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Unul dintre locurile comune ale didacticii literaturii se referă la dificultatea de a media 
întâlnirea cu poezia lirică. Un tip de text complex, divers şi seducător, ce aduce, pe căi 
subtile, departele mai aproape: în versurile lui, nenumitul este trecut în cuvinte, străvederea 

în imagine, starea 
sau metamorfoza 
interioară în forme 
arhitecturale. Un 
tip de text a cărui 
receptare porneşte 
de la lectura atentă 
a cuvintelor, ima-
ginilor şi formelor şi 
continuă prin a 
intui înŃelegerile şi 
trăirile din spatele 
lor; „între-prindere” 
nesigură, ce rămâne 
neîncheiată datorită 
experienŃei inedite 
pe care poezia lirică 
o spune nu numai 
în clarul plinurilor, 
ci şi în vagul zonelor 
de indeterminare.  

De aici şi dificul-
tatea de a configura 
scenarii didactice 
precise şi plastice, 
capabile să ritmeze 
corect rigoarea ana-
litică şi libertatea 
interpretativă. Şi, tot 
de aici, specificul 
acestui număr ce 
nu-şi propune decât 

aproximări ale temei, discuŃia începută acum urmând să fie reluată şi aprofundată în seriile 
următoare. 
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Peste luciu de genune/ Trec corăbii cu minune. 
 
Părea că printre nouri s-a fost deschis o poartă, /Prin care trece albă regina 
nopŃii, moartă. 
Soarele, lacrima Domnului,/ Cade în mările somnului.  
Ora fântânilor lunii,/ – înger – şopteşte prin umbre/ vorbele rugăciunii 
/netălmăcite şi sumbre. 
Capăt al osiei lumii! Ceas alb, concis al minunii/ Sună-mi trei clare chei/ 
Certe, sub lucid eter/ pentru cercuri de mister!  
 

Pe-al meu propriu rug mă topesc în flăcări 
Dormea întors amorul meu de plumb/ Pe flori de plumb şi-am început să-l 
strig –… 
Tare sunt singur, Doamne, şi piezis! Copac pribeag, uitat în câmpie… 
De un dor fără saŃiu-s învins şi nu ştiu ce sete mă arde…  

Frunză verde de albastru / Mă doare un cal măiastru… 
Mult am râvnit, dar numai puŃin reuşit-am,/ Dacă mi-ar pune scrumul 
respins pe cântar,/ mântuit aş fi chiar în eşecul/ de-a scrie ca îngerii… 

  
Eu stăteam la o margine a orei,/ tu – la cealaltă, ca două toarte de anforă. 
Numai cuvintele zburau între noi/ înainte şi înapoi. 
Stăm spate în spate,/ oasele noastre s-au unit de mult,/ sângele duce zvonuri 
de la o inimă la alta. 

 
Uite, ia a treia cheie,/ Vâr-o-în broasca – Astartee! – Şi întoarce-o de un 
grad/ Unui timp retrograd, Trage porŃile ce ard, Că intrăm/ să ospătăm / 
în cămara Soarelui / Marelui/ Nun şi stea/ Abur verde să ne dea,/ Din 
căldări de mări lactee/ la surpări de curcubee,/ – În Firida ce scântee/ eteree.   


