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UN TRIMIS ÎN CER 
 
Baladă veche tradus ă din graiul amurg 
 
Cine ar putea 
să străbată calea 
unde nu sunt urme, 
cine să străpungă 
brumele şi ceaŃa, 
cerul fără margini, 
dincolo de noapte, 
cine să ajungă? 
 
Ursele de stele, 
cine să le-nvingă, 
cine să se mişte 
ager ca alunul? 
Cine să se-ndoaie 
mai uşor ca ramul, 
şi mai mult ca piatra 
să rămână unul? 
 
Cine să se lupte 
fără să se frângă, 
cine să rămână 
unul când se-mparte? 
Negurile dese 
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cine să le rupă, 
cine să se ducă 
dincolo de moarte? 
 
El părea făcut 
într-un fel deplin, 
şi tot trupul lui – 
legământ de fraŃi, 
după cum de zbor 
nu-i nimic străin 
nici în ulii tineri 
încă nezburaŃi. 
 
Celui ce se duce 
înspre sori atletici, 
care-n loc de zgârciuri 
aştri au la gât, 
trebuie să-i fie 
sângele subŃire, 
noi suntem bătrâni 
şi visăm urât. 
 
Şi în visul nostru 
cenuşiu şi umed, 
ispitiŃi ne trecem, 
muşte pentru lămpi, 
arderi înşelate, 
pulberile noastre 
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lui să i le-aşternem 
umiliŃi sub tălpi. 
 
– Tu din creştet până 
la picioare eşti 
fără poticnire, 
ca argintul pur, 
din profil eşti fulger, 
şi ai ochi regeşti, 
ca lumina zilei 
eşti fără cusur. 
 

 

 
 
 

Roagă-te de timpuri 
să ne uite liberi, 
nu ne vrem ca floarea 
merilor superbi, 
dar să nu ne trecem 
repede ca floarea! 
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Să ne dea tăria 
nesfârşitei ierbi. 
 
Du-te tu şi cere 
liniştea amiezii, 
adu-le aminte 
stelelor de seară 
unde s-au născut 
şi pe ce coline, 
la sfârşitul lumii 
vor veni să moară! 
Pentru drumul către 
capătul luminii, 
spune: ce să-Ńi dăm 
ca să iei cu tine? 
Aurul de care-s 
grei în ascunzişuri 
munŃii când asudă 
cu pârâuri line? 
 
Vrei o apă dulce 
dintr-un loc anume, 
păsări cântătoare, 
zăbrelite trupuri? 
 
– Pentru drumul către 
capătul luminii, 
am să iau cu mine 
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numele de lucruri. 
 
Murmurul mulŃimii 
s-a lovit de ziduri, 
ca ecou din pietre 
glasul se deşartă, 
zidurile strigă, 
clopotele cântă, 
focuri mişcătoare 
se grăbesc să ardă. 
 
Auzind că-i vremea 
să-şi rostească vrerea, 
au rămas cu ochii 
aŃintiŃi în sus, 
lor li se părea 
c-a vorbit tăcerea 
şi că nu mai este 
altceva de spus. 
 
Şi au stat aşa 
timp îndelungat, 
gurile păreau 
că purtau pecete, 
şi în timp ce lumea 
s-a întunecat, 
a scâncit deodată 
un copil: mi-e sete. 
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Şi atunci din toŃi 
a Ńâşnit cuvântul, 
cam aşa cum sună 
marea pe la poale, 
mai întâi bărbaŃii 
sfâşiară rândul 
şi-au ieşit plecându-şi 
capetele goale... 

 
...Când tăcură ei, 
s-au pornit femei, 
cu copii în faŃa 
celorlalŃi rămân, 
Ńin de mână unul, 
altul e la sân... 
 
Şi s-a împletit 
glasul lângă glas, 
nimeni fără murmur 
nu a mai rămas, 
şi s-au ridicat 
ca un greu popor, 
şi vorbiră mult 
glasurile lor: 
 
– Ziua de acum, 
bine c-am ajuns-o, 
spune, unde-ai stat 
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ani în şir, ascunso? 
Ai venit să-mi vezi 
tâmplele cărunte? 
 
Zori adevăraŃi 
ies de după munte, 
dâră am lăsat 
pe pământ ca viermii, 
lânced căpătâi 
în adâncul iernii, 
pentru noi, nădejde, 
cine-a spus că nu e? 
Spre amiaza albă 
ziua noastră suie! 
 
Când i-a auzit, 
el a-ncărunŃit, 
inima s-a strâns, 
genele au plâns: 
 
– Nimeni mare rug 
nu a vrut să fie, 
toŃi voiau să pară 
strune aşteptând, 
doar pe mine zorii 
mă îmbrăcară-n flăcări, 
când pe voi sunt trase 
pânzele de rând. 
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Nesilit de nimeni 
şi uşor ca pana, 
până sus la buze 
m-a umplut cuvântul, 
n-aveŃi nici o grijă, 
n-am să uit nimic: 
Ńipătul şi şoapta, 
murmurul şi gândul. 
 
Cerule senin, 
uite-mă că vin, 
dar mai am să spun 
doar rămasul-bun: 
 
– Minuneaua mea, 
am să-Ńi spun ceva, 
nu mai înŃeleg 
cum să te culeg, 
eşti a mea, şi totuşi 
parcă nici n-ai fi, 
tu în ochii mei 
stai mereu aceeaşi, 
pentru că te tragi 
din izvoare vii! 
 
La-nceputul tău, 
seceriş de stele, 
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sorii măcinaŃi 
au trecut prin site, 
eşti dintr-o făină 
pentru care numai 
stele-n loc de grâu 
s-au lăsat strivite, 
 
altfel, cum ai fi 
albă pe-ntuneric, 
şi pe unde stai 
cum s-ar face vară? 
Când te-mprejmuiesc 
umedele neguri, 
tu atâta soare 
ştii pe dinafară! 
 
– Toată câtă sunt, 
cresc din mâna ta, 
de la tâmplă-n gleznă, 
tu mă ai în mână, 
şi din cuibul palmei 
lin mă desfăşori, 
ca şi cum mi-ai da 
viaŃă din Ńărână. 

 
łi-aş rămâne-n podul 
palmei printre râuri, 
şi aş sta acolo, 



 11 

strânsă în tăcere, 
să mă poŃi lăsa 
dacă nu mă vrei, 
să mă poŃi zidi 
cu o mângâiere. 

 
Nu ai să te pierzi 
unde te trimit, 
tu eşti de rămas, 
nu eşti de murit! 
 
– Nu voiam decât 
să fi fost o dată 
între amândoi 
noaptea-mbrăŃişată, 
să aud ce-auzi 
şi să văd ce vezi, 
să ni se-mpletească 
urmele-n zăpezi... 
 
De-ar fi fost să fie 
să aud cu tine 
cum păşeşte ploaia 
pe pământ când vine... 
Doar atât am vrut, 
şi ca tu să ştii 
că te-mbrăŃişez 
când se face zi! 
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Mai avea un pas, 
mai avea puŃin, 
paşii către el 
frunze se desprind, 
întomna plecând, 
se oprea iernând, 
şi apoi din nou 
se mişca-nflorind. 
 
Mai avea puŃin, 
cât din iarnă-n iarnă, 
cât te-ai ofili 
la un simplu tremur 
şi ai creşte iarăşi, 
mai avea un pas 
cât deosebirea 
dintre două vremuri. 
 
El în vremea asta 
rămânea pe loc, 
prizonier în aer 
sub peceŃi şi şnururi, 
şi o aştepta, 
încărcat de drum, 
însă nu pleca, 
locului sta pururi. 
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Totuşi vor veni, 
toŃi cu frunŃi plecate 
şi cu ceaŃa-n braŃe, 
ca să mi-l dărâme, 
şi se va porni 
dintr-o vale-n alta, 
până va ajunge 
mire unei zâne. 
 
– Minuneaua mea, 
tu nu eşti ca ea, 
tu doar urme laşi, 
dânsa – toporaşi, 
şi nici nu ştiu cine 
tremură de tine, 
dar de ea tresar 
câmpuri de absint, 
seceriş amar, 
vinuri care mint. 
 
Tu ai părul lin, 
ea îl are beznă, 
ruginesc de dânsa 
săbiile-n teci, 
nu poŃi să-i ajungi 
nici măcar la gleznă, 
înaintea ei 
nu ai cum să treci! 
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– Ia întreabă zorii 
cum e ea la faŃă, 
cum tânjeşte veşnic 
şi respiră veşted, 
îşi lipseşte toată, 
ca să se-ncunune, 
de la cei ca tine 
împrumută creştet! 
 
Ia întreabă drumul 
cum nici tălpi nu are, 
cum îşi fură dâra 
de la orice roată, 
cum de pe la toŃi 
îşi cerşeşte urma, 
cum cu orice trup 
s-ar lăsa culcată, 
 
păcălind culcuşul 
că e numai unul, 
perna înşelând-o 
că doar unul doarme! 
Ia întreabă apa 
cum cerşeşte boturi, 
şi ca să spele, 
cere mâini să-i toarne! 
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Ia întreabă lumea 
cu ce trup n-asudă, 
cum de gât în praf 
cade c-un berbece! 
 
Nu te amăgi, 
dacă nu vrei tu, 
altu-n locul tău 
repede-şi alege! 
 
Se uita la el, 
el privea la ea, 
lumea dimprejur 
parcă-i împingea 
unul către altul, 
tremura înaltul, 
şi un murmur gros, 
şi un vaier mut 
împrejurul lor 
iute au crescut... 
 
Şi atunci în faŃă 
au ieşit bătrânii, 
şi l-au apucat 
de brăŃara mâinii, 
nimeni nu credea 
că-s atât de tari, 
când au scos din piepturi 
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glasurile mari: 
 
– PuneŃi-i în mână 
semnul de pământ, 
drumul este lung, 
vămile sunt grele, 
o să-şi simtă zborul 
numai ca apusul 
ori ca dilatarea 
uneia din stele, 
 
o să-i fie zborul 
ziditor de Ńintă, 
inventând o lume 
undeva departe; 
noi i-am pregătit 
pâinile şi sarea, 
apă în ulcioare 
şi lumini de noapte. 
 
Însă el la drum 
nu le poate duce, 
n-are cum să ia 
pâinile din zori, 
cu poveri de apă 
n-are cum să plece, 
trebuie să-i fie 
umerii uşori. 
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Frunzele în vânt, 
invers numărând: 
numai un minut, 
şi se face lut, 
numai o secundă, 
şi se face undă... 
 
– Nu te-opreşte nimeni 
să te duci în sus, 
nu există porŃi 
care să te Ńină, 
cerul este liber 
şi adânc de tot, 
du-te liniştit 
până în lumină! 
 
Nu se află poduri 
ca să poŃi să treci, 
ca să poŃi urca, 
nu există scară, 
dar nu ai nici vântul 
cu pereŃii reci 
ridicaŃi în calea 
păsării când zboară. 
De aici se pleacă 
numai înspre stele, 
n-avem niciodată 
altfel de cărare, 
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după cum încearcă 
fumul să-Ńi arate, 
dumurile duc 
numai înspre soare, 
 
lungi păduri de sensuri 
cresc să te îndemne, 
numai spre albastru, 
lung ai să împungi, 
numai aer gol 
îŃi astupă calea 
care-ncepe-n vârful 
suliŃelor lungi... 
 
Oh, de ce te-opreşti 
unde nu-s oprelişti, 
unde orice cale 
e mereu deschisă? 
Tu nu mergi cum merge 
dincolo de sine, 
când se oglindeşte, 
floarea de narcisă... 
 
Nici în cer ajuns, 
nici în lume stând, 
se lupta să-şi rupă 
talpa din pământ... 
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...Disperat de greul 
ce-l trăgea în jos, 
a-ncercat să uite, 
să se uşureze, 
dar avea într-însul 
fluiere de os, 
care murmurau 
cântecele treze. 
 
Ca pădurea, frunza 
e mai grea deodată, 
şi mai grea e pana 
decât tot cocorul... 
Cine-ar fi crezut 
că se rupe drumul, 
şi că tocmai lui 
i se frânge zborul? 
 
Fără loc de-ntors, 
nechemat pe nume, 
a rămas pierdut  
între cer şi lume.  
 
Şi atunci din urmă 
l-a ajuns un plâns, 
inima într-însul 
singură s-a strâns, 
glasul îl chema 
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şi aşa şoptea: 
 
– Pentru tine dau 
stelele luminii, 
pentru tine iau 
în picioare spinii, 
jos, pe cel pământ, 
sînt parcă nu sînt. 
 
Unde Ńi-s obrajii? 
Tot pe alte feŃe. 
Unde-Ńi este gura? 
O păşteau albine. 
Gene şi sprâncene, 
pe la ochi de floare. 
Unde-Ńi este glasul? 
Tot prin guri străine... 
 
Au rămas în cer 
sufletele mării, 
norii încărcaŃi 
cu miros de alge, 
noaptea a pilit 
pietrele la sânge, 
când păşea pe unde 
nu e loc să calce. 
 
Singur-singurel, 
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el îmi rămânea 
şi-ncă se ruga: 
 
– MortiŃă, mortiŃă, 
floare de altiŃă, 
bate vântul, bate, 
eu mă frâng de spate, 
rădăcina Ńine, 
secera-i la tine! 
 
Ea se face vânt, 
arborii rupând, 
pulberi ridicând, 
şi de el uitând. 
– MortiŃă, mortiŃă, 
floare de altiŃă, 
fă-te ciocănele, 
eu m-oi face Ńinte, 
tu să le înfingi 
într-un lemn cuminte! 
 
Ea era rugină, 
ziua pe lumină, 
fierul sângerând, 
şi de el uitând. 
 
– Fă-te tu ce vrei, 
fă-te tu pahar, 
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că şi eu m-oi face 
c-am murit de sete, 
fă-te tu război, 
eu să cad ca pânza, 
fă-te tu zidar, 
eu să fiu perete! 
 
Ea era un rând 
care-ncepe blând, 
nume însemnând, 
de al lui  uitând. 
 
Stelele cădeau 
să se facă lume, 
sori mistreŃi luau 
glodurile-n râturi, 
l-au uitat cu toŃii, 
s-au întors acasă, 
timpul repetat 
le zvâcnea la gâturi. 
 
ToŃi se risipiră 
şi s-au dus departe, 
au trezit din scrum 
focurile moarte. 
 
Au rămas cu dânsul 
maică-sa şi plânsul: 
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– Singureanul meu, 
tare mult mi-e greu 
şi îmi sunt de jale 
mânurile tale! 
Nu pot să te-nchipui 
singur şi cernit... 
Cu puterea nopŃii, 
toamna s-a unit, 
fără leac de nimeni 
nu pot să te ştiu, 
noaptea, ca şi iarna, 
merge spre târziu, 
stau pe masa ta 
pâinea şi cu sarea, 
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şi îŃi mişcă geana 
numai lumânarea, 
barba furişată, 
crâncenă îŃi creşte, 
şi grumazul tău 
pare prins în cleşte... 
 
– Dar nu pentru asta 
greul mi-ai purtat? 
Nu mai plânge-acum, 
tu m-ai legănat, 
şi de dragul meu 
te uitai la brazi! 
M-ai păzit s-ajung 
cel amar de azi, 
tu mi-ai umezit 
buzele la sete! 
Mi se zbate-acum 
umbra pe perete! 
Tu nu m-ai lăsat 
să rămân pe loc, 
fulger întâmplat, 
floare la noroc! 
 
– Da, e-adevărat, 
eu te-am legănat 
şi te-am închinat 
pe la brazi de azi, 
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pe la meri de ieri! 
Dar zarea era 
blândă-n faŃa ta, 
şi erau de sân 
zorii ca şi tine, 
aŃi crescut odată: 
ei peste coline, 
tu pe lângă mine. 
Nici nu m-am gândit 
că vei fi cernit, 
nici nu te-am visat 
stând însingurat... 
 
Cine poate şti 
cam pe unde-o fi 
drumul cel adânc? 
Eu de viu te plâng 
şi-Ńi aprind lumini 
în întunecimi... 
 
– Văd, MăicuŃă, focul 
cel aprins prin tine, 
cum de mâna ta 
lucruri se slujesc, 
îŃi făceai din palme 
aspră trecătoare, 
unde pânze negre 
curg şi se albesc... 
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Stau ca un şuvoi 
rupt în colŃi de stânci, 
încărcat cu moarte 
de copaci bătrâni... 
Doar atât te rog: 
când mai ai putere, 
fă şi pentru mine 
albie din mâini, 
 
cum se strâng alături 
stânci la trecători, 
mai adună-Ńi iarăşi 
palmele-mpreună, 
ca să trec şi eu, 
rufă cenuşie, 
şi să ies din ele 
lacrimă şi lună! 
 
De prin munŃi venea 
iarna care-şi duce 
tărgile cu zei 
şi altare ninse, 
cobora cu fumuri 
iarna care-şi poartă 
peste tot în marşuri 
vetrele aprinse. 
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– Inima prea grea 
am scăpat-o-n scrum! 
Minuneaua mea, 
m-am întors din drum! 
 
A rămas în cer 
ce e foarte greu, 
ce-i uşor a nins, 
cum am nins şi eu... 
 
Cui retează grâul, 
am să-i spun: opreşte! 
Cui frământă pâinea, 
îi voi spune: lasă! 
Neculeasă fie 
pâinea ce-mi lipseşte, 
ca şi cum mereu 
aş rămâne-acasă. 
 
Vreau să mă întorc 
în adânc de lume, 
unde însuşi cerul 
e încetinit, 
unde luminează 
ceea ce se spune... 
 
Şi se face jale, 
albă voce moale, 
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şi numai astfel glăsuia, 
când glas de jale se făcea: 
 
 

 
 
 

– Iubita mea, iubita mea, 
cu mine dacă Ńi-e ruşine, 
prefă-mă-n urmă după tine, 
cu mine dacă Ńi-e urât, 
mă fă un lanŃ pe lângă gât, 
şi dacă Ńi-e cu mine greu, 
lumină fă-Ńi din trupul meu, 
să ardă azi o jumătate, 
şi altă jumătate Ńine-mi... 
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Am mai putea trăi puŃin, 
cu stropul şi cu picătura, 
nu ştii tu inima ce strânsă-i, 
şi uneori ce arsă gura, 
cum corpurile uneori 
zac în fărâme şi ciosvârte... 
Am să mă fac vârtej de frunze, 
să afli lumea cum se-nvârte, 
şi-am să mă las pe urmă jos, 
acolo unde iarba deasă 
te-ndeamnă lângă lemn de umbră 
să vrei să-Ńi faci odihna casă. 
Pe unde cuiele au floare, 
să-Ńi pironesc în trandafiri 
vreo trei tavane zburătoare, 
cu stele limpezi şi subŃiri... 
Dar trandafirii sunt sălbatici, 
sunt dezrădăcinaŃi de stele, 
apoi vor trece mii de păsări 
şi-or să ne-nchidă sub zăbrele, 
şi-ai să te miri de ce e iarnă 
pe trupul ultimului stol; 
dar şi aripile s-or duce, 
şi cerul va rămâne gol. 
Tu nici atunci să nu te temi 
de întunericul cel mare: 
eu voi sufla asupra ta 
o veşnică învelitoare, 
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pe tine ca să te cuprindă 
mătasea gurii aburinde, 
voi fi doar viermele din şoaptă 
şi numai larva din cuvinte! 
 
(Cade oblic frunza 
către dunga serii, 
o femeie strânge 
o buruiană dulce, 
să le ducă trup 
celor de acasă. 
Noaptea va veni, 
într-un vis să-i culce. 
 
Umbra de pe zid, 
pare că o lasă 
trupuri de argint 
care nu se strică, 
dar pe oase carnea 
iute se topeşte, 
plânge de durere, 
tremură de frică. 
 
Strălucind plouate, 
pânze de păianjen 
slobozesc din crengi 
o spânzurătoare, 
şi pe limba lor 
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se răstesc întruna 
de la primii zori 
păsări cântătoare.) 
 
Şi la el de sus 
s-au uitat bătrânii, 
perindând prin mâini 
pulberea Ńărânii: 
 
– Cine ştie cine 
Ńi-o fi spus, pe vremuri, 
şi e treaba ta 
dacă l-ai crezut, 
noi nu ştim să plângem, 
fiindcă niciodată 
pâine pentru jale 
nu ni s-a făcut! 
 
Cine ştie cine 
Ńi-o fi spus vreo vorbă... 
Apă, ochii noştri 
n-ai să-i vezi că scot, 
pe la noi se râde 
din adânc de inimi, 
de orice: de moarte, 
de nimic şi tot! 
O fi fost odată 
ca şi niciodată, 
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ai visat pesemne 
multe şi mărunte! 
Crezi că ar putea 
cineva să plângă 
când îşi pune cerul 
marginea pe munte? 
 
Nu de pe la noi 
lacrimi s-adunară, 
poate-au lunecat 
norii peste mare... 
Dacă-Ńi trec prin suflet, 
plânge-te pe tine! 
Nouă ni se face 
chef de sărbătoare! 
 
Le sclipesc în cap 
ochii-ntunecaŃi, 
se-mpletesc pe umeri 
braŃe de bărbaŃi... 
Ei au râs atunci, 
pe sub stele lungi, 
şi-au întors cojoace 
şi s-au pus să joace, 
boabe de porumb 
care sar pe plite, 
şi de vin aveau 
bărbile-nroşite, 
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toŃi săltau în rând 
şi călcau pământ, 
măşti de Ńapi şi urse, 
bărbi de vinuri scurse: 
 
– Haide înainte, 
nu-Ńi aduce-aminte, 
limpede şi trează, 
lumea se aşează 
şi se vede toată 
pe lumini de piatră: 
de naltă-i înaltă, 
ca norii în baltă, 
şi de lină-i lină, 
ziduri de grădină... 
Haide să petrecem, 
seara să ne-o trecem, 
şi din umbra lungă, 
ai s-auzi cum urcă 
glasurile noastre, 
jarurile-albastre, 
fir pe lângă fir, 
jar de trandafir! 
Haide înainte, 
nu-Ńi aduce-aminte, 
tot ce ne închină 
piară din lumină! 
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Piară din lumină! 
 
Chiuie şi cântă, 
locul îl frământă, 
despletind făclii 
pentru nunŃi târzii. 
 
Frunzele în vânt, 
invers numărând: 
numai un minut, 
şi se face lut, 
numai o secundă, 
şi se face undă... 
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ENVOYÉ AU CIEL 
Ballade ancienne traduite de l’amourgue 
 
Ténèbres et brumes, 
le ciel infini... 
Qui peut pénétrer  
au-delà des nuits? 
 
Qui vaincre les Ourses, 
souple branche de coudrier, 
flexible et dur, 
rameau et rocher? 
 
Qui est sans fissure 
à la fin du combat? 
Qui se disperse 
et ne se divise pas? 
 
Vainqueur de la brume 
et des ténèbres, qui sort? 
Qui peut s’en aller 
au-delà de la mort? 
 
Corps accompli 
comme on fait un serment, 
comme les jeunes faucons 
créés pour le vent! 
 
Vers les soleils athlétiques, 
qui prépare son départ? 
Sang jeune et vif, 
sommeil sans cauchemars. 
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Nos rêves humides et gris, 
tous piégés, 
cendres et débris, 
sacrifiés! 
 
−De pied en tête, 
tu es sans erreur, 
comme l’or et l’argent, 
comme l’éclair et la fleur, 
 
vas dire au temps  
qu’il nous oublie, 
qu’il nous donne l’endurance 
de l’herbe infinie! 
 
Vas demander pour nous 
le midi de la paix, 
rappelle aux étoiles 
la terre où elles sont nées!  
 
Pour voyager au bout 
de la lumière, veux-tu 
l’or des montagnes qui suent 
les ondes des rivières? 
 
Veux-tu l’eau douce 
d’une belle source, 
des oiseaux chanteurs 
enfermésdans les coeurs? 
 
−En ce voyage qui ose 
sans bornes ni jalons, 
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à la place des choses 
j’emmènerai les noms... 
 
Le murmure de la foule 
se heurte aux murs, 
les échos s’en écoulent, 
on entend les pierres crier, 
les cloches résonner... 
 
C’est le temps de parler! 
Le silence a tout dit... 
On reste sans paroles, 
les yeux ébahis, 
 
Et cela a duré 
un assez long temps, 
jusqu’au faible „J’ai soif..”, 
la plainte d’un enfant... 
 
Les paroles jaillirent 
résonnant comme la mer, 
les hommes d’abord, 
les fronts découverts... 
 
Ensuite la foule 
des femmes parla, 
les enfants près des genoux 
ou portés dans les bras... 
 
Les voix s’unirent, 
un immense choeur: 
−Pourquoi le jour heureux 
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c’est à peine aujourd’hui? 
Vient-il voir 
ma tête aux cheveux gris?... 
 
Pure, l’aurore se lève 
derrière les monts! 
Lui, le coeur serré, 
inclina le front, 
le jour attendu 
monte vers le midi, 
lui, les yeux mouillés 
et les tempes blanchies, 
tristement leur dit: 
 
−Tout le monde désire 
la joie du chant, 
moi, j’aurai les flammes 
comme l’oiseau des plumes, 
je voudrais bien 
vos chemises communes, 
votre attente heureuse 
du soleil levant! 
 
Je suis plein de mots! 
Libre et léger, 
je n’oublierai pas 
les choses murmurées, 
silences et secrets... 
 
Ciel, attends un peu, 
que je dise adieu: 
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–Es-tu ma merveille,  
n’es-tu pas à moi? 
Comme l’eau qui court, 
je te perds toujours! 
 
Pour créer ton corps, 
des soleils moulus, 
pour pétrir ta chair, 
la farine du jour 
mélangée à l’air! 
 
Autrement pourquoi 
es-tu blanche la nuit 
et autour de toi 
c’est toujours l’été? 
Entourée de brumes, 
tu connais par coeur 
la lumière pure 
du soleil brisé... 
 
−Nouvellement créée, 
je sors de tes mains... 
Comme Dieu de la glaise, 
modèle-moi de nouveau 
par une simple caresse! 
 
Tu ne périras pas, 
où beaucoup ont péri! 
Tu es fait pour la vie! 
 
−Entre nous embrassés 
la nuit retenue 
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ne pourrait plus passer, 
c’est ce que j’ai voulu: 
dire avec toi „j’ai vu”, 
dire avec toi „j’entends”, 
et que nos traces se joignent 
dans la neige, dans le blanc... 
 
J’ai voulu écouter 
les pas de la pluie 
avec toi... C’est tout. 
Et que tu saches surtout 
que c’est moi qui t’embrasse 
lorsque le jour paraît. 
 
Il venait vers elle,  
elle vers lui, 
ses pas étaient des feuilles 
en automne tombant, 
lorsqu’elle s’arrêtait 
c’était l’hiver, 
lorsqu’elle repartait 
c’était le printemps. 
 
Encore un peu, l’espace 
d’un hiver à l’autre hiver, 
un flétrissement, 
un frisson, un seul pas, 
mais tout aussi long 
que la différence 
qui sépare les temps. 
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Couronné et orné, 
il restait sur place, 
comme un prisonnier, 
le moment approchait. 
 
Ils viendront 
en inclinant les fronts, 
le brouillard dans les bras, 
il partira 
de vallée en vallée 
pour se marier 
avec une fée. 
 
−Ma merveille, tu n’es pas 
comme elle est faite, 
tu laisses des traces, 
elle – des violettes, 
de toi, personne n’a peur, 
elle fait trembler les fleurs! 
Tes cheveux sont lisses, 
les siens – ténébreux, 
elle met de la rouille 
sur le fer des épées, 
tu ne peux la devancer,  
ma merveille, tu ne peux... 
 
−Demande au matin 
pourquoi respire-t-elle 
un parfum de feuille morte, 
pourquoi manque-t-elle 
à elle-même, pourquoi 
a-t-elle des couronnes, 
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mais pas un front qui les porte?  
 
Demande au chemin 
pourquoi va-t-elle sans traces 
et vole les traînées des chars? 
Avec n’importe qui elle dort 
et trompe le lit 
qu’il n’y a qu’un seul corps... 
 
Elle n’a pas de bouche 
pour boire l’eau, 
pour la sueur,  
elle n’a pas de peau... 
Ne te laisse pas tromper, 
si tu ne la veux pas, 
elle trouvera  
un autre fiancé! 
 
Ils se regardaient, 
la foule les poussait 
l’un vers l’autre, 
le ciel tremblait, 
le murmure et les plaintes 
augmentaient... 
 
Alors, les vieux 
sortirent devant, 
le prirent par la main; 
qui les aurait cru 
aussi résolus, 
aux voix plus fortes 
que les plaintes des hommes? 
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−Mettez dans sa paume 
un peu de poussière, 
le chemin est long, 
les douanes sévères, 
son vol sera léger 
comme la vue de l’aurore, 
comme l’or du coucher. 
 
Son vol va créer 
sa propre cible 
en inventant un monde 
quelque part, loin d’ici, 
le pain, le sel et l’eau 
sont déjà préparés, 
et les lumières, guides de la nuit... 
 
Ni le pain ni le sel 
il ne peut les porter, 
le vol demande 
des épaules allégées... 
 
Les feuillages au vent 
comptent à rebours: 
rien qu’une seconde 
et il devient onde, 
en un seul instant 
il sera néant... 
 
−Il n’y a pas de frein, 
vas au sein du jour, 
monte de plus en plus, 
il n’y a pas de portes, 



 44 

le ciel est libre, 
que le vol t’emporte! 
 
Il n’y a pas de ponts, 
il n’y a pas d’échelle, 
les parois du vent 
ne t’arrêtent pas, 
les fumées se lèvent 
et guidé par elles 
vers les étoiles  
tu t’envoleras! 
 
Les forêts aussi 
poussent pour te dire 
que ta destinée  
c’est le ciel serein! 
Il n’y a que l’air 
qui se met de travers 
pour barrer ton chemin... 
 
Pourquoi t’arrêtes-tu? 
Il n’y a pas de barrières, 
les routes sont ouvertes! 
Tu ne peux aller 
au-delà de toi 
comme la fleur du narcisse 
qui dans l’eau se voit...? 
 
Ni au ciel arrivé, 
ni sur la terre resté, 
il s’efforçait encore... 
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Désespérément, 
quelque chose de lourd 
s’opposait au vol, 
il en gardait le souvenir 
sur les épaules, 
et les flûtes d’os 
se souvenaient le chant. 
 
Une feuille plus lourde 
que l’entière forêt, 
une plume qui pèse  
plus que l’oiseau? 
Son chemin s’interrompt... 
Qui l’aurait cru? 
C’est en lui que survient 
la chute du faucon! 
 
Entre le ciel et la terre, 
il est perdu, 
son nom désormais 
on ne le prononce plus. 
 
Une seule voix 
pleurait après lui, 
un seul murmure  
l’appelait ainsi: 
 
−Où es-tu?  
Sur d’autres lèvres 
ton sourire je le vois, 
les fleurs ont pris 
tes cils tes sourcils, 
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des bouches d’étrangers 
ont pris ta voix... 
 
Les âmes de la mer 
sont restées au ciel, 
nuages chargés 
du parfum des herbes, 
la nuit a poli 
les pierres jusqu’au sang... 
 
Seul seulet, 
il reste en priant: 
 
−Belle mort, broderie, 
le vent souffle encore, 
je courbe le dos, 
les liens sont trop forts, 
c’est toi qui tiens la faux! 
 
Elle se fait grand vent 
et abat les arbres, 
soulève la poussière, 
mais lui, elle l’oublie. 
 
−Belle mort, broderie, 
fais-toi petit marteau, 
je serai le clou 
enfoncé dans le bois! 
 
Elle devenait la rouille 
qui fait le fer saigner 
en pleine lumière, 
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mais lui, elle l’oubliait. 
 
−Fais-toi ce que tu veux, 
si tu es un verre d’eau, 
je mourrai de soif, 
si tu es le maçon, 
je serai le mur! 
 
Elle n’était qu’une ligne 
doucement écrite, 
elle notait des signes 
en oubliant son nom. 
 
Les étoiles filantes 
créaient des mondes nouveaux, 
les soleils sauvages 
flairaient la terre, 
tous l’oubliaient  
en rentrant chez eux, 
et réveillèrent 
de la cendre les feux. 
 
Près de lui il n’y a  
que la plainte de sa mère: 
 
−Tes mains, mon Seulet,  
me font pleurer, 
je ne peux les voir 
aussi frêles et sombres, 
l’automne s’est joint 
au pouvoir de l’ombre, 
l’hiver et la nuit 
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s’unissent sur le tard. 
Devant toi, sur la table, 
la flamme d’un cierge, 
le sel et le pain... 
 
−Ne pleure pas, 
c’est toi qui m’as porté, 
c’est pour ça que je fus 
bercé dans tes bras, 
tu regardais les sapins 
et tu me gardais 
pour l’amertume de demain! 
Tu aurais pu me laisser  
au petit bonheur, 
un éclair au hasard, 
la chance d’une fleur! 
 
−C’est vrai, je t’ai bercé 
en regardant les sapins, 
les pommiers fleuris, 
mais le lointain 
avait de la douceur, 
avec toi l’aurore a grandi, 
elle sur les collines, 
toi près de moi, 
je ne pressentais pas 
la brume d’aujourd’hui... 
 
Qui peut prévoir 
la solitude qui bruine? 
Le chemin est profond, 
encore vivant je te pleure, 
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et j’allume  
des cierges dans la nuit... 
 
−Je les vois, mère, je vois 
le feu que tu veilles, 
tes mains soumises 
servir les objets, 
de tes paumes durcies, 
le linge noir  
sortira blanchi... 
 
C’est moi le torrent 
que les pierres déchirent, 
je te prie, prends-moi 
dans le lit de tes mains, 
que je sois 
le linge que tu laves 
et qui en sort aussi pur 
que la rosée du matin! 
 
L’hiver descendait  
des montagnes en portant 
sur des brancards ses dieux 
et ses autels enneigés, 
l’hiver descendait 
avec ses fumées, 
portant en marche 
les foyers et les feux.  
 
−J’ai laissé tomber 
mon coeur dans la cendre! 
Ma merveille, je suis de retour, 
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au ciel est resté 
tout ce qui est lourd, 
tout ce qui tombe sur la terre 
c’est de la neige légère! 
À celui qui moissonne, 
je dirai: arrête! 
À celui qui fait le pain, 
je dirai: c’est mieux... 
Si le pain me manque, 
c’est comme si je restais 
auprès des aïeux... 
 
Je veux retourner 
au sein du monde, 
dans la terre profonde 
qui tourne doucement, 
où l’on voit les mots, 
les vers luisants... 
 
(Il adoucit sa voix 
pour dire celà:) 
 
−Ma merveille, mon amour, si je te fais honte, 
je me cacherai parmi les traces de tes pieds, 
ennuyeux, je serai une chaîne d’or à ton cou,  
si je t’accable, fais-moi un cierge que le feu 
consume à moitié, mais garde un peu, 
un brin de temps, une larme de printemps! 
Tu ne connais pas le coeur serré, 
la bouche séchée, le déchirement 
des âmes et des corps... 
Comme un tourbillon de feuilles mortes, 
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je t’apprendrai comment tourne le monde, 
je m’étendrai sur l’herbe  
près du bois ombrageux 
où le repos et la vie  se confondent. 
Là-bas les clous ont des fleurs 
et les roses clouent 
le plafond volant au-dessus de nous, 
aux étoiles claires et fines! 
Mais les roses ont des épines, 
les étoiles vont les arracher. 
Alors, passeront les oiseaux, 
des milliers de vols 
droits comme des barreaux, 
sur les ailes du dernier 
tu verras l’hiver... 
Les ailes vont disparaître, 
le ciel sera désert. 
Mon amour, n’aie pas peur 
de la présence obscure, 
je te couvrirai de mon souffle soyeux, 
je ne serai qu’une larve au coeur du mot, 
je ne serai que le ver  
enveloppé du murmure... 
 
(Les feuilles tombent 
obliquement, 
une femme a cueilli 
des herbes douces 
pour nourir les corps des siens, 
la nuit vient, 
songe profond. 
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Sur le mur, des ombres  
d’éternels corps d’argent, 
sur les os, la chair fond 
en s’effrayant... 
Des toiles d’araignée 
brillent sous la pluie, 
la tisseuse pend 
à un fil en laisse, 
les oiseaux  
depuis le matin 
querellent sans cesse.) 
 
Alors, les vieux 
le regardèrent de haut 
(la poussière coulait 
doucement de leurs mains): 
 
−On ne sait pas qui 
t’a dit autrefois, 
si tu l’as cru, 
c’est ton affaire! 
Chez nous, on n’a pas 
appris à pleurer, 
le pain des larmes 
ne pousse pas sur cette terre! 
 
On ne sait pas qui 
t’a dit quelque mot, 
de nos yeux on ne voit pas 
couler  de l’eau! 
On rit du fond du coeur 
de tout, de n’importe quoi, 
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de rien, de la mort... 
Il était une fois... 
Comme s’il n’était jamais... 
Tu as rêvé des choses. 
Crois-tu que l’on puisse pleurer 
lorsque sur les montagnes  
la marge du ciel se pose?  
        
Ce ne sont pas nos larmes, 
mais des nuages sur la mer, 
s’ils passent par ton coeur, 
aie pitié de toi. 
Nous, de la joie 
on a envie! 
 
(Leurs yeux brillent, 
les bras se joignent, ils dansent, 
ils rient, les étoiles 
semblent infinies, 
ils sautillent comme les grains de maïs 
échauffés, les barbes rougies 
par le vin écoulé, 
des masques de boucs et d’Ourses, 
ils frappent la terre du pied!) 
 
−Allons en avant, 
ne t’en souviens pas, 
le monde est vivant, 
on voit clairement 
les pierres lumineuses, 
le ciel lointain, 
les nuages dans l’eau, 
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les murs des jardins! 
 
C’est la fête de la joie, 
nos voix montent de l’ombre, 
la braise est bleue, 
le feu nourri de roses! 
Allons en avant, 
oublie ces choses, 
jamais la lumière 
ne nous voit fléchir, 
seule la nuit de naguère, 
la lumière jamais! 
 
Ils crient, ils chantent, ils dansent, 
ils foulent du pied la terre, 
les flammes des torches, 
des cheveux défaits: 
des noces tardives, 
joie déchaînée... 
 
Les feuillages au vent 
comptent à rebours, 
rien qu’une seconde, 
il devient onde, 
en un seul instant 
il sera néant...  
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DESPRE GRAIUL AMURG 

 
   Grai fără cuvinte, “amurg”-ul murmur ă 
fără glas, se vede numai în gând şi are o 
repeziciune fulger ătoare. E o rostire 
interioar ă, mai mult viziune decât sunet, 
un film mut, cu durat ă efemer ă. Vorbele 
au fost inventate anume pentru a fi 
capcanele acestor fulgere, un fel de 
paratr ăsnete ale graiului amurg. Cei care 
sunt buni conduc ători ai lui, fulgera Ńii, 
sunt şi traduc ători din amurg în limba 
vorbit ă.  
   Din punct de vedere istoric, graiul 
amurg e înc ă nenăscut, e copilul visat, 
existent doar în mintea p ărin Ńilor, 
traduc ătorii lui în trup. În graiul amurg, 
mu Ńenie vie, se z ăreşte ce se aude în 
vorbe, e vizualul cuvintelor rostite, o 
priveli şte a lor, o n ăzărire lung ă de 
vedenii şi amintiri. Perspectiva este 
uluitoare, ecoul nesfâr şit, ca atunci când 
Ńipi în vis. Atlantidele se ridic ă afişând în 
zarea interioar ă vederi din Ńinuturile 
scufundate, pentru care nu exist ă nume. 
Gândind în graiul amurg, sim Ńi ceva 
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dinaintea cuvintelor, o s ămân Ńă, o 
rădăcin ă sau o urm ă a ideii.      
   Mai aproape de graiul amurg sunt 
limbile vechi, latina, greaca şi, mai 
presus de toate, limba unic ă, mamă a 
tuturor, din care au r ămas silabe-
rădăcini, adânci ca p ădurea Hercinic ă 
(Hercynia silva) care acoperea Germania 
de azi: lung ă cât şaizeci de zile de mers, 
dezvoltând în aer r ădăcini seculare, 
sucite în coloane şi bol Ńi pe sub care 
răzbeau c ălăreŃii. La fel, cei ce încearc ă 
să pătrund ă în pădurile limbii dau de 
rădăcini ciudate, de la-nceputul lumii, şi 
de cele mai multe ori se r ătăcesc. 
   Rădăcina “sid” vorbe şte despre 
popasuri de noapte, în timpul c ărora te 
aşezi, ridici fruntea şi vezi stelele. Tu te-ai 
mişcat c ălătorind, luminile siderale au 
rămas statornice. Ca s ă te asiguri c ă sunt 
la locul lor, c ă întâlnirea nu li s-a tulburat, 
ci st ă, călăuză stabil ă, în aceeaşi form ă, 
trebuie s ă şezi şi tu, ap ăsând cu greul t ău 
pământul. S ă vezi cum stelele ursesc la 
naşterea unui copil, s ă te gânde şti c ă pot 
fi bune sau rele, s ă aduc ă noroc sau s ă 
usuce, s ă ofileasc ă, să produc ă 
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cangrene, r ăni sau nebunie; cel lovit la 
cap de stele se chema sideratus.  
   Cum a ajuns “sid” din stele în numele 
fierului, unde dureaz ă până azi? Roma 
veche a plouat cu vorbe peste lume, 
povestind c ă stelele au c ăzut arzând şi s-
au pref ăcut în pietre de fier. Siderurgii 
moderni ar trebui s ă ştie c ă “sid” din 
numele lor înseamn ă  “ şezi şi te uit ă la 
stelele de unde a c ăzut fierul”, “ şezi sub 
stelele de fier”. 
   E ca un film ciudat : imaginile se 
succed, dar leg ăturile dintre ele s-au 
pierdut. Ce rela Ńie mai poate fi între crim ă 
şi cernerea prin sit ă? Şi totu şi, ca să 
despar Ńi neghina faptei, trebuie cernut, 
deci crima este ce r ămâne în sit ă, o 
spune prin r ădăcina lui însu şi cuvântul 
crim ă. 
   Dar între na ştere şi Orient, între 
Occident şi moarte? Orientul e locul unde 
se naşte soarele, Apusul, Occidentul, e 
Ńinutul unde este ucis. Vrem nu vrem, ne 
place sau nu, a şa vorbesc r ădăcinile. 
   Misterul e mai adânc decât închipuirea. 
Ce legătur ă o fi fost între “a mâna“, a 
rămâne peste noapte, şi mani, sufletele 
mor Ńilor buni? Greu de spus. Înrudirea se 
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simte, dar savan Ńii sunt pruden Ńi, în timp 
ce poe Ńii viseaz ă filia Ńii între zeii mani şi 
ziua de mâine, între umbrele nop Ńii 
lunec ătoare ca mierea, ca sudoarea sau 
lacrimile, şi aşteptarea dimine Ńii...    
   Nimic nu se compar ă însă cu splendida 
rădăcin ă “mer”, rud ă cu meritul, cu 
miezul zilei, cu merindele şi cu ve şnicia. 
În merinde mai rezist ă, cât un gr ăunte de 
sare, pacea integral ă, lini ştea pur ă, fără 
întreruperi, f ără adaosuri: pacea fecioar ă, 
ca în Hercynia silva, codrul mereu, cu 
lemnul neatins de topor. Iar amurg e  
graiul mereu, graiul gândurilor. În el e 
ceva feciorelnic şi fără fisuri, continuu, 
neîncetat, domol şi rotund, totuna cu 
Paradisul terestru pe care nu l-am 
meritat. Pace meree! 
 
TRADUCĂTOAREA 
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DE L’AMOURGUE 

 
   „L’amourgue” est une langue sans 
paroles, un discours éphémère, à la 
rapidité de l’éclair, destiné plutôt à être 
vu mentalement que prononcé. Au lieu de 
la nommer tout simplement „la langue 
intérieure”, j’ai préféré le terme roumain 
pour le crépuscule: „amourgue”. Les 
mots ont été inventés justement pour 
attraper les éclairs de cette langue à la 
fois aurorale et crépusculaire, ce sont 
ses paratonnerres. Les corps de 
certaines personnes en sont les bons 
conducteurs: ce sont les foudroyés. 
C’est à eux que revient la fonction de 
traducteurs de l’amourgue en langue 
parlée. 
   L’amourgue est comme l’enfant rêvé 
qui n’existe que dans l’esprit des 
parents, ses traducteurs en chair et en 
os. C’est un mutisme vivant: on y voit ce 
que les mots sonores disent, et même 
davantage. C’est la profondeur d’un 
abîme qui ouvre une série infinie de 
visions et de souvenirs. La perspective 
en est stupéfiante, les échos se 
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prolongent indéfiniment, comme alors 
que l’on pousse en rêve un cri que 
personne ne peut entendre. Les 
Atlantides émergent en affichant sur 
l’horizon intérieur les paysages des pays 
disparus. C’est la langue de l’esprit, elle 
précède les dires, mais chacun de ses 
fragments contient un grain, une racine 
ou la trace de l’idée. 
   Les plus proches de l’amourgue sont 
les langues anciennes, le grec, le latin, et 
surtout la langue-mère de toutes les 
autres, dont il ne reste que des 
particules, aussi profondes que la 
Hercynia Silva, forêt qui couvrait 
autrefois l’Allemagne d’aujourd’hui et 
dont les racines se développaient en l’air 
formant des voûtes au-dessus du 
passage des cavaliers. Comme eux, celui 
qui ose pénétrer dans la forêt de la 
langue y découvre des racines étranges, 
du début du monde, et se sent le plus 
souvent égaré. 
   „Sid” en est une, elle parle sécrètement 
d’une halte nocturne: on s’asseoit, on 
lève le front et on voit les étoiles, pour 
constater que les lumières sidérales sont 
toujours à leurs places, guides 
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inébranlables. Il faut s’asseoir, il faut que 
la lourdeur du corps pèse la terre pour 
que l’on voit les étoiles prédisant le sort 
d’un enfant, bonnes ou mauvaises, 
propices ou capables de flétrir, de 
blesser, de faire sécher ou de produire de 
la folie. Celui que les étoiles frappaient à 
la tête s’appelait sideratus.  
   „Sid”, la racine des étoiles, se trouve 
aussi dans le nom latin du fer. L’ancienne 
Rome a répandu sur le monde ses 
paroles de marbre, en racontant la chute 
des étoiles brûlantes, transformées en 
éclats de fer. Les sidérurgistes modernes 
savent-ils que la particule „sid” de leur 
nom signifie „assieds-toi et regarde les 
étoiles d’où le fer est tombé”? 
   C’est comme un film étrange: les 
images se succèdent encore, mais la 
plupart de leurs liaisons ont disparu. 
Quelle relation peut-on établir de nos 
jours entre „crime” et „tamisage”? Et 
pourtant, on doit tamiser pour séparer le 
bon grain de l’ivraie, et le crime c’est ce 
qui reste dans le tamis, c’est ce que nous 
dit la racine même de ce mot. 
   Quelle liaison y a-t-il entre la naissance 
et l’Orient, entre l’Occident et la mort? 
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L’Orient c’est le lieu où naît le soleil, 
l’Occident est la région où il est tué. C’est 
ce que les racines des mots nous disent. 
Et cela, consciemment ou non, réside en 
nous lorsque nous prononçons ces deux 
mots, l’un associé à la couleur de l’aube, 
l’autre à l’assombrissement du ciel le 
soir.  
   Le mystère des mots est plus profond 
que l’imagination. En roumain, il y a un 
rapprochement secret entre le verbe „a 
mâna”, „passer la nuit en un certain 
lieu”, et les Mânes des Latins, les âmes 
des morts bienveillants. On sent qu’il y a 
une parenté, mais les savants sont 
prudents, les poètes seuls rêvent des 
liaisons entre le mot „mâine”-„demain”, 
et les ombres des défuncts. C’est comme 
si on conjurait ces ombres, glissantes 
comme le miel, le sueur et les larmes, à 
veiller sur nous pendant la longue attente 
du matin. 
   Enfin, je ne connais aucune racine plus 
mystérieuse et plus profonde que „mer”, 
apparentée au mérite français. En 
roumain, on la retrouve en „merinde”-
„provisions” et aussi dans le mot 
„mereu”-„toujours”, qui comprend l’idée 
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de continuité qui se prolonge à l’infini et 
ressemble à l’éternité, mais a aussi le 
sens de „pureté” et d’”intégrité”. On y 
aperçoit encore, comme un grain de sel, 
la paix intégrale, le calme pur, sans 
interruptions, sans additions. La paix 
vierge, comme dans la forêt Hercynia 
Silva, le bois pas encore entamé à la 
hache. L’amourgue est la trace d’une 
langue vierge, sans fissure, continuelle, 
ininterrompue, calme et suffisante à elle-
même, comme le Paradis terrestre que 
nous n’avons pas mérité.  
 
LA TRADUCTRICE   
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