
from Soarele de apoi / The Sun of Hereafter (2000) 
 
Peisaj 
 
Se făcuse în mine lumină  
Atât de puternică, 
Încât mă vedeam de departe  
Şi eu însămi vedeam 
La lumina mea 
Până dincolo de orizont  
O lume mai frumoasă 
Decât bănuisem vreodată,  
O mulţime care luneca  
Lin în toate direcţiile, 
Ca pe patine sau ca pe un luciu de apă,  
Cântând fericită „Să ne grăbim, 
Să ne grăbim, 
Până mai este lumină”. 
Dar lumina eram eu, 
Luminând până la capătul transparent al pământului  
În căutarea locului 
Unde să fiu destul de singură  
Ca să mă sting. 

 

 
Landscape 
 
The light in me 
Was made so strong that 
I could see myself from afar. 
I could see  
In the light of my light, 
Beyond the horizon 
A world more beautiful 
Than I’d ever imagined, 
Multitudes sliding 
Softly in all directions, 
As if on skates or on a sheen of water, 
Singing happily, “Hurry,   
Hurry      
While we still have light”. 
But I was the light, 
Shining to the transparent end of the world 
In search of the place 
Where I could be alone enough 
To put myself out. 

 
 
 
Nave 
 
Nave din pânză de păianjen  
Pe valurile cuminţi ale pajiştei,  
Vânt atât 
Cât să le facă să lunece,  
Capul meu eşuat la mal  
Ca un astru 
Cu raze de spini  
Pe care 
Firele verzi înduioşate îl ling  
Şi încearcă să-i spună 
Ce greu e să fii  
Iarbă şi să fii val. 
El le poate înţelege:  
Pe mările ierbii 
Capul meu e o corabie cu rădăcini  
Care se sting. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Ships 
 
Ships made of cobwebs, 
Just enough wind to 
Make them glide 
Across the compliant waves of the fields, 
My shipwrecked head at the shore 
Like a star 
With rays of thorns. 
The bending blades of grass are  
Licking it, 
Trying to tell my head 
How hard it is 
To be grass and to be wave. 
My head can understand: 
In the seas of the grass 
My head is a ship with roots 
That are dying out. 
 
 
 



 
from Refluxul sensurilor / Ebb of the Senses (2004) 
 
Hölderlin 
 
Valuri de soare și apă curgând pe tavan 
Și pătând bucățelele de hârtie 
Acoperite cu versuri incălecate 
Călărind nebunește 
De-a lungul unor nesfârșite decenii 
Sub protecția primăriei și a tâmplarului. 
 
Ce-ar putea să-și dorească mai mult un poet 
Decât odaia rotundă în care 
Lumina se face râu 
Și râul lumină 
Și, în lipsa hârtiei, 
Curgerea lor acoperă totul 
Cum se acoperă vorbele unele pe altele, 
Incălecat-ntre ele 
Și poate pe caii nebuniei, 
Gonind fără să se oprească 
Un deceniu, al doilea, al treilea, al patrulea 
Prin valurile de pe tavan? 
 
Ce-ar putea să-și dorească mai mult un poet 
Decât prietenia tâmplarului 
Un deceniu, al doilea, al treilea, al patrulea, 
Până când nimeni nu mai știe 
Care este poetul și care este tâmplarul 
Când ies împreună din apa luminoasă-a odăii 
Și intră în întuneric alături 
Pe caii nebuniei cărunți ... 
 

 
 
 
Hölderlin 
 
Waves of sunlight and water flow across the ceiling 
And stain the scraps of paper 
Covered with lines of scribbled verse 
That madly gallop  
Through infinite decades 
Protected by the the carpenter and City Hall. 
 
What more could a poet wish for 
Than this round room where 
The light turns into a river 
And the river, light 
And, lacking paper, 
Its flowing covers everything just 
As words, interwoven,  
Overlap each other 
On the backs of the steeds of madness 
That gallop without halt 
A decade, two, three, four 
Through the waves of the ceiling? 
 
What more could a poet wish for 
Than the friendship of the carpenter 
A decade, two, three, four, 
Till no one knows 
Which one is the poet and which one is the carpenter 
When they go out together from the shimmering waters of the house 
And ride into the darkness 
On the backs of the dun-colored steeds of madness . . . 
 


