mai … 
nu vă fie teamă 
de rătăcirea 
prin labirintul singurătăţii … 
 
Voi sunteţi măsura 
sublimei cutezanţe 
şi mărturia „ a toate” – 
voi … 
ce năzuiţi a săpa fântâni 
spre a găsi izvorul 
 celei mai pure 
creaţii … 
 
Voi … 
 ce ştiţi a smulge 
stâncii 
aurul cuvintelor … 
cuvinte ce şi-au ascuns în adâncuri 
cu teamă … strălucirea … 
luaţi aminte la călăuze 
ce vă surâd 
 cu chip de înger … 
 
… drumul ce v-arată 
e pavat cu vorbe goale 
şi mânjit 
cu sângele nevinovat 
al florilor deschise delicat 
pe marginea abisului  
ce-şi caută martirii … 
 
Voi … 
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 ce ştiţi să opriţi 
curgerea timpului 
cu puterea cuvântului 
ridicat ca un zid în faţa neantului … 
 
… nu vă fie teamă 
de măreţia creaţiei 
ce-o veţi lăsa mărturie 
celor – ce nu vor cunoaşte poate … 
labirintul singurătăţii 
devenit mormânt al pierzaniei 
ochiului stins al regelui Oedip 
ce-a căutat cu patos adevărul 
adevărul … 
          din ciclul (poeme becartiene) 
 
 
 
Liber să fiu … 
 
Din contururi albe 
mă voi întrupa 
gând luminos 
ademenit în oglinda timpului 
unde 
argumentele au cunoscut 
vâlvătaia rugului … 
 
Din blânde înserări 
voi răsări Luceafăr 
alunecând în visul cuminte 
vis … 
ce nu va cunoaşte teama 
rătăcirilor în neant … 
 
Din miezul pământului 
voi creşte arbore al nuntirii 
cu braţele deschise 
spre soarele zilei 
rotund răsărind 
peste freamătul lumii … 
 
Dar într-o zi … 
 
Din jocul vieţii 
mă voi desprinde 
cuvânt împlinit 
furişat în liniştea secundei 
ce nu-şi va mai  aminti 
de cântecul  vrăjit al ielelor … 
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Din retina timpului 
mă voi smulge 
 punct luminos  

- liber să fiu – 
în singurătatea tăcerii divine 
tăcerii divine … 
                          din ciclul (poeme becartiene) 
 
 
 
Mai lasă-i inimii comori 
                               ( soţului meu- valysan) 
 
E toamna anotimpul de poveste … 
dar tristă-i clipa – ce nu mai vesteşte 
blânda-mbrăţişare a soarelui în zori, 
pe treptele-nserării… seninul îl cobori. 
 
Mai lasă-i inimii comori 
şi-n răcoarea nopţii – gândul să-ţi strecori … 
poteca stelelor să-ţi fie călăuză dreaptă 
spre inima-mi - ce tristă şi cuminte, 
mai aşteaptă … 
 
Mai trebuie sânge … în luturi … 
 
Nu! N-ajunge … 
mai trebuie culoare 
mai trebuie sânge 
din inimă neîmblânzită de fiară 
amestecaţi în luturi 
aripi de fluturi 
şi-un „curcubeu de seară” – 
 
Adunaţi din grădini 
tăcerea serafică a florilor 
şi roua dimineţilor senine 
frumuseţea 
va cunoaşte gustul lacrimilor 
rostogolite ca o rugă 
în nopţile târzii … 
strecuraţi şi-ndoiala 
ce va sta de veghe 
la căpătâiul orelor cenuşii … 
 
Mai trebuie sânge 
şi-un cântec de jale 
şi nu uitaţi de sărbătoare 
şi picături de soare, de albastru 
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pentru inimi înflăcărate 
- zbuciumate flăcări – 
ce vor fi 
cu cenuşa din ornic – cununate – 
 
Amestecaţi în luturi 
candoare de îngeri, cunună de vise 
şi infame braţe – cerşind desfătări 
şi infernul din ochii frumoşilor demoni … 
abis bântuit … de-ntunecate căutări … 
 
Şi nu uitaţi 
de sunetul nisipului. 
da! mereu m-a fascinat 
curgerea-i fără sfârşit 
şi cântecul nedesluşit 
al pustiului … 
 
Mai trebuie sânge 
şi picături  de soare 
bolnavele luturi 
vor agoniza – 
în braţele curcubeului de seară 
şi inima de fiară 
îmblânzită va fi 
de lacrima serafică a florilor 
căzută ca o rugă – 
în cărare 
în cărare … 
 
                  din ciclul (poeme becartiene) 
                                    31 ianunarie 2009 
 
 
 
M-am ridicat … din oboseala pietrei 
 
M-am ridicat din nisipuri 
ca un vârtej de lumină 
orbitoare 
să vă povestesc  
de setea 
celor rătăciţi în deşert … 
 
M-am ridicat din tăcerea 
 pustiului 
să vă vorbesc în şoaptă 
de spaima cerului 
ce nu putea opri 
paşii celor ce credeau 
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în apa salvatoare … 
 
M-am înălţat – ca un ţipăt de vultur – 
să vă avertizez 
că nu vă puteţi agăţa 
de speranţă 
într-un vârtej de nisip … 
 
M-am ridicat cu greu 
- din oboseala pietrei – 
arsă de soare 
să văd: 
setea, spaima, 
pustiul … 
şi-am încercat să povestesc … 
 
… dar sunetul nisipului 
m-a avertizat 
că a fi „înţelept” 
la ora amiezii 
în deşert 
e o lipsă de măsură … 
(sau poate … pragul nebuniei?) 
 
22 03 2009 
Mâna care scrie … 
 
Mă zvârcolesc în chinuri … 
sfârşeşte trista-mi soartă. 
ce-i arta? 
ce-i scrisul? 
o dulce şi amară vină 
prin care 
eu – umilul serv – 
mă nărui … 
 
Zadarnică mi-e truda 
şi stânca ce rostogolesc 
spre vârfuri 
- ecou în noapte – 
ce-alungă liniştea pădurii 
crescută din 
iertări şi lacrimi, 
renunţări 
şi braţe-ntinse spre lumină … 
 
O! tu, divină minte 
şi mai presus de toate … 
mă iartă de întreb: 
ce-i semnul ce-am lăsat 
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de bună voie 
într-o carte? 
 
… amară-mi este vina 
de-a mă hrăni 
din flăcări  
şi tac 
când pulberea mă-mbie … 
şi strig: 
„ai milă!” 
când mâna care scrie 
cerută-i ca răsplată 
ca răsplată… 
 
                din ciclul (poeme becartiene) 
                                8 mai 2009 
 
 
 
  
 
                          
M-aş arunca în moarte … 
 
M-aş arunca în moarte 
ca-ntr-un ocean de fericire 
valul ucigaş 
mă va îmbrăţişa 
o! cu câtă duioşie … 
ca pe singura solie 
trimisă strămoşilor 
ce-n calea lină 
izbăviţi de zbucium 
or să-mi vină … 
 
… degeaba-şi poartă umbra 
prin insula-mi pustie 
prea vrednică-i de milă 
prea dornică-i de teamă … 
 
- nu-i voi da speranţă – 
 
chiar de se anină 
de răni nevindecate 
şi de gândul ultim 
ce l-am scris cu sânge 
pe o carte … 
 
Mă voi arunca în moarte 
ca-ntr-un abis de împlinire 



 41 

chemarea adâncului 
va fi pentru mine 
nădejdea-n vindecare 
şi-mbrăţişarea – cu liniştea divină – 
 
Mă voi arunca în moarte 
ca-ntr-o noapte fără zi … 
de braţele-i haine 
nu mă voi feri 
ci blând voi adormi 
ca-ntr-o dulce ironie 
ca-ntr-o tristă … veselie 
tristă veselie… 
                          
                          din ciclul (poeme becartiene) 
 
 
 
 
 
 
Născut asasin 
                      (in memoriam Marian Cozma) 
 
"Eu nu strivesc corola de minuni a lumii 
şi nu ucid 
cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc 
în calea mea"  
(Lucian Blaga) 
……………… 
 
Nu-mi aşterneţi crini 
în cărare 
strivesc cu sânge rece 
orice taină, orice floare … 
 
Sunt născut asasin 
şi la demonii nopţii 
faustic, mă închin … 
 
În inimă curată 
cuţitul îl împlânt 
o dată 
şi încă o dată ... 
- îngere alb ! 
culoarea-ţi nepătată 
mă incită, mă provoacă … 
şi moartea ta – 
e pentru mine 
doar o „joacă”… 
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Sunt născut asasin 
şi-un gând ucigaş, diavolesc 
mă îndeamnă 
în inimă să-ţi răsucesc 
cuţitul morţii – de trei ori – 
 
Înger prea înalt! 
e timpul 
în mormântul tăcerii 
să cobori! 
………… 
Aduceţi-i crini, 
durere şi lacrimi … 
demonii nopţii – o „jertfă” – 
mai vor … 
 
Sunt spirit malefic 
născut din negre patimi 
 
Ascultaţi-mă! 
voi, îngeri albi … 
sunt botezat cu „apa crimei” 
şi iadul strecurat în sânge 
mă îndeamnă … să omor! 
 
8 februarie 2009 
 
 
 
Nebuni ai jocului … 
 
... amputaţi-mi - un braţ – 
şi inima-mi vicleană 
ce-mi putrezeşte în sânge 
gândul inocent ... 
cu care – m-am născut – 
 
... ridicaţi ruguri ... 
şi trupul schilodit 
de patimă robit 
să nu vă tulbure 
nebunia dansului 
şi bucuria 
de-a mă vedea – zdrobit – 
 
... o, cât vă admir 
sclavi ai neputinţei – 
flăcările m-au purificat 
şi-atât de sus 
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m-au înălţat ... 
de patima oarbă 
m-au eliberat ... 
 
... sunt liber! 
nebuni ai jocului ... 
fii ai focului 
şi ai neştiutei 
căi ... 
 
 
 
Nici o lacrimă … pe drumul stelelor căzătoare 
 
Ieri, 
când zorii îşi deschideau, 
leneş şi surâzător, pleoapele, 
m-am privit în oglinda din perete ... 
oglindă slab luminată, 
şi am zărit – ca o închipuire, ca o fantasmă, 
o stea, 
stea ce strălucea mirific în cădere ... 
 
... o ştiam de undeva! 
aceeaşi lacrimă 
ascunsă cu grijă 
sub masca unui zâmbet, 
uşor ironic, 
cunoscut din totdeauna ... 
o lacri ... 
 
... nu! nici o lacrimă 
nu voi risipi 
pe drumul stelelor căzătoare ... 
am întins mâna – dintr-o dorinţă neştiută, 
să-i curm suferinţa 
cât timp încă mai strălucea ... 
 
... o! acea strălucire 
reflectată de atâtea ori 
în privirea mea! 
privire 
ce-şi închidea pleoapa – a resemnare 
în faţa zorilor, 
ce-şi spălau chipul 
în pulbere de stele 
pulbere de stele ... 
 
                           din ciclul (poeme becartiene) 
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Ninge peste primăvara noastră 
 
Ninge peste primăvara noastră 
pentru prima oară 
visele-au murit 
şi-n inimă au înflorit 
răni albe 
ca o uitare, ca o zi fără soare … 
 
Nopţi de poveste şi zile răzvrătite 
am aruncat la întâmplare 
în prăpastia deschisă între noi … 
 
Fulgi diafani, neştiutori 
rotesc deasupra hăului 
cu ochi strălucitori … 
hău - ce-mbrăţişează rătăciri 
şi cenuşa stinselor trăiri … 
 
Pentru prima oară 

- glasul grădinii – 
nu va mai fi auzit, 
- de cântul ne-rodirii … va fi viscolit - 
şi paşii istoviţi 
se vor strecura tăcuţi 
pe sub pomii dezgoliţi de suflet 
de suflet … 
 
Doar stihiile vor bântui 
doar vulturii durerii  
vor roti 
ciugulind palida lumină 
din ochii 
ce prea mult – au plâns! 
şi cioburi de vise 
vor sângera 
sub biciul nepăsării 
şi trupul timpului … de zăpezi gârbovit … 
 
Ninge peste primăvara noastră 
pentru prima oară 

- cuvinte îndoliate – 
aruncate în prăpastia 
deschisă între noi 
plâng nopţile albe şi zilele-nsorite 
şi visul unei grădini 
ce şi-a pierdut speranţa 
de-a purta pe ramuri – iubiri îmbobocite – 
îmbobocite … 
                                         din ciclul ( poeme becartiene) 
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Ningea sălbatic … 
 
Ningea sălbatic 
peste amintirea ta 
haite de lupi 
urlau  
în hăţişul 
viscolitelor poteci ... 
 
Umbra ta ... 
înfricoşată 
s-a ascuns 
în peştera întunecată 
a inimii mele. 
 
Ningea sălbatic ... 
te-am căutat 
zadarnic 
sub munţii 
albiţi de tăceri – 
 
Viscol ... 
ochi cu luciri de gheaţă 
hăţiş de căutări 
din întunecate adâncuri 
mi s-a părut 
c-aud ca un geamăt ... 
viscolind – cu chemări! 
 
 
 
Noaptea – caut adăpost întrebărilor 
 
Mâine , 
voi pleca pe un drum 
despre care nu ştiu prea multe ... 
oricum, soarele va rămâne  
agăţat de boltă 
nu va muri – 
doar eu 
voi rătăci poate drumul ... 
 
noaptea ... caut adăpost întrebărilor 
cuibărite  
ca păsările de pradă 
în ungherele întunecate ale minţii ... 
ziua, 
obosită de “pânda” fără folos 
pornesc în căutarea răspunsurilor ... 
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drumul 
zace împietrit în tăcere 
aşteptând răbdător – pasul şovăielnic ... 
anotimpurile 
nu-şi pierd nici ritmul 
şi nici farmecul împlinirii ... 
 
doar eu 
mă poticnesc din când în când 
ne-înţelegând 
de ce – urcuşul e atât de greu 
şi nopţile atât de adânci – 
 
nici o stâncă 
nu şi-a ferit privirea 
când trăsnetul a lovit-o ... 
numai amintirile rătăcesc 
în cenuşa drumului 
şi sufletul meu 
fără întrebări şi fără răspunsuri 
fără Dumnezeu ... 
numai eu 
numai eu ... 
                           din ciclul (poeme becartiene) 
 
 
 
 
 
Noaptea lupilor albi 
 
Să nu zăboveşti … 
e lună plină 
şi e noaptea lupilor albi 
ce caută – cu priviri însângerate 
trup tânăr 
rătăcind în braţele pădurii 
 
şoaptele prădalnice nu-i asculta 
şi nu-ţi culca sufletul 
la umbra-i răcoroasă 
ce-ţi va fi călău – 
 
să nu zăboveşti … 
şi luna plină 
şi pădurea 
îţi caută privirea 
şi pasul în care 
naiv a încolţit – chemarea spre tăcere – 
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… e lună plină 
şi e noaptea lupilor albi 
să nu zăboveşti … 
vei fi pradă naivelor căutări 
tu, trup primăvăratic 
cu flori însângerate – mult prea devreme – 
de lupii albi ai nopţii 
lupii albi ai nopţii … 
 
                                       din ciclul (poeme becartiene) 
 
 
 
 
 
 
Nu mă arunca … în vâltoarea poemelor 
 
Zideşte-mă 
în adâncul Creaţiei Tale 
nu mă lăsa privirii – iluzorie pată … 
trupu-mi fragil va fi mărturie grăitoare 
a păcatului 
şi a trecerii invincibile spre ţintirim … 
 
Lasă-mă 
ne-făcutului 
ne-lumescului 
să rătăcesc – lumină molatică 
prin Grădinile Tale 
neviciate de gând … 
 
 
În nopţile 
începutului de lume – 
tăcerile, 
ce nu-şi cunosc rostirea, tânguirea, 
să-mi fie pavăză şi aşternut … 
 
Nu vreau 
să ridic din cuvinte ... altare păgâne 
unde lacrima încătuşată 
va fi un pumnal 
strecurat în provocarea căutărilor  
sterile … 
 
Nu mă arunca 
în vâltoarea poemelor 
ce-aşteaptă să-mi sfâşie sufletul 
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captiv - deschiderii orgolioase 
spre beatitudinea nemuririi … 
 
… înfrigurate ore  
vor bate la porţi închise 
până când … semnul ne-rostitei întrebări 
va rămâne încrustat în paşi melancolici 
şi culori ţipătoare 
purtate de fluturi … 
 
Zideşte-mă 
în adâncul Creaţiei Tale 
să-ţi fiu eu -  muză şi flacără albastră – 
ce-ţi vor sta de veghe 
ca o blândă alinare 
în nopţile de căutare 
 prin neantul identificării 
cu fragilitatea gândului întrupat, 
întrupat … 
                           din ciclul (poeme becartiene) 
                                                  26 iunie 2009 
 
 
Nu mă striga din toamnă 
 
Nu mă striga din toamnă! 
sunt prinsă în jocul frunzelor 
de aramă 
şi fascinată plâng – culorile amurgului – 
o! n-am să mă opresc s-ascult 
tânguirea şoaptelor venind din crâng 
ce prefăcute-n zâmbet 
în jocul nostru se strecoară ... 
 
... ştiu ... 
e seară ... 
şi poate ultima – din jocul frunzelor 
de aramă 
o, cerule! 
se clatină o lume în ochii tăi 
şi-n stinsele văpăi  
nici urmă de tristeţe 
doar nebunia senină a sfârşitului 
în care 
culorile amurgului ... tăcut sângerează ... 
 
... zadarnică chemare! 
în spatele porţilor albastre 
nici un gând nu răzbate, nici o şoaptă ... 
nu mă striga din toamnă 
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nu-mi întrerupe jocul ... 
ard clipele cu străluciri de-aramă 
şi visul cel din urmă 
se deschide 
risipindu-şi floarea rară 
în umbra înserării – ce-şi aşterne vălul 
peste pasu-mi obosit 
obosit ... 
                                din ciclul (poeme becartiene) 
 
 
 
 
 
 
 
 
O, zeu al tăcerilor… 
 
Şi timpul ... 
ca o fiară îmi fulgeră privirea 
şi labirintul îmi închide calea 
şi creşte-n mine teama 
ca o noapte a pieirii 
şi setea de scăpare 
e tot mai mare 
tot mai mare ... 
 
Şi timpul ... 
flămând îmi caută trupul 
şi minotaurul 
e tot mai aproape ... 
o, zeu al tăcerilor! 
privirea-ţi de fiară 
însetată – cere sânge – 
 
Şi timpul ... 
îmi fulgeră privirea 
şi labirintul îmi închide calea 
şi noaptea oarbă a durerii 
din urmă mă ajunge 
mă ajunge ... 
 
din ciclul (poeme becartiene) 
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Pe pragul unui vis … 
 
Te caut în fiecare ciob 
sperând că   întregul 
îţi va fi 
strigăt … 
 
Te caut la fiecare răscruce 
sperând că toaca vecerniei 
îţi va fi 
salvarea … 
 
Te caut sub ceruri cristaline 
sperând că  lumina 
nu-ţi va fi 
povară … 
 
Te caut în nisipul ce curge 
sperând că  deşertul 
nu-ţi va fi 
mormânt … 
 
Te caut în gândul nopţii 
- întreg odată – 
sperând că  zorii 
vor lăsa un zâmbet 
pe pragul unui vis 
unui vis … 
 
                    din ciclul (poeme becartiene) 
 
 
 
Pe trunchiu-mi desfrunzit 
 
Pe trunchiu-mi desfrunzit, 
mai zac câteva ramuri 
de gând uscat – 
Vântul serii 
flutură visele-mi zdrenţuite ... 
ce palid dănţuiesc 
sub clarul de lună. 
 
Primăvara va veni. 
Dar pentru mine ... 
florile-au murit. 
Şi iat-o ... desculţă, 
cerşind rugătoare, 
un singur mugure 
o singură floare! 
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Cu braţele-i verzi, 
în zvârcoliri duioase, 
mă strânge tot mai tare, 
tot mai tare ... 
Şi fruntea-i albă, curată, 
fără milă-şi izbeşte ... 
de trunchiu-mi istovit. 
 
Privesc încremenit 
dansul fără noimă – 
al viselor zdrenţuite 
şi ultima mea primăvară, 
ce şi-a găsit sfârşit ... 
sub clarul de lună 
de lună… 
             din ciclul (poeme becartiene) 
 
 
 
Port în mine semnul … 
 
Acoperă-mi ochii 
cu privirea ta de jar 
şi poate c-un surâs 
şi-o taină … 
e primăvară iar 
şi doruri cresc în mine 
şi flăcări noi 
şi … 
 
… o! doamne! 
ce minune! 
nu, nu-i visare … 
port în mine semnul 
mlădiţei viitoare. 
 
Fecundă ţi-e trăirea 
şi dragă ţi-e osânda 
de-a împlini 
arzând ferice 
chemarea bolţii şi menirea … 
 
Acoperă-mi ochii 
c-un surâs 
c-o primăvară nouă. 
e timpul înnoirii! 
şi … 
vesti-vom lumii 
semnul 
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împlinirii unui vis 
unui vis … 
 
       din ciclul (poeme becartiene) 
 
                       12 aprilie 2009 
 
 
 
Rod din care  - niciodată „ Eva” n-a muşcat … 
 
 
O, natură, lăcaş de vise 
şi necuprins mister 
te-aş aduna într-o boccea 
în plină noapte 
şi aş fugi cu anotimpurile toate 
undeva … 
cât mai aproape de cer  
şi de Pământ – cât mai departe! 
 
… şi-acolo, 
m-oi aşeza cu grijă 
pe treapta nevăzută a unui părăsit altar 
şi te-oi legăna 
sub privirea mea de căprioară speriată 
şi  ţi-oi cânta … cu-atâta har … 
                                                  
aşa cum nimeni n-a făcut-o 
şi n-a ştiut vreodată. 
 
… şi-n sânul zărilor albastre 
te-oi îngriji ca pe un prunc   
şi nimeni nu ne-o tulbura 
serafica iubire – aprinsă ca un foc 
în inimile noastre. 
 
… şi te-oi creşte mare – rod curat  
cu cea mai pură lacrimă udat 
- rod „ fără de păcat” – 
din care 
niciodată … 
 „ Eva” n-a muşcat, 
n-a muşcat … 
                din ciclul (poeme becartiene) 
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Rostogolit a fost – un cer – 
 
Mă întreb, iubite: 
de ce 
lăsându-mi mâinile 
într-ale tale 
- ca o taină - 
în inimă mi-a răsărit -o floare 
cu dalbe petale 
cu dalbe petale ... 
 
Privindu-te în ochi ... 
vrăjit de-a ta chemare 
rostogolit a fost 
- un cer - 
în mare ... 
şi s-a născut un ţărm 
pe care 
doar iubirea noastră 
sta sub Soare 
aromind culori ... 
din zările senine 
ademenind cântări 
- captive - 
chemărilor virgine ... 
 
Privindu-ţi chipul ... 
ca o floare – 
 suspină blând 
dor de-ngemănare 
- între cer şi mare - 
divină adorare 
divină adorare ... 
 
Privindu-te în ochi ... 
tot soarele am adunat 
într-un gând curat 
şi-am închis -în unic vers - 
întregul Univers 
doar tu şi eu ... 
 
Te întreb, iubite: 
lacrima curată 
iubirii noastre - i-a fost dată ... 
chiar de Dumnezeu?! 
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Rostul vorbelor nu e simplă întâmplare 
 
Mi-e gândul ca o primăvară 
înflorită 
cu vorbe – ce vor fi  rostite parcă 
pentru prima oară … 
ca un miraj al chemărilor 
deschizându-se alb  
şi vibrând luminoase 
sub primele raze de soare 
câtă mirare şi câte semne de-ntrebare 
ascunse 
în parfum seducător de petale … 
 
nu! rostul vorbelor 
nu e simplă întâmplare 
taina lor 
trebuie descifrată în frunze 
în tăcerea fără de pată a zăpezilor 
în nevinovăţia zborului şi visului 
în şoapta  vântului 
ce poartă cântecele lumii – pe câmpii … 
în răsărituri şi amurguri târzii 
ce te-mbată de culoare… 
 
Vorbe … 
ce n-au fost rostite parcă 
niciodată 
aşteaptă gândul înflorit 
ce va culege cu răbdare 
rodul atâtor mirări 
şi-atâtor întrebări 
în faţa mirajului de netăgăduit 
de a fi om … 
a fi om! 
 
 
Ruga unui poet 
 
Nu-mi lua "Cuvântul" 
doamne 
şi nu ucide-n mine "noaptea" 
în care  
ca un nebun te caut ... 
şi caut  
- adevărul - 
pe chipul tău de gheaţă 
oglindind 
ca un balans- sfârşitul - 
deasupra hăului ... ce-adulmecă tăcerea. 
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O, iartă-mi îndrăzneala 
de a-mi pune pe frunte 
cununa suferinţei 
şi-a răscoli nevolnic 
- în lumini interzise - 
sunete ce se "nasc" muribunde ... 
 
... simt spaima Gologotei 
pulsând ca o rană în sânge ... 
 
călăii aşteaptă un semn ... 
o, doamne, de slava-ţi sunt nedemn! 
dar mă plec în genunchi 
şi te rog 
nu-mi crucifica singura taină 
ce mă leagă de tine ... 
Stăpâne! 
tu eşti "Cuvântul meu"- 
şi eu 
sclavul supus - ce-şi caută gloria 
în nopţi "golite de suflet" 
iubindu-te ... 
sfâşiat de plânsul lucidităţii 
de plânsul lucidităţii ... 
                                          din ciclul (poeme becartiene) 

15 februarie  2008 
 
 
Să-ţi fiu aleasă … 
 
Să-ţi fiu aleasă – 
doar pentru o zi ... 
sufletu-mi am îmbrăcat 
în voal – roz-dalb – de mireasă! 
 
În ochi mi-am dăltuit  
cerul iubirii tale 
atât de senin ,de curat 
în lacrima speranţei 
cu rugă aprinsă 
şi râvnă adunat … 
 
În păr mi-am prins 
- floarea de colţ - 
ce doar inima-ţi durută o “creşte “... 
şi pentru o zi ... 
voi fi – zâna ta – ca o poveste 
unde iubirile nu mor ... 
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Să-ţi fiu aleasă – 
am adunat în suflet 
tot aurul din soare 
să-ţi luminez – cărare – 
… şi-aprins de dor 
s-alergi iubite  
s-alergi ... 
spre mine – ce-ţi voi fi mireasă – 
măcar pentru o zi! 
.............. 
...mă voi ruga – 
şi-n pragul ne’nceputei zile 
te voi aştepta ... 
 
 
 
Se răsturnase cerul ca o poartă … 
                     (in memoriam Artur Silvestri)     
 
Se răsturnase cerul ca o poartă 
la ieşirea din pădurea înverzită. 
sub pleoapa zilei – ce privea uimită 
tremura lumina … uşor înfiorată … 
 
am şovăit … 
dar zborul alb de îngeri 
ne-a fascinat 
şi plini de încântare – le-am zâmbit. 
 
… şi ce sublimă a fost primirea noastră 
în necuprins albastru 
şi cât de tandru – două lacrimi străluceau – 
în ochi senini de astru … 
 
ne prinse strâns în braţe 
- culoarea chemărilor spre casă - 
şi inimile jubilând 
în voia gândului senin 
purtate ca un vis – se lasă … 
 
… pădurea se frământă-ndurerată 
plânge … e geloasă 
dar cu priviri duioase … 
ne urmăreşte pasul – ce se pierde – 
dincolo de freamăt şi de poartă … 
 
pas călăuzit – de cânt triumfător –  
de bucuria şi nestinsul dor 
al grădinilor mereu în floare 
şi a liniştii scăldată-n soare 
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din pridvorul „primei case” 
„primei case”… 
                                  (din ciclul poeme becartiene) 
 
 
          
Seminţele discordiei … 
 
Tu eşti… 
fâşia „pătimaşă” de pământ 
pe care – rând după rând 
ca un joc nefiresc 
seminţele discordiei … 
sub soarele blând… încolţesc 
 
 
Şi-n câmpia învrăjbită,  
fecundă, 
vin nopţile să-şi vândă 
limbutele minciuni 
ce ţes firavelor tulpini 
veşmânt de ură… 
 
Şi-n veghea lunii ce suspină 
pulberi de otravă 
din florile cu iz de „vină”… 
se risipesc în vânt … 
 
Şi zorii ce-or sosi curând 
vor culege-n palma delicată, 
 fină, 
din ţărâna caldă … 
palide tulpini de vise 
de seminţele discordiei  
pe nedrept … ucise … 
ucise … 
                    din ciclul (poeme becartiene) 
 
 
 
 
Seninul orelor pierdute 
 
De multă vreme nu mai scriu 
 nimic… 
a fost o vară… 
şi gândul grăbit rătăceşte 
 spre ţărmuri calde 
pe care – tolănite nisipuri 
aşteaptă semne 
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chemări ispititoare … 
aproape uitate 
 
Oh! 
Potoleşte-mi focul din priviri  
şi-alină durerea amintirii 
ce caută în valuri 
timpul de poveste … 
 
Ruga-voi soarele 
să-mi împrumute 
 doar pentru o zi 
seninul orelor pierdute 
… 
suspină inima-mi tânguitoare 
ce caută zadarnic 
lumina fericirii 
ce n-a ştiut s-aştepte … 
 
Port vina nepăsării 
şi-a gândului naiv 
ce-a dat crezare mării 
şi valurilor jucăuşe 
ce mi-au făcut promisiuni deşarte … 
 
Mi-s paşii o povară 
nisipul sună gol 
tăcerea mă acuză 
şi … 
 nu găseşte frământării mele 
rost … 
 
A fost o vară 
a fost … 
bătrâna mare îşi deschide braţele 
ca şi atunci … 
ademenindu-mă în larg 
spre malul stâng 
al împăcării 
 
De multă vreme nu mai scriu 
nimic 
pe nisipul 
ce n-a ştiut a păstra o taină, 
o taină … 
                          din ciclul (poeme becartiene) 
                                                      iunie 2009 
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Sirenele pregătesc cântece pentru începători 
 
Ancorată la ţărm … 
lotca leagănă – serafice vise – 
stelele s-au strâns laolaltă 
spălându-ţi trupul 
în pulbere argintată … 
vei fi dăruit sorţii – doar o singură dată! 
 
Lotca aşteaptă … 
valurile suspină, visând pe cel chemat – 
nisipul sună a cântec 
sub pasul lui uşor 
uşor … ca un fluture speriat de zbor … 
 
Largul priveşte răbdător 
la „marea aventură” 
a celui născut om 
fără vrere – 
făgăduit în taină de zei 
apelor curgătoare, vântului 
nemiloasei furtuni şi pământului 
 
Şi iată-l 
vâslind spre miazănoapte … 
cu greu 
scăpând de pânda adâncului 
şi cu ochi dureros… cătând în depărtare 

- ţărmul promis – 
şi lumina adevărului 
ce l-a osândit 
la zadarnica trudă a „întoarcerii” – 
în care 
ca un biet muritor 
a crezut … 
………… 
 
… Şi stelele s-au strâns laolaltă 
undeva la capătul lumii 
pe-un ţărm străin şi-ntunecat … 
cu râvnă, credinţă 
şi iubire căutat 
de cel 
a cărui trup de ne-recunoscut – 
în pulbere argintată 
e spălat 
spre a renaşte curat 
curat … 
 
                    (din ciclul poeme becartiene) 
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Spaimele orelor … 
 
Între ziduri albe prăbuşite 
fascicule luminoase ale gândului 
se amestecă şi apoi se separă 
ca într-o „matematică” inventată 
spre a spori spaimele orelor 
unde totul devine difuz, 
totul se pierde în unghere întunecate 
unde – teama se ghemuieşte 
asemenea şerpilor cu limbi otrăvite 
ce pândesc fascicolul luminos 
al gândului 
gând … ce va deveni victimă 
 a pasului necalculat … 
 
                                                28 mai 2009 
 
 
 
 
Ceasul răzbunării… 
 
Sunt trist. 
Duşmani ascunşi, gând rău mi-au pus... 
Simt gustul răzbunării – şi fără ţintă – 
Mă plimb în jos şi-n sus... 
Un singur gest mai mult... 
Şi s-a umplut paharul dezbinării – 
De rabd cuvântul lor... 
N-am să cad pradă disperării! 
 
Nu sunt nici sfânt nici mare înţelept... 
Sunt “Om” hulit de oameni ce se pierd cu firea... 
Voi căuta în haos – şi... 
Găsindu-mi drumul drept, 
Cu calm, în marea gloată... 
Voi pune-n lacăt răbufnirea! 
 
Din umbră a pândit dezastru – 
Clipa de succes râvnită; 
“ Biruie-ţi mânia”! 
Fii iertător cu cei...ce inima ţi-o vor rănită – 
Fii – OM – când totul se dezbină în jurul tău... 
Pe cei ce dau cu pietre – 
Judece-i doar...Dumnezeu! 
 
 



 61 

 
Spre lumina fericirii 
 
Niciodată 
uşa nu s-a mai deschis 
spre lumina fericirii - 
am rămas captivă 
dincolo de ziduri 
încolţită de umbre, de spaime 
şi zădărnicia 
unicului vis … 
 
… şi, niciodată 
n-a mai apărut un surâs 
pe chipu-mi palid, cernit 
rămas fără soare 
şi fără frumuseţea inimii tale 
risipită 
în oglinzi înşelătoare … 
 
… şi, de-atunci 
uşa fericirii 
spre lumina credinţei 
niciodată nu s-a mai deschis 
şi sufletul cernit 
mi s-a stins 
şi nici o lumânare 
- unui vis de aur – 
nimeni, niciodată – nu i-a mai aprins … 
 
… între ziduri 
s-a lăsat tăcerea 
ce-a închis într-un amar surâs 
zbuciumul neştiut, durerea … 
şi umbrele nopţii 
ţeseau în taină – pe firul timpului 
aceleaşi sălbatice ore 
acelaşi sfâşietor ticăit 
râvnind 
la văpaia aceluiaşi păcat … 
 
… şi-n zorii zilei – un ţipăt prelung 
ca un straniu sfârşit 
vestea naşterea 
unui zbor neaşteptat – 
pe rănile unui trup suferind, 
nevindecat 
nevindecat … 
                          din ciclul (poeme becartiene) 
                                                 27 ian.2009 
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Sub bolta timpului 
 
Pe sub bolta timpului 
mă strecuram 
ca o adiere de vânt 

- nu învăţasem să scriu primul cuvânt – 
şi-mi amintesc 
(oh, şi cât mă doare) 
 cum cineva 
îmi citea dintr-o carte 
despre îngeri 
despre iadul pavat cu flăcări 
şi-mi povestea 
despre neamuri 
îngropate în cimitirul din vale 
şi … că-n lume e jale … 
 
Eu nu înţelegeam nimic 
dădeam din umeri 
şi nedumerit 
ştergeam o lacrimă din ochii 
povestitorului 
ce-mi mângâia … îngândurat 
părul bălai 
 
Şi anotimpurile au trecut 
cu întregul lor alai 
… de ceva vreme 
în grădiniţa casei 
au înflorit câteva narcise, câteva lalele, 
(aveam să le  dăruiesc iubitei mele, 
fostă colegă de liceu) 
 
Dar … 
în satul meu 
ceva se schimbase 
povestitorul încărunţise 
şi-mi spunea duios: „copile bălai!” 
ai crescut ca bradul de falnic şi frumos 
şi nu mai poţi trece  
cu aceeaşi uşurinţă 
vechiul prag … 
 
O! dar cât îmi era de drag! 
îl priveam atent în ochii blânzi 
îl îmbrăţişam bărbăteşte 
şi-apoi ne aşezam pe prispă 
să-i ascult ultima veste … 
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Nu ştiu ce anume îmi spunea 
… despre cele câteva neamuri 
… despre prietenii din copilărie 
toţi plecaţi spre neant, spre veşnicie 
despre – bolta timpului – 
ce l-a gârbovit 
şi mi-a tot povestit, 
tot povestit … 
 
Eu ascultam … şi n-ascultam 
pe sub arcade de vis mă furişam 
ştiam că purtam în buzunarul stâng 
cheile vieţii… 
Oh! şi-mi imaginam cum 
toate comorile lumii 
în inima-mi încrezătoare 
aveam să le strâng … 
şi ca o adiere lină de vânt 
mă strecuram în noua poveste 
 
 
… acolo în cimitirul din vale 
la dreapta mamei … 
 
Îmi amintesc şi azi 
aceste ultime cuvinte 
când stăteam cu tata pe prag 
şi povesteam…. 
…………… 
 
Şi nepotul bălai 
îmi şterge o lacrimă 
cu mânuţa lui caldă şi mică 
şi gingaş bărbia îmi ridică 
privindu-mă atent 
cu ochişorii lui – în care cerul se-oglindeşte 
şi drăgăstos … la ureche îmi şopteşte: 
- „ bunicule! tu ai să mergi în rai!” 
 nu există iad după moarte  
mi-ai citit , de curând … dintr-o carte 
dintr-o carte … 
                                                 5 august 2009 
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Sub povara luminii 
 
Nu mai găsesc lumina 
cu care ochii-mi îmbătam 
şi-n care 
sufletul candid 
ca un prunc – îmi îmbăiam. 
 
... s-a prăbuşit pădurea 
abia înverzită 
peste gându-mi 
ce-a zăbovit o clipă 
la umbra-i boltită. 
 
... frunza-i visătoare 
n-a avut habar şi n-a crezut 
că trupul falnic 
ce se-nălţa spre soare 
era doar – umbra unui ideal – 
ce-a cutezat mult prea sus 
spre “grădini” nepermise ... 
 
... şi iată-l acum 
abia înverzit 
nevinovat prăbuşit ... 
sub povara luminii, 
povara luminii ... 
                            din ciclul (poeme becartiene) 
 
 
 
Suflete albe 
 
În lumina primei dimineţi 
senin înmuguresc, 
din doruri ne-născute 
şi flăcări adormite 
suflete albe, 
albe 
ca zăpezile primului 
primului gând. 
 
... mult prea curând, 
culori pângărite 
vor invada 
leagănul sfânt 
în care dorm 
cu trup curat, ne-durut ... 
melancolii 
ce lacrima n-au cunoscut ... 
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... ca-n sânul ne-născutei mame 
şi ca zăpezile primului gând, 
suflete albe, 
albe 
ca primul legământ 
pe-un cer al făgăduinţei – 
în vis neîntinat 
se pierd surâzând ... 
 
... ne-bănuind 
ninsorile păgâne 
ce-n curând vor invada ... 
leagănul neştiutelor lacrimi, 
şi-n culorile durerii 
sufletele albe, 
vor îmbrăca 
vor îmbrăca ... 
                                   din ciclul (poeme becartiene) 
 
 
Taina, tu o porţi … 
                    (acrostih) 
 
 
 
Mă întreb ce taină porţi în priviri ... 
Aprins mi-e sufletul 
Rug pe care ard zâmbind 
Gândindu-mă la dulcea-ţi făptură. 
Aşteaptă-mă la margine de timp 
Regină fără nume - 
Eu mă desprind de lume 
Te caut în aurul din soare 
Extatic arzând ... 
 
Priveşte-mă! 
Ridică-ţi vălul să-ţi văd ochii ... 
Iubeşte-l pe cel ce înflăcărat te roagă. 
Nu te -ascunde minune fără nume 
Spune-mi să rămân lângă tine, 
Etern îndrăgostit de taina-ţi din privire ... 
Nu te-ntrista, 
Poate … doar fruntea să-ţi sărut ... 
Lasă-mă sa sper! 
Eu ard de dor - 
Tăcut, cum soarele se mistuie'n amurg. 
Eternă mi-e iubirea ... şi taina tu o porţi. 
 
20 Octombrie 2007  
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Ţăndări de lumină … 
 
Nu-mi ridicaţi un soclu 
pentru a-mi forţa privirea 
să caute cu îngrijorare 
peste timp … 
 
Eu ştiu … 
dar voi veţi afla – când amurgul 
va aprinde înalte focuri 
ca pentru o ultimă sărbătoare … 
Şi eu … 
voi închide ochii … pentru a doua oară 
şi voi rătăci – suflet singuratic – 
printre poemele mele nescrise … 
 
În vechea călimară 
se mai aude glasul cuvintelor 
ce n-au cunoscut 
înşelătoarea linie a orizontului 
şi … 
dureri nevindecate 
îşi caută cu grijă somnul 
printre … coroane de spini … 
 
Dar voi … 
nu uitaţi de amurg! 
misterioasele flăcări 
să le prefaceţi în cântec 
şi-n versuri albe – ce-şi vor întinde aripile 
ca un ultim zbor 
peste veacuri … 
 
Nu-mi ridicaţi un soclu al tăcerii 
din care nici o lacrimă 
n-o să renască … 
 
    Veţi spune: „fleacuri! fleacuri!” 
 
Din răzvrătirea slovelor nescrise 
- ţăndări de lumină – 
vor aprinde cerul 
când braţe pătimaşe 
şi glasuri fără urmă de vină 
mă vor dezrobi din strânsoarea 
pietrei 
şi mă vor dezlega – de falsul legământ 
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făcut cu posteritatea … 
 
Eu ştiu … 
va veni o noapte 
şi pentru cuvintele ce răsar din călimări 
în care cerneala 
poartă otrava nepăsării 
nepăsării … 
 
                                     din ciclul (poeme becartiene) 
                                                               10 iulie 2009 
 
 
 Temniţa 
 
N-am mai putut să păşesc niciodată 
 pe cărarea mea înstelată, 
pentru că drumul meu era tulburat – de teama inevitabilei 
chemări ... 
care avea să mă smulgă vieţii ... şi să mă sfâşie – 
aruncându-mă în lanţuri în temniţa întunecată. 
 
Şi aşa, veacurile mele în care am rătăcit printre stele, 
au devenit veacuri de spaimă, de dureroase căutări ... 
în  “celula secretă” – inexplicabil savurez- sfâşietoarea 
agonie a trecerii mele ... 
de multe ori – tăcerea adâncă şi oarbă a nopţii 
era zguduită de urletele unor minţi … tulburate de durere ... 
şi-aveam revelaţia unei alte vieţi – şi , ca o ironie a sorţii – 
eram stăpânul unor cete de “sclavi”, încarceraţi la galere ... 
 
Cât de stranii pot fi oamenii cu obiceiul lor grotesc, 
cum legile “strâmbe” şi cărările “sângerânde” – 
în rostogolirea timpului se întâlnesc ... 
vor moarte în schimbul vieţii – şi-o ţin captivă în 
 temniţe murdare ... 
dar viaţa este “Spirit” – şi spiritul în veci nu moare! 
 
... Stau aici şi mă întreb, dacă aş mai putea vreodată 
după mine, nori de glorie să târăsc – 
şi să zăresc, strălucirea trecutelor zile 
de rătăcire printre stele ... 
în conţinutul minţii mele, depărtate viziuni din timp şi spaţiu 
întrezăresc ... 
sunt prinţ şi cerşetor, savant şi incult – euri efemere – 
în lungul lanţ însângerat … 
al frământării şi  nimicniciei mele! 
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Un singur Paradis 
 
Nu vă lăsaţi înşelaţi 
de dogme 
ce vă promit o „lume viitoare”… 
 
chiar dacă adevărul doare 
 
numai aici, pe Pământ 
veţi fi aproape de Soare 
de bucuria dimineţilor 
când 
din adâncul nopţilor de veghe 
răsare ca o minune 
tânără, viguroasă, 
albă floare 
ziua neumblată 
păşind agale … 
 
Slăviţi Pământul 
ca pe-o sfântă … scăldătoare 
cu nobil parfum de sărbătoare … 
 
 
 
Sunt semnul mirării … dintr-un pumn de tristeţe 
 
Sunt … 
 tăcerea din mijlocul cuvântului 
 prizoniera fără vină într-un spaţiu ce mă acuză … 
 necunoscuta din pragul unei zile 
 întrebarea rămasă ca o rană pe ruina timpului 
 lacrima munţilor adunată în aurul adâncului 
 visul nopţii născut din aripi albe de ceară 
 durerea pământului oglindită în ochii amurgului 
 drumul trudit… de căutări zadarnice 
 pata de lumină din umbra Marilor Ziduri 
 
 strigătul smuls … din piatra aruncată în semeni … 
 ochiul de apă din fântâna ce-ademeneşte trecătorul 
 fructul miraculos ce-ascunde în sămânţă – secretul devenirii 
 pata de sânge ce mai păstrează memoria omenirii 
 singurătatea universului adunată într-un surâs 
 roua  nepătată … păstrată în palma unei frunze  
 căutarea înfrigurată a adevărului – neîmblânzit de ruga cernită 
 nedumerirea atâtor frumuseţi ce mi-au furat lumina ochilor 
… sunt orbul ce trăieşte din amintirea culorii …  
 unei clipe de viaţă 
 … sunt semnul mirării închis cu grijă într-un pumn de tristeţe 
 sunt 
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 pentru o vreme 
 tot ce n-am putut să fiu 
 (sunt locul gol) 
 şi semnez 
 să-mi amintesc că cineva s-a agăţat cu încăpăţinare 
 de un nume … 
                                       Valentina Becart 
                                                        15 august 2009 
 
 
Versuri şchioape 

Am să scriu o poezie! 
cu versuri şchioape 
rime oarbe 
şi metafore urlând 
de-atâtea disecări 
şi scormoniri prin măruntaie 

Va fi o jale în cuvânt! 
vocale şleampete, peltice 
vor mângâia cu braţ schilod 
consoane strâmbe, fără eleganţă 
ce vor călca mereu în străchini 

… eu ştiu 
că vei dori să fugi 
de-atâta zgomot 
şi atâta disonanţă … 

Am să scriu o poezie! 
din fiecare gând infirm 
vor răsări 
cuvinte cangrenate, anchilozate 
împiedicându-se mereu 
de fiecare rând anemic 
ce-l voi scrie 
cu degete de sticlă 
din amintiri uzate 
şi cioburi de trăiri … 

 
Vulturi …          
 
Deasupra unui lan 
de grâu, 
galben pal, 
înalt până la brâu, 
gata de cules, 
roteau doi vulturi … 
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atunci am înţeles, 
privind cerul senin, 
nepăsător, 
c-un biet secerător, 
acolo-n grâul 
pârguit, 
îşi găsise somnul … 
 
şi vulturii s-au tot rotit, 
şi cerul brusc s-a ‘ntunecat, 
şi-n lanul galben,  
pârguit, 
uşor de vânturi legănat, 
doi vulturi, 
cu ciocurile sfârtecau, 
un biet secerător 
un biet secerător … 
 
                           din ciclul (poeme becartiene) 
 
 
Amurg grăbit… 
 
Şi trupul mi-am înfăşurat 
în aşteptări 
în frunze moarte 
şi fluturi obosiţi 
de zboruri 
şi m-am rugat… 
 
Şi cerul l-am adus aproape 
ţinându-l strâns  
sub pleoape 
şi sufletul supus s-a arcuit 
ca un vis pe-o ramură 
albastră 
ce-o va purta un porumbel 
spre Lumea Nouă… 
 
Şi-n braţe am adunat 
iubiri pierdute 
şi flori liliachii ne-dăruite 
şi zbaterea cuvintelor 
ce n-au putut să ardă 
la vreme de ploi,  
de vânturi… 
 
Şi-am aşteptat în cărare 
să vii – amurg grăbit – 
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eliberându-mă 
cu ultima suflare 
de ruga stinsă 
şi amintirea unui vis ce-a rătăcit 
cătând 
culoarea împăcării, 
împăcării… 
                        din ciclul (poeme becartiene) 
 
                          
Arginţi înşelători… 
 
Şi taci…. 
doar dinţii puternici mai sfâşie 
câte o primăvară ce trece alene 
pe aleea aşteptărilor 
 
Şi surâzi… 
doar braţele trufaşe 
 mai încolăcesc grumazul timpului 
târându-l în povestea 
arginţilor înşelători 
 
Şi urci… 
doar talpa viguroasă 
ţi-o  mai ştergi de fiecare zi 
imaculată 
amânând nepermis… contemplarea 
 
Şi nu bănuieşti… 
dar sfidător întorci spatele 
zăpezilor odihnite… 
ce te vor îngropa 
sub avalanşa de întrebări… 
întrebări… 
                  23 nov.2009 
 
 
 
 
Ploi cu strigăt de toamnă 
 
 
Mă dor ploile ce vin 
cu strigăt de toamnă... 
şi nelinişti adânci mă cuprind 
în cenuşiul orelor târzii 
în care clipele 
îşi plâng sacadat amarul... 
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...de nu ştii... 
află, că frunza bolnavă 
e rană deschisă 
prin care – încet se strecoară 
umbra serii 
ce-mi colorează sângele 
cu nostalgică întristare... 
 
...nu e de mirare 
că ploile duc în adâncuri 
cântece de jale 
şi zboruri frânte’n amurg – 
atâtea melancolii violet 
aş putea să strâng 
în ochii-mi fără urme de soare 
că plânsul toamnei 
s-ar feri în tăcere 
din cale... 
 
...şi nici urmă de strigat 
în târziul înfrigurat al toamnei 
când frunza – tainic moare... 
doar o chemare 
ca un cânt sacadat 
îmi răscoleşte în sânge 
amintirea clipelor 
în care 
doar jocuri şi zboruri 
se avântau spre soare 
spre soare... 
 
din ciclul{poeme becartiene} 
 
Bocetul din hume 
 
Prin lanuri fremătând  
de grâne, 
cu greu… 
ei îşi târau picioarele de lut. 
n-aveau un nume 
şi nici istorie de făurit. 
 
erau doar… 
întâmplarea devenirii… 
 
Şi-n urma lor, 
timpul se-nălţa – ca o floare rară – 
unic parfum, 
şi doar nostalgică amintire, 
când rodul pârguit, 
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ca un clopot de seară 
ademenea la cules 
sânge netrudit… 
 
Şi-atunci a fost ales 
cel ce va purta un nume: 
„stăpân!” 
peste răul istoric, peste bocetul 
din hume… 
 
Şi timpul 
n-a mai fost o – floare rară – 
ci doar spinoasă amăgire, 
cântec de-ntinare şi robie, 
şi lanţuri 
purtate cu statornicie… 
 
de cei ce-au devenit o „lume”, 
o „lume”… 
                       din ciclul (poeme becartiene) 
                         29 martie 2010 
 
Cântec de ape 
 
Eu sunt marea de 
vise 
tu eşti valul ce mă doare 
strivindu-mă între ţărmuri… 
 
Eu sunt cântec 
de ape 
tu eşti furtuna nemiloasă 
ce rupe puntea 
 firavului gând… 
 
Eu sunt iubirea  
nesfârşită 
tu eşti piratul 
ce fură nopţi la rând 
comorile adâncului… 
 
… dar totul are un preţ… 
şi marea 
cere o viaţă… la schimb! 
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Cântul toamnei 
 
Când m-am trezit 
în zori 
ploua... 
n-a mai plouat 
de mult. 
Stropi mari, albaştri, 
– lacrimi calde – 
se rostogoleau 
şi-n cânt sacadat 
îmi şopteau: 
„e toamnă iar... 
e toamnă iar“. 
 
O, de necrezut!... 
cum timpul a trecut … 
 
„Şterge-ţi lacrima 
şi-ascultă 
cântul toamnei... 
ploaia curgând – 
ca un şirag 
de perle – 
din ochi melancolici 
izvorând“... 
(aşa-mi şoptea un gând) 
 
Şi-n ritmul sacadat 
al ploii 
m-am strecurat – 
şi-am început să cânt; 
„e toamnă iar... 
e toamnă iar, 
şi n-am avut habar 
cum vremea a trecut 
o, de-aş fi ştiut... 
de-aş fi ştiut!“ 
 
Ploua în zori. 
Ploua... 
pe cerul palid 
zbor alb – 
şi ţipăt de cocori. 
 
Risipă de lacrimi 
şi paşi osteniţi... 
şi-amurg violet... 
pe prag de gând – s-au aşezat. 
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Stropi mari, albaştri, 
se rostogoleau 
– pe strune de suflet – 
şi viorile toamnei 
înfiorate... 
cântul sacadat 
îmi însoţeau! 
 
Risipă de gânduri... 
de cânturi... 
de ploi... 
şi – lacrimi cenuşii – 
pe cărările-mi 
pustii... 
pustii, 
doar „Cântul toamnei“ 
cu „ochi ruginii“ 
ruginii… 
din ciclul (poeme becartiene) 
 
 
 
 
Mâine… un timp ce nu-mi aparţine 
 
Tu vei veni 
schelălăind ca un câine 
de unde oase 
pentru fastuosul ”mâine” 
când omenirea n-are viitor 
 
Să ne-aşezăm cuminţi 
la umbra – timpului trecut 
şi să visăm 
cum „azi” –  
ia forma efemeră 
a ne-nceputei pâini… 
 
Şi îngrozit de nesfârşite mâini 
ce lacom se întind 
voi alerga şi eu 
schelălăind 
spre margini de hotar 
şi câine credincios – voi sta de pază 
lângă stârvul unui „mâine”… 
 
Dă-ne, Doamne, pâine... 
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Capriciul  iubirii 
 
Mi-e sufletul plin de ploi 
şi focul nestins mai mocneşte… 
nu pleca, te vreau înapoi, 
ce noapte de vis, ce poveste! 
 
Iubire - dă-mi aripi să zbor, 
înalţă-mă spre zările-albastre, 
mi-e sufletul trist…  că e nor… 
şi drumul prea lung 
către astre… 
 
Un capriciu e timpul cu ploi 
în primăvara ce-abia ne zâmbeşte, 
vreau cerul albastru înapoi, 
iubirea nu-i vis, nu-i poveste… 
 
Un curcubeu va fi mâine în zori, 
mi-e sufletul plin de lumină, 
un capriciu a fost ziua cu nori 
iubire rămâi, 
nu-i vis… 
într-o zi atât de senină. 
 
Dar iubirea-i pasăre-n zbor 
spre zările-albastre porneşte, 
a pieptului coarde mă dor, 
ce noapte de vis, ce poveste! 
 
Un capriciu e ziua cu ploi… 
iubire rămâi, 
te vreau înapoi… 
 
 
Cheia ruginită… 
 
Pe pragul prăfuit 
ţinând în palme 
cheia mare, ruginită, 
muza gârbovită 
lăcrima… 
 
De multă vreme 
nimeni n-o mai căuta 
şi nimeni uşa nu i-a mai deschis… 
în casa gândurilor 
nu putea intra! 
 
… de ce m-aţi alungat? 
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o, doamne! şi câte  semne ferecate 
aşteaptă 
o simplă rătăcire în „vis”, 
în „vis”… 
 
 

Drumul cărţii (scrisoare imaginară) 

Draga prietene,  

Mă bucur să fi fost prezent la scoaterea “în lume” a proaspătului volum “Două lacrimi 
de cer”. 

… încă din prima clipă a luat contact cu “viaţa” 

… a învăţat primii paşi cu teamă şi emoţie… 

… văzând că drumurile sunt mult prea “aglomerate” a mărit pasul 

… la un moment dat cineva a dorit “s-o cunoască”  - 

…aştepta într-un colţ mai “ferit de ochiul lumii” cu încântare şi speranţă 

… prezentările s-au făcut în mare grabă…fiecare fiind prins “într-o cursă” din care nu 
se putea opri – …momentul ce s-a crezut”înflăcărat” s-a stins încet – lăsând loc unei 
blânde tristeţi. 

 “Ce se va mai întâmpla?!” 

… paşii se îndepărtau tot mai mult… 

… nimeni nu vedea spaima cuibărită în ochii candizi ce s-au lovit “violent” de o “lumină 
străină” – 

…a urmat aşteptarea! 

… şi cum nimeni n-a auzit tainica-i chemare… s-a aşezat pe “bordură” sperând… 

… pusă în faţa “vitregiilor vieţii” …frig,foame, nepăsare – a învăţat ce înseamnă ” 
bordura” – 

“Două lacrimi de cer”… rostogolindu-se din ochii miraţi ce nu puteau înţelege… 

… şi cu toate acestea “Visul” n-a murit… crezând cu tărie că va ajunge “în casa 
sufletului” ce-a zămislit-o! Iat-o acasă! 

… îmbrăţişată şi răsfăţată ca nimeni  “alta “! 
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…………. 

Lucrurile se întâmplau astfel: 

… vineri, 21 decembrie, 2007,  ora 15”,  mă aflam la editura  “Alfa” din Iaşi. 

… în timp ce-mi primeam proaspătul vol. “Două lacrimi de cer” împreună cu felicitările 
editorului… sună telefonul mobil. 

… un prieten bun dorea nespus de mult să fie primul ce intră în posesia acestei cărţi! 

… am stabilit o intâlnire în aprox. jumătate de oră în faţa magazinului Moldova. 

… ajunsă aici  - cu cărţile înghesuite în două “trăişti”…mi-am găsit “un colţ mai 
ferit”unde să pot aştepta fără să fiu “îmbrâncită” de  cei care într-o “haotică mişcare”… 
căutau, cumpărau, cărau… daruri pentru apropiatul crăciun! 

…afară era un ger care îţi spulbera “orice urmă de plăcere” făcând să îngheţe chiar şi 
“nervul zâmbirii” – 

… după ceva vreme…soseşte şi  bunul meu prieten căruia îi înmânez o carte. 

… am schimbat câteva impresii “la cald ” – 

… nemilosul timp… pândea însă, cu ochi reci şi vicleni – prietenul meu fiind nevoit să 
“alerge” spre locul de munca fără de care… 

… am rămas destul de confuză şi contrariată… cu cele  două “trăişti” cu carţi {darul 
meu cel mai preţios pentru crăciun}… care au fost nevoite să facă “bordura “o vreme… 
întru-cât nu reuşeam să “prind” un taxi care să “ne ducă” la gară.  {Iaşi –Paşcani } 

{după o întâmplare reală…} 

 
În cingători de şarpe 
 
Elanuri frânte-şi regăsesc scânteia. 
E primăvară.Şi-n roua dimineţii, 
în cingători de şarpe 
vei întâlni femeia… 
 
Rotunde forme, demonice priviri, 
Renasc din luturi adormite. 
E primăvară. Explozie de muguri 
adulmecă rodirea, 
şi-n ierburi profeţite 

- şerpuind triumfătoare – 
dezlănţuită fi-va… 
pasiunea! 
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În seve de-mprumut 
 
Trunchiate gânduri 
se desprind din luturi 
când nopţile bolnave 
de stele reci 
se scutur. 
 
Şi-n seve de-mprumut 
cresc noi lăstari 
ce-şi mint somnul şi visul 
în albe aşternuturi. 
 
Şi se desprind din luturi 
umbre 
ca un dans de fluturi 
şi-n pulbere de stele 
preacuminţi vor odihni 
 gânduri albe 
ce renasc în … alte începuturi… 
                                  26 ian. 2010 
 
 
În stinse amintiri… 
 
Mai chem trecutul 
să-mi ţină de urât 
mai latră un câine 
a pustiu 
şi nici nu ştiu 
de vei veni cândva… 
 
Mai caut semne 
în stinse amintiri 
mai ţipă o cucuvea în noapte 
şi mă întreb 
ce rost mai are 
chinul aşteptărilor 
deşarte… 
 
 
 
…”Întunericul”… din facerea lumii 
 
Eu hoinăresc cu pas de somn 
pe-alei întunecate 
ce nu ştiu de poruncă 
şi-ascult cum gândurile urcă 
şi strigă către cer! 
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„de ce – cu lacrima deşertului 
ursitoarele m-au botezat 
şi-n suflet… sunetul nisipului 
mi-au strecurat?” 
 
… de-atâta rugă, chemare, spaimă 
şi blestem – 
stelele s-au stins 
în grabă 
picurându-şi taciturna nepăsare 
pe trupul istovit 
şi sufletu-mi înverşunat 
împotriva unui Dumnezeu închipuit 
ce nu-şi recunoaşte „vina”… 
şi „întunericul”… din facerea lumii – 
 
… o adiere simt în aer şi… 
-„Ascultă-mă!” 
tăcerea e chinul cel mai greu 
o port ca pe-o cămaşă scumpă 
ce se destramă în fiecare noapte 
şi-o ţes din răni nebănuite 
în fiecare zi… 
şi-o spăl în fiecare răsărit 
cu „apa făcătoare de minuni”… 
 
-„Acesta e blestemul meu!” 
 
… te invit la drum 
să povestim, 
să povestim… 
                    din ciclul (poeme becartiene) 
                                             24 ianuarie 2010 
 
 
Iubire – suflet de zăpadă 
 
De ce să-ţi frângi 
 neconsolate aripi 
prin viscolite gânduri? 
n-ai mai găsit cărări 
şi nici lumini 
spre oaze de-mplinire? 
 
Zăpezile de azi… 
nu mai au nimic 
din naşterea curată 
a timpului  
fără-nceput 
şi fără nume – 
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Iubire fără pată 
ţi-ai fi dorit, o ştiu… 
 
dar care ierni 
mai poartă-n teacă 
săbii ascuţite 
şi sub veşmânt brodat 
vreun semn de castitate – 
 
Toate, vremuri vechi! 
 
Iubire – suflet de zăpadă 
nu-ţi frânge aripile 
prin noian de gânduri 
hai! ia-ţi zborul… 
oricând vei întâlni 
o oază 
cu adieri de vis 
şi soare tolănit în iarbă… 
  
                        19.ianuarie 2010 
 
 
La uşa ta… 
 
Am bătut sfios la uşa ta… 
Dar tu – nălucă – hoinăreai prin lume 
Un singur gând… de-ar arde pentru mine 
În fericire s-ar îmbrăca – inima mea! 
 
Scriu rânduri către tine 
Şi casa mi-e pustie… 
Păianjenii ţes pânze – din clipe de lumină – 
Trudă agăţată… de timpul în ruină. 
 
Sărutul unei raze…pe ochi îndureraţi 
I-au făcut să tresară – şi cugetau miraţi: 
„Inima mea… flacără  de dor aprinsă 
Să fi deschis – a gândului uşă – 
Ce am găsit-o cu zăvor închisă?” 
 
Sălcie-i sărutarea 
Ce-o simt pe pleoape ude… 
Mă-ntreb  -năluco – 
Pe unde hoinăreşti? Pe unde? 
 
Te sorb din raza care moare 
Să rămâi aproape… lângă mine… 
La capătul luminii 
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E albă noaptea gândului 
Ce arde pentru tine! 
…………. 
Vino mai aproape… 
Şi ochii trişti să mi-i săruţi 
Adumbriţi de-un tainic dor 
Te-au căutat… 
Sărută-mi trupul tot… şi buzele fierbinţi… 
Simt cum mă pierd 
În vraja… ăstui sărutat! 
 
 
 
 
 
Nu căuta drumuri în pietre 
 
Nu căuta drumuri în pietre 
păsările îţi vor arăta orizonturi… 
de nu vei găsi niciunul 
întoarcete la cântecul de leagăn. 
 
Nu cere apelor statornicie 
pădurea te va primi la umbra-i boltită… 
de nu te va cuprinde somnul 
ciopleşte-ţi un fluier 
şi lasăte purtat de amintirea prunciei. 
 
 
 
Mai lasă-i inimii comori 
 
E toamna anotimpul de poveste… 
dar tristă-i clipa – ce nu mai vesteşte 
blânda-mbrăţişare a soarelui în zori, 
pe treptele-nserării… seninul îl cobori. 
 
Mai lasă-i inimii comori 
şi-n răcoarea nopţii – gândul să-ţi strecori… 
poteca stelelor să-ţi fie călăuză dreaptă 
spre inima-mi- ce tristă şi cuminte, 
mai aşteaptă… 
 
 
 
Nu-mi amintesc să fi avut… un chip… 
 
Cu tâmpla de tâmpla luminii 
mă sprijin 
nu-i pulbere 
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nici foc 
în somnul culorii 
 
mi-e bine… 
şi visul coboară 
rotund! 
 
Cu tâmpla de tâmpla luminii 
mă sprijin 
nu-i joc 
nici urmă de luptă 
cu umbre… 
 
… e „vidul” ce lent mă cuprinde 
şi visul rotund 
undelor se vinde 
pe nimic… 
 
mi-e bine… 
şi nu-mi amintesc 
să fi avut 
un chip – 
 
Pata de lumină (iudeică trăire) 
               ( în căutarea perfecţiunii…) 
 
Sunt semnul 
unui palid început, 
un amalgam de note false, 
tumult, 
şi poate… 
câteva sonorităţi divine. 
 
Sunt piatra aruncată, 
apă, 
iudeică trăire, 
şi poate… 
scânteieri din neştiuta fire… 
 
Sunt semnul 
lăsat pe lemnul unei cruci, 
răul din genune, 

- totul şi nimic – 
dar poate… 
şi pata de lumină 
din cel ce a crezut, 
a crezut… 
                              din ciclul (poeme becartiene) 
                               24 februarie 2010 
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Pe firul orelor 
 
Am închis ochii 
şi am păşit în vârful picioarelor 
pe firul subţire al orelor 
ca nu cumva 
să le tulbur 
curgerea lină… 
 
Am deschis ochii 
şi uimirea m-a împietrit 
la capătul clipei 
ce-mi pregătise trecerea 
într-o nouă dimensiune… 
 
Nu! 
părea a-mi striga privirea 
prinsă în rostogolirea  
nemiloasă 
a râsului hohotit, 
hohotit… 
                      din ciclul (poeme becartiene) 
                                                   13 ian.2010 
 
Preţul iubirii 
              ( Romeo şi Julieta  - rătăciţi în nopţile timpului prezent…) 
 
O, Doamne! 
iubirea nu mai este o taină 
oricând s-o lepezi ca pe-o veche haină!? 
la colţ de stradă-i scoasă la vânzare 
în neagră rătăcire – cui să dau crezare? 
 
Pentru a iubirii şoapte 
războaie pătimaşe s-au pornit 
vieţi abia înflorite 
cu-al morţii vis… s-au logodit 
pământul întreg părea făcut 
pentru năvalnică iubire… 
frumuseţea pură şi-a inimii lumină 
cine ar vrea să fure? 
 
Care-i adevărul? 
e poate… dulcea cruzime a închipuirii 
sau visul rătăcit 
cere azi – camătă iubirii? 
făţarnică şi rece – se vinde-n noapte, 
se tocmeşte… 
şi-a lepădat coroana 
şi fără milă… taina îşi risipeşte… 
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Întâlnire neaşteptată 
 
                                „Tăcerile-s ascunse-n grinzi… doar pădurea ştie 
                            plânsul lemnului…” 
                                                                                      (Valentina Becart) 
                                                                                             
Am întâlnit-o la colţ de stradă… 
Stătea rezemată de trunchiul unui copac visătot. 
Privea frunzele ruginii – aripi de fluturi – 
Cu zborul lin, spulberate de vântul nostalgic. 
 
 
În soarele palid, părea atât de… 
Zdrenţuită şi de ruginită! 
A întins o mână spre albastru cerului, 
Vrând parcă să prindă – o rază de soare – 
În pumnul de frunze şi iarbă, 
Ce mai păstra ca o taină – visul verde! 
 
 
Un gând… ca o umbră cenuşie, 
Îmi şoptea înduioşat – că cerşeşte! 
M-am apropiat… călcând sfios, 
Frunzele – fluturi agonizând – 
Să nu le trezesc somnul adânc, 
Şi clipa de ierţie… ceasul pustiu… 
 
  
Caut ceva mărunţiş agonisit cu grijă, 
În zilele senine – când visele germinau! 
Se uită la mine mirată, cu ochi aprinşi, 
Arzând în ei beţie de arome târzii 
Şi de culori vrăjite… 
 
Legănându-se… înaltă şi galbenă, 
Pasul obosit în peregrinări 
Spre mine-şi îndreaptă. 
Zâmbind, mă sărută pe creştet, 
Răvăşită de gânduri ruginii 
Şi-mi şopteşte cu glas cenuşiu: 
 
 
_ „Nu mai recunoscut?!” 
Sunt toamna vieţii tale…  
Mereu m-ai purtat în suflet, 
Ca pe o muzică tristă – izvorâtă din amurg – 
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Am tresărit… 
Şi aripile inimii – s-au frânt… 
Şi flacăra ce arde încă în mine – plânge! 
Din mâna tremurând, 
Mărunţişul agonisit în primăveri de vis 
Sună trist pe caldarâm 
Împrăştiind 
Albe nelinişti… de argint, 
de argint! 
  
 
 
 
 
În anotimpul flăcărilor  
 
 
În anotimpul flăcărilor 
cerul – suflet bolnav – 
în tăcere s-a stins 
şi stelele s-au topit 
şi ca o lavă fierbinte 
pe pământ … s-au prelins … 
 
şi-n haosul de necuprins 
demonice umbre 
imperiul şi-au întins 
şi doar luna nebuna 
cuprinsă de zbucium 
dansa 
întruna 
întruna … 
 
În anotimpul flăcărilor 

- din rătăcită scânteie – 
a renăscut … ca o minune 
iubirea 
dar şi minciuna 
ura 
şi trădarea 
şi visul – orbit de spaimă – 
sub lacăte s-a zăvorât 
 
… şi de-atunci 
doar iele… dansează întruna 
în jurul lunii 
ce râde – ca nebuna – 
ca nebuna … 
 
În anotimpul flăcărilor 
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şi eu m-am născut 
din haos şi lut 
din iubire 
din ură 
minciună şi trădare … 
 
… şi-n jocul ielelor m-am prins 
cântând ca nebuna 
şi-alergând întruna 
sub cerul 
în care lacrima albastră 
s-a ascuns 
s-a ascuns… 
 
                       (din ciclul poeme becartiene) 
 
 
 
 
 
 
Rod cu ţipăt alb – 
 
Mi-e inima 
ogor înţelenit 
mustind de sevă... 
dornic de lumină 
de rod cu ţipăt alb – 
ce-n lacrimile zorilor 
clipa bucuriei 
lacom – 
vrea să-şi scalde. 
 
Mi-e sufletul prea plin... 
vibrând a rod – 
neîmplinit. 
.......... 
Mi-e inima  
ogor înţelenit? 
Cu mână harnică 
mi-ai dăruit lumină, 
iubire, 
- strop de apă vie – 
şi rodu-mi tainic, 
iată-l  împlinit. 
 
Slăvit să fii. 
Şi gându-ţi curat 
izvor de bucurie 
în trup fecund – de glie – 
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pururea iubit. 
 
Şi-n nopţi înstelate, 
visele-mplinite 
fie-ţi lin culcate, 
în leagăne de’argint. 
 
O, ce blând alint... 
cântul iubirii 
şoaptă strecurată 

în visul tău senin. 
Fie-ţi somnul lin... 
şi calea 
cu lumină 
presărată. 
 
 
 
 
 
 
Rugă albă 
 
Se zbate valul prins între talazuri, vânturi… 
Poveri poartă-n albastru şi scânteieri de lună 
Ici colo câte-o stea se mistuie-n adâncuri 
Şi câte, oare, tainic ferecate în aurite  gânduri 
 cântul îi îngână… 
 
Sunt vânător de noapte… pe ţărmul regăsit 
Se cuibăresc cărări sub pas amar, trudit 
Poveşti cu naufragii şi vise neatinse ţese valul 
Şi-albastru învolburat îmi urmăreşte trupul 
îngemănat cu malul … 
 
Se-anină ruga albă de cerul în slavă-nveşmântat 
Departe-n zare cad stele ca o desfătare 
Şi parcă aud cum picură lumina pe trup însingurat … 
Şi-ascult, a câta oară, chemarea argintată a mării 
ce caută vlăstare … 
 
 
 
Vântule, vântule… 
 
 
Am semănat în pulberea de stele 
Un grăunte... 
Ce închidea în el...visurile mele... 
Crezând cu încăpăţânare, 
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Că-n zorii argintii – va apărea – 
Un munte... 
Nebun, năvalnic dor – fără hotare! 
 
Capriciosul vânt al primăverii mele, 
A spulberat sub cer de nouri sidefii, 
Visul fără rădăcină – în neguroase sfere – 
Vântule! 
Întemniţat în ceaţă şi pustiu să fii! 
 
Vântule, vântule... 
Pierdut-ai visurile mele dulci, 
În legănarea voluptoasă ...a mărilor ce mint... 
Şi-acolo în adânc... 
Închise-n scoici ce par de-argint, 
Mărgăritare...gândurile mele... 
Furia mării...o ascult... 
 
O,visuri arzătoare, fără de hotare, 
Ieşi-veţi într-o zi pe ţărm... 
Şi...din pulberea de stele... 
Cu jind sălbatec  
Căutători de aur şi mărgăritare... 
Şi-un vânt nebun  
Va descătuşa ... 
Visul pieritor -al umbrii mele! 
 
 
Să vrei… 
 
Să vrei să stăpâneşti furia unui val 
e ca şi cum 
ai bate un gând în cuie 
şi l-ai privi plângând… 
 
Să vrei să-mbrăţişezi întinderi de ocean 
e ca şi cum 
ai mistui în flăcări – apa – 
şi din cenuşa ei 
ai face stele… 
 
Să vrei să porţi pe umeri cerul 
e ca şi cum 
pământului ai cere 
să strige de durerea încătuşaţilor 
în beznă… 
 
… şi atâţia ochi – ce nu mai pot slăvi lumina 
vor parte 
la priveghi – 
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Şi-am ascultat cum unelteau… 
 
Cuvinte… 
negre, păcătoase 
ca o cangrenă izvorâte 
din inimi viermănoase… 
le-am azvârlit 
din vârf de munte 
să-şi piardă urma în abisuri 
 
să-şi piardă urma? 
ha! 
din toate părţile zburau 
flămânde 
diforme ciocuri mă loveau 
şi-mi sfâşiau ficatul 
acolo sus în munte… 
 
… am ascultat o vreme 
cum unelteau 
s-asmute-n lume „vrajba” – 
şi-apoi 
încet, încet… 
m-am prăbuşit în noapte 
în noapte… 
 
 
 
Şi port cu mine moartea… 
 
Şi port cu mine moartea 
ca pe-un strigăt! 
ce primăveri s-ar îndoi 
de frunze, floare 
şi pumnul de soare 
închis în fruct oprit? 
 
Şi port cu mine viaţa 
ca pe-o doină! 
ce toamnă ar purta 
veşmânt de credinţă 
dacă n-ar exista– braţe iubitoare 
ce ştiu cu sfinţenie 
a dărui, 
a dărui… 
                          26-02-2010 
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Şi sângele a strigat … 
 
Un glas profan devine insistent: 
„cine asmute tăcerea nopţii 
şi tulbură somnul 
muritorilor de rând 
strigând!?…” 
 
Cine-i tânărul „impertinent”? 
 
E cumva vreun rege 
sau prinţ renegat 
ce-a jinduit – ca-n mare taină 
să fie încoronat? 
 
E doar… 
poetul  
cu sufletu-i zbuciumat 
născut din flăcări şi cenuşă 
ce adună 
în nopţi dezlânate 
şi-n mâini visătoare 
poeme peticite 
şi leacuri de lună.  
 
E cruciatul … 
prins în smârcul artei 
urmărit de ochii timpului 
cuprins de febra toamnei 
şi-ncolţit de umbre perfide 
ce-n târgul de vechituri 
unui fals Dumnezeu – îl vinde … 
 
Şi sugrumat de teamă 
sângele a strigat: 
 ”diabolic joc!” 
nefericirea mi-a rodit în carne 
aprig foc … 
 
… sunt un damnat, 
un culegător de semne 
ce-a hotărât să rămână 
tânărul „impertinent” 
ce tulbură somnul steril 
şi liniştea muritorilor de rând, 
urlând, 
urlând … 
           din ciclul (poeme becartiene) 
            26 august 2009 
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Tărâmuri albe 
 
Când m-am trezit  
în zori 
ningeai... 
şi-atât de tandru 
pe ram de gând 
mi te-aşezai 
 
Fulguiai... 
şi mă chemai 
în dansu-ţi pur 
m-ademeneai 
şi-n tăcerea tăinuită... 
mi te strecurai... 
 
Şi-n iubire albă 
sufletul pustiu 
îmi îmbrăcai... 
şi-atât de darnic – 
cu amintirea ta 
mă viscoleai... 
 
Ninge-mă... 
fulguieşte-mă... 
viscoleşte-mă... 
şi-n dansul tău curat – 
ademeneşte-mă! 
iubeşte-mă 
iubeşte-mă! 
 
Hai, povesteşte-mi  
de acele – tărâmuri albe – 
şi sărută-mi ochii 
şi fă-mi din lacrimi 
salbe... 
 
Ningi... 
ca-ntr-un basm, 
iubite, 
şi văd – cum te topeşti... 
sub privirile-mi 
calde 
uimite... 
uimite! 
 
Înfăşoară-mi 
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în mantia-ţi vrăjită 
chemarea... 
atâta vreme 
tăinuită 
tăinuită... 
 
...da, în mantia-ţi vrăjită 
ascunde-mă... 
şi povesteşte-mi... 
 
 
 
Tendinţe de nuanţare 
 
Era o zi senină când... 
pe o scară a gândului  
am urcat până la cer 
şi-am început să pictez. 
 
Mai întâi... ochii tăi albaştri  
mai albaştri decât cerul. 
Apoi am creionat un nor 
amestecând mai multe nuanţe cenuşii... 
O picătură în plus şi... din senin  
a început să plouă! 
 
Am luat repede un burete argintiu 
şi am şters urmele ploii! 
Din zâmbetul tău înseninat 
magic s-a născut – curcubeul. 
Priveam fascinat – sufletu-ţi legănat  
de culorile luminii! 
Am întins timid o mână 
pentru a mă convinge 
că nu-i utopie… 
 
Dar gândul  
din prea mare grabă... 
s-a prăbuşit de pe scară 
într-un amalgam de culori. 
Când va fi vindecat complet 
voi încerca un desen mai simplu  
Poate un... triunghi, pătrat sau cerc 
închizând perfect... 
orice tendinţă de  
nuanţare… 
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Un eşafod pentru bogaţi 
 
Să-mpodobim eşafodul 
cu florile reginei, cele mai alese 
s-aşternem covoare de scrisori 
de la flămânzi şi orbi … 
securile s-aştepte blând 
pe albe mese 
şi invitat în primul rând 
un cor de corbi … 
 
Să adunăm mulţimea renegată 
la marea sărbătoare 
veştile să umble triumfale 
bătând la  poartă „vinovată” … 
Voi suflete uitate!  
nemângâiaţii viselor fugare … 
 
Veniţi cât mai aproape! 
 
Şi martorii aleşi veţi fi 
tăcerii răzvrătite  
ce se-ascute - 
de stânca greu urcată 
şi-acea fărădelege 
ce n-a fost judecată … 
 
Se va însera curând! 
şi corbii vor ieşi din rând 
să ciugulească mâini pătate 
… securile vor fi spălate 
şi strânse-n mare grabă 
şi mesele însângerate 
în veghea lunii vor rămâne 
poate 
poate … 
             din ciclul (poeme becartiene) 
              1 septembrie 2009 
 
 
 
Un trup… de drumuri 
 
Şi toate drumurile – ca o pedeapsă 
zac în mine… 
mă urmăresc în vise 
cu ochi tăioşi de linx 
zadarnic caut… 
nu mai găsesc în cuiburi 
nici amintiri 
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nici cântece nebune 
ce-au ars sub bolţi de foc 
 
…dar trupul greu de drumuri 
s-a zvârcolit 
când umbra unui zbor îndepărtat 
m-a ispitit… nălucă albă… 
şi glasul despărţirii 
deschide răni… ce nu s-au vindecat 
 
Eu cresc în jurul lor – cu încă o noapte 
tăcere! 
în sălaşul stelelor dorm gânduri de copil 
şi tolănite-n scorburi – umbrele  
ţes leneş… văluri de uitare 
peste grăbiţii paşi 
înstrăinaţi cu fiecare zi 
de prima sărbătoare… 
 
Şi toate drumurile – ca o pedeapsă 
zac în mine… 
mai simt blestemul apei 
şi-al pietrelor sub tălpi 
mă întorc cu gândul… şi smulg dintre ruine 
calea răvăşită 
ce „m-a născut”… poet, 
poet… 
                       din ciclul (poeme becartiene) 
                         24 octombrie 2009 
 
 
 
Viaţa-i un câmp de bătaie.. 
 
Ascult vuietul mulţimii ce… 
urma-mi vor a prinde. 
O, simt până-n străfunduri 
neliniştea acestui ceas… 
Şi valuri – sfârtecate de furtuni haine, 
sunt gata să-mi clatine 
fragila credinţă 
în seninul de mâine! 
…………. 
„Nu privi în urmă!” 
armele-s scoase… 
viaţa-i un câmp de bătaie 
pământul îşi sapă singur 
morminte – 
urmele tale au aprins şi mai tare 
focul luptei… 
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oarbă încrâncenare! 
…………. 
Săbiile însângerate scânteiază… 
sub priviri senine de soare. 
Pământul îşi închide rănile-n „tăcere” – 
şi privirile încremenite-n întrebare : 
 
  „ învins sau învingător?!” 
…………. 
 
Nicicând n-am putut afla  
adevărul… 
bătrânul pământ a rămas tăcut 
mult prea tăcut… 
şi mult prea adânc… 
pentru – el – muritorul. 
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Zestre pentru „întâia moarte” 
 
Să poţi fi martorul „trudei zadarnice”- condiţia esenţială este aceea – 
 de a te fi născut cineva… 
Şi, odată aruncat în lume, ţipătul tău ar trebui să fie „clopotul de vecernie”  
pentru cei  apropiaţi care nu vor avea privilegiul să te vadă plecând… 
 Şi zilele deveneau -  timp fără ţărmuri -  aşternându-se promiţătoare una după alta 
Amintirile, asemenea florilor de primăvară, se preschimbau în „fruct” şi-n „cântec de 
ape”… 
Dar nu  puteau fi uitate cu uşurinţă … mersul de-a buşilea şi nopţile albe de zbucium 
O mână grijulie va păstra în albumul de familie pozele ce se vor 
îngălbeni cu trecerea timpului 
Doar cea care a zămislit viaţă – va rămâne o „pată de culoare” cu zâmbetul 
nefiresc de tânăr, alături de copilul cu părul bălai 
Cureaua folosită de stăpânul casei (pentru ne-ascultare şi proastă învăţătură) 
va fi păstrată în cufărul mic din lemn alături de muzicuţă, patinele cu rotile 
şi mingea de fotbal 
Destinul aştepta răbdător la răscruce… clipa de neatenţie – 
Slab, înşirat şi cu mâini de pianist , nu puteai decât să-ţi rupi piciorul 
şi să duci o viaţă de infirm…. 
Pasiunea pentru chirurgie te-a înălţat pe un piedestal unde nu mai era loc 
şi pentru o femeie… 
Nefericirea nu te-a ocolit. Dimpotrivă… 
Întorcându-te acasă după o intervenţie delicată, într-o noapte de primăvară, 
noapte încărcată de tandreţe şi poezie – pe neaşteptate – şi-a făcut apariţia în drumul 
netulburat… fatalitatea – 
În spatele gratiilor, mustrările de conştiinţă şi  revolta împotriva destinului 
 funest – arătau oglinzii un chip îmbătrânit în privirea căruia zăcea o singură întrebare: 
„Şi toată ruinarea… din cauza unei „prostituate nenorocite” – 
Doar mâinile de pianist şi-au păstrat fineţea, devenind ceva mai străvezii… 
Şi cum de n-a văzut până atunci! totul era scris acolo…. 
A doua zi – când zorii se scăldau în bucuria dimineţii – l-au  găsit fără 
suflare… lângă albumul cu fotografii, lădiţa din lemn şi volumul publicat 
 ce-i purtau semnătura –  
„zestre” pentru urmaşi… 
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