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Tainic gândul se preface-n vers

Parc-am obosit de-atâta mers
Drumurile-acum le văd solare;
Numai umbrele din ochi s-au şters
Cu-ntrebările „de ce?” şi „oare?”
Tainic gândul se preface-n vers,
Parcă-n vis nimic nu mă mai doare,
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Dar am obosit de-atâta mers
Drumurile-acum le văd solare…
Şi privesc ca-ntr-un ochean pervers
Cum lumina e prea-nşelătoare
Cum că-i umbră picurând invers
Şi trădează când cu mine moare
Obosită de atâta mers…

Şi câte gânduri nu se duc soroc…

Şi câte gânduri nu se duc soroc
Între nuntiri, pe umeri de ninsoare,
Lăsându-ne pustii în echivoc
Că nimănui nimic nu i se pare!
Ne ducem iar, tâlhari, prin iarmaroc,
Cu inima la preţ de cerşetoare…
Şi câte gânduri nu se duc soroc
Între nuntiri, pe umeri de ninsoare!
Dar nu mai e pe nicăieri un foc
La dimineţi, de-un timp, s-au pus zăvoare…
Înmugureşte tainic în ghioc
Alt ţărm duşman şi nu mă ştiu datoare
Atâtor gânduri ce se duc soroc.

Eu, tot dincolo de sens…

Eu, tot dincolo de sens,
Ca un timp mocnind în ceaţă;
Dinspre firav către dens
Vin schimbările la faţă…
Univers de drum imens
Înşirat pe-o slabă aţă,
Eu, tot dincolo de sens
Ca un timp mocnind în ceaţă…
Înrobită mai intens
Unui spaţiu ce mă-ngheaţă
Curg spre mine tot invers
În capcana de paiaţă
Şi tot dincolo de sens…

Cu miresme-ameţitoare…

Cu miresme-ameţitoare
Teii, uite-i, cum mă ceartă!
Vai, mereu rămân datoare,
Când încerc să trec de poartă!
Şi când primăvara,-n floare,
Umple inima-mi deşartă
Cu miresme-ameţitoare,
Teii, uite-i, cum mă ceartă!
Ce să le răspund eu, oare,
Zodiile când ne poartă
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Sub acelaşi veşnic soare
Urmăriţi de oarba soartă
Cu miresme-ameţitoare?
Când străini ne regăsim…
Când străini ne regăsim,
Singuri şi mereu datori,
Vămi de aur şi sublim
Ne cer falsele candori.
Crude farduri – ca de mim –
Râzi, paiaţă! Să nu mori,
Când străini ne regăsim
Singuri şi mereu datori!
Nu mai ştim nici ce rostim…
Cad tăcutele ninsori,
Jocuri triste, vicleim,
Disperaţi uzurpatori,
Când străini ne regăsim…

Şi poate numai râul Lethe…

Şi poate numai râul Lethe
Ne va purta într-un târziu
Neştiutori prin altă sete
Cu sufletul de ieri, pustiu…
Şi ne vor aştepta, şirete,
Icoanele din alibiu,
Când poate numai râul Lethe
Ne va purta într-un târziu…
Încercuit ca-ntr-o pecete
Doar nesupusul dor, zurliu,
Să joace vechi marionete
Prin alt decor de roşu viu
Când poate numai râul Lethe…

Lemn de fluier, lemn de roată…

Lemn de fluier, lemn de roată,
Lemn de cruce, lemn destin,
Lunec braţul ne-mpăcată
Peste braţul tău străin.
Şi mă simt şi vinovată
Ca păcatu-nfipt în crin,
Lemn de fluier, lemn de roată,
Lemn de cruce, lemn destin…
Poate îmi vei fi odată
Despărţire de-acest spleen
Şi în pacea-ţi ferecată
Voi dormi şi eu deplin…
Lemn de fluier, lemn de roată.

Iubirea liniştii
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Plătind iubirea liniştii din noi,
Cum se destramă puntea netrecută!
Lăuntric strigă, ne-mpăcare mută,
În negrul mit de putrezit altoi.
Captiv orbit de-nşelăciunea slută
Sacrificat în burg de pumnii goi,
Plătind iubirea liniştii din noi,
Cum se destramă puntea netrecută!
Iar de sub scut răzbate un şuvoi
De-otravă grea pe frica lor crescută;
Se-ntinde pretutindeni o derută
Şi nu ne recunoaştem amândoi
Plătind iubirea liniştii din noi…

Doina Bârcă


