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VICTORIA MILESCU, “A BOOK DRESSED 
IN THE HUMAN SKIN” 
 

 

The title of the volume Protected Flower – 

Floarea Protejată is inspired by one of the author's 

experiences when she participated in a poetry festival 

in Switzerland. There, she saw a flower protected by 

law against people, who received fines if they picked 

it or stepped on it. But the cows could graze the 

protected flowers till their heart's content. 

The volume includes 33 poems written in a clear, 

supple, poetical and philosophical language, with 

fresh and surprising metaphors. Victoria Milescu's 

poetry is a refuge in which you are invited to stop, to 

vibrate and to meditate on the poet's destiny, his own 

destiny, or on universal problems. 

Here are some of the major themes that run through 

the poems: the ephemerality of the human condition: 

“God and Death/ take care of me/ I manage 

ephemera to last longer/ I build a house for the 

sparrows/ and plant a tree for Heaven/ I give birth a 

child /he will demolish the house/ for it is too small/ 

and will cut the tree/ because it doesn’t bear fruits/ I 

write a book about all these above/ and someone will 

burn it/ to warm up under the blizzard…“ (Doing as 

others do);the transference of matter: “I live as long 

as an insect/ as long as a stone/ good for an angel/ to 
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play hopscotch/ he becomes more childish/ as I grow 

older” (Fastuous existences); the reality of our 

competitive life that generates losers and winners, 

the loneliness of the loser who (…) “cries without 

tears/ he passes by the roaring crowd/ with its 

thousands of arms, eyes, mouths/ which gulps him 

greedy” (The Winner); the non-sense of envy of  

other poets: “my hand when it caresses  you/ 

becomes the hand of  the poem/ torn by my brothers, 

the wolves/ from the white woods/ their fear is my 

fear too/ and theirs again” (Tearing Fear); awareness 

of own value: “I am a prisoner into a green-braided 

cage/ me, the most precious, untouchable flower/ 

blooming blood-red, at dawn/ dying in ash at dusk/  

away from people/ not to harm them somehow/ my 

bright and strong seeds/ or my charming 

fragrance…” (Prisoner of myself).  

The poems about poetry focus on the essence of the 

poet’s life: the condition and purpose of the poet 

with their searches, sacrifices, disappointments, 

acceptance, enlightenment: “I work on every drop of 

blood/ rolling over my cheeks/ until the infinite get 

down/ a syllable/ from its so precious world of 

words/ I don’t know if it’s right or wrong/ I am 

working on my own resurrection/ in winter of the 

silver flakes” (How the winter works).  

The author urges us to trust and love the poets: “the 

crazy laborers to nothing”(…) “fallen here, on earth, 

by a divine irony/ living among us only to give/ the 
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poets are writing about what is to come, for sure/ 

love them, they are fallen angels/ with nostalgia of 

their lost planet/ they are angels with incarnated 

wings/ feeling that one day will fly/ to the much 

bitterer lands…” (The Poets). 

In Europoem, the unspoken poem actually cries out 

the pain, the giving up and resignation in the face of 

times that pollute and poison the environment and 

consciences, which overthrow the brave and kill the 

visionaries’ dreams: “Close to us/ the poem is 

writhing/ it is torn by bombs, poisoned/ the poem is 

rattled but we don’t hear it (…) / there are heavy 

sulfurous clouds above (…) / under the shadow of 

birds of prey/ our sun has blinded/ the river washes 

its hands with corps/ our heroes fell down next to us/ 

in the river with clogged grills/ by the dreams of 

some lucid dreamers”. There is also the reproach and 

the curse of the poem that does not feel as valuable 

like the other poems: "how much do you think I'll 

endure?/ to follow you sifted, empty/ from one 

century to another/ to mock at me as a cuckold/ to 

pull the ground under my feet/ although I’m not the 

best of the best/ of all you’ve created, damn you!” 

(The poem without capital letters) The visit paid by 

the "wet, cold" rain is viewed with fear by the poet 

who instinctively gives up uttering the most burning 

desire: “of the last survivor of world” and chooses 

the salvation of “our little earthly poem/ to sink…” 

(Such a luck to exist.) 
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Pars pro toto is an impressive, profound poem. 

Identification of the poet with poetry is the sacrifice 

of blood, sweat and tears required by poetry. Only if 

you give it everything, you become a part of it. No 

wonder that the poet concludes: "I am a book/ 

dressed in the human skin." The connection with 

God is expressed openly and humbly: “I am still/ 

God’s property/ where to run?/ I’m the scribe under 

the terror of words/ You sent me here/ because I am 

silent/ and bite the clay (…) I am still God’s favorite/ 

where to run and why?…” (Between strength and 

weakness). 

The symbols and the price paid for Freedom of 

freedom and the unexpected birth of "the one who 

will save the world", “Freedom as a grin of a 

machine gun/ (…) freedom as a train of wounded 

singing/ as a wooden cross carried/ in the rain/ by the 

disciples of rain/ (…) as a mysterious law in the 

times of plague/ like a tent/ where will born the 

Savior/ and nobody knows…” are vivid, strong 

images lived by humanity throughout history again 

and again. 

Victoria Milescu tries with nostalgia to unravel the 

mystery of the human profession: “I don’t know 

what beauty is/ but your face/ reminds me of it/ (…) 

I pay them for this good luck/ with my bad luck/ I 

practice the profession of man/ I don’t know what 

truth is/ but I’ll reinvent the disaster/ of loosing you/ 

the truth fights for us/ we fight for its illusions”
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(Profession of Man). She accepts with the wisdom of 

her heart and optimism the stage of life, she has 

reached after a life devoted to writing: “I know I am 

old, so an easy victim/ for anybody/ I am not a 

problem for a thief/ nor for my family/ who forgot I 

still exist / (…) I am old but my heart is in love/ flies 

like a butterfly/ singing and dancing/ you know the 

most beautiful flowers/ can’t live without a butterfly/ 

though it is old and wrinkled” (From heart to head).  

Death is present as part of existence: “The wind 

passes by over/ the shelter of the abused women/ 

they die with a laugh/ on the high fence with iron 

fangs/ they put the sky with stars/ to dry” (Anything 

can happen to anyone). 

In Eastern philosophy, our journey to death is only 

the boundary between what has been and what will 

be repeated spiritually in a future life: ”a stone/ 

thrown by a boy from the other world/ breaks the 

shop window with fishing gear/ releasing them/ 

along with thousands of fish/ on summer, my body 

burns/at your windows  flowers have dark circles/ 

watered by stars/when we sleep/ the sky puts a drop 

of its blood/ from place to place/ and in our veins” (A 

butterfly’s dream); or “If you say snow/ is the ashes 

of angels/ let me to warm under it/ among the seeds, 

under the trees/and in spring/ let me rebirth into red 

flowers/ sparkling brightly in air/ like fireworks…” 

(Warm snow). For the poet Victoria Milescu “To die 

it is as /to write poems/ to die it is as to wander/ 
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among the words/ taking your all courage to kneel 

down/ and to write them in living water” (A kind of 

being),thus her mission as a poet continues. 

Accepting death as part of the human condition is a 

natural state for the author: “I am happy/ what I was/ 

I’ll never be longer/I leave behind/ my victories, 

loves/ devouring to the marrow/ what name should I 

take/ what age should I be when/ I’d enter your hotel 

room at night/ when the music goes out/ and the 

dancers will melt” (Biography), as well as love’s 

wisdom and the meaningful life in human existence: 

”let’s dance and drink and love/ for if  we do not 

love/ we do not know/ how death is/ come, friend 

and foe/ wounded but not by knife or sword/ dead 

but without fighting/ without knowing how life goes 

on...” (Friend and foe). 

Everybody chooses and builds their own destiny, 

personified in "your own poem" and is judged and 

punished by their own choices (Be careful what 

poem you want). Victoria Milescu creates an 

authentic poem in which the fundamental themes are 

expressed freshly, in depth, and dramatic. The new 

ideas are expressed boldly, human feelings sing and 

cry, the content and the poetical expression are in 

harmony. This is possible because Victoria Milescu 

thinks, feels and breathes poetry. Because poetry has 

penetrated to the marrow of her bones, because, as 

she defines herself, she is “a book/ dressed in the 

human skin”. 
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Much more could be said about the poems in this 

volume that is so full of essence. However, this 

"Foreword" is intended to be an invitation to read, a 

preamble to what each reader will also bring their 

emotional state they will find themselves in when 

they "browse" or read thoroughly the volume, 

through their own understanding, philosophy and life 

experiences. 

With this collection, the number of books published 

by the poet Victoria Milescu reached 36. To these are 

added the countless collective anthologies in which 

her poems have been published, as well as the 

literary awards in official recognition of the value of 

her work. You will find more details about Victoria 

Milescu's literary activity in her CV at the end of the 

book. 
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VICTORIA MILESCU, „O CARTE 
ÎMBRĂCATĂ ÎN PIELE DE OM” 

 

Titlul volumului Protected flower – Floarea 

protejată este inspirat din una dintre experienţele 

autoarei când a participat la un festival de poezie în 

Elveţia. Acolo a văzut o floare protejată de legislaţie 

doar împotriva oamenilor, care plăteau amenzi dacă 

o rupeau sau o călcau în picioare. Însă vacile puteau 

paşte florile protejate după pofta inimii. 

Volumul cuprinde 33 de poezii scrise într-un limbaj 

poetic şi filosofic clar, suplu, cu metafore proaspete 

şi surprinzătoare. Poezia Victoriei Milescu este un 

refugiu în care eşti invitat să te opreşti, să vibrezi şi 

să meditezi asupra destinului poetului, a propriului 

destin, ori asupra problemelor universale. 

Iată câteva dintre temele majore care străbat 

poemele: efemeritatea condiţiei umane: „Dumnezeu 

şi moartea/ îmi poartă de grijă/ eu fac să dureze 

efemerul construiesc o casă pentru vrăbii/ sădesc un 

pom pentru Rai/ fac un copil care va dărâma casa/ 

fiind prea mică/ şi va tăia pomul pentru că nu 

rodeşte/ scriu o carte despre toate acestea/ şi cineva o 

va arde/ să se încălzească sub viscol…” (Imitându-i 

pe ceilalţi); transferul materiei: „Exist cât o gâză/ cât 

o piatră/ cu care îngerul joacă şotron/ el e din ce în ce 

mai copil/ cu cât eu îmbătrânesc” (Existențele 
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fastuoase);  realitatea competitivă a vieţii care 

generează învinşi şi învingători, singurătatea  

învinsului care (…) „plânge fără lacrimi/ trece 

singur/ prin mulţimea vuind cu mii de braţe, de ochi, 

de guri/ înghiţindu-l cu lăcomie” (Învingătorul); non-

sensul invidiei confraţilor: „mâna mea mângâindu-te/ 

devine mâna poemului/ sfârtecat de fraţii mei, lupii/ 

din pădurile albe/ spaima lor e şi a mea/ şi iarăşi a 

lor” (Sfârtecând spaima); conştiinţa propriei valori: 

„stau într-o cuşcă verde-mpletită/ eu, cea mai 

preţioasă, de neatins floare/ în zori înflorind roşu 

aprins/ în amurg, topindu-se în cenuşă/ departe de 

oameni/ să nu-i vatăme/ seminţele strălucitoare şi 

tari/ parfumul aromitor” (Propriul prizonier).  

Poeziile despre poeme cuprind esenţa vieţii cu ce are 

ea mai special: condiţia şi menirea poetului cu 

căutările, sacrificiile, dezamăgirile, acceptarea, 

iluminarea: „lucrez la fiecare strop de sânge/ ce se 

prelinge peste faţă/ până când infinitul scapă/ o 

silabă/ din lumea-i preţioasă, de cuvinte/ nu ştiu, e 

rău, e bine/ lucrez la propria-mi reînviere/ în iarna 

fulgilor de argint” (Lucrarea iernii). Poeta ne 

îndeamnă să-i credem şi să-i iubim pe poeţi - 

„nebunii salahori la neant”  (...), „căzuţi din ironie 

divină aici, pe pământ/ trăind doar să dăruiască/ 

poeţii scriu despre ce va veni, cu siguranţă/ iubiţi-i, 

sunt îngerii decăzuţi/ cu nostalgia planetei pierdute/ 

sunt îngerii cu aripi încarnate/ presimţind că într-o zi 
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îşi vor lua zborul/ spre ţinuturi cu mult mai amare…” 

(Poeţii). 

În Europoem, poemul neexprimat își strigă de fapt 

durerea, renunţarea şi resemnarea în faţa vremurilor 

care poluează şi otrăvesc mediul şi conştiinţele, care 

doboară pe cei bravi şi ucid visele vizionarilor. „La 

un pas de noi/ poemul se zvârcoleşte/ sfârtecat de 

bombe, otrăvit/ poemul horcăie, dar nu-l auzim (...) 

trec nori grei, sulfuroşi/ (...) la umbra păsărilor de 

pradă/ soarele nostru a orbit/ râul se spală pe mâini 

cu leşuri/ cei bravi au căzut lângă noi/ în fluviul cu 

grătarele înfundate/ de visurile câtorva visători 

lucizi”. Există şi reproşul şi blestemul poemului care 

nu se simte la înălţimea ori la valoarea celorlalte 

poeme: „cât crezi că o să mai suport/ să te urmez 

ciuruit, gol/ de la un secol la altul/ să-mi pui coarne/ 

să-mi tragi pământul de sub picioare/ chiar dacă nu 

sunt eu cel mai cel/ din tot ce ai creat, blestemato!” 

(Poemul cu p mic). 

Vizita făcută de ploaia „udă, înfrigurată” este privită 

cu teamă de poeta care instinctiv renunţă să rostească 

„dorinţa cea mai arzătoare/ a ultimei 

supravieţuitoare” şi alege salvarea de la scufundare a 

„micului nostru poem terestru” (Norocul de a exista). 

Pars pro toto este o poezie în faţa căreia îţi vine să te 

închini. Identificarea cu poezia este sacrificiul 

sângelui, sudorii şi lacrimii cerut de poezie. Doar 

dacă-i dai totul, devii o parte din ea. Nu-i de mirare 
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că poeta conchide: „Sunt o carte/ îmbrăcată în piele 

de om.” 

Conexiunea cu Dumnezeu este exprimată deschis şi 

umil: „Sunt încă/ proprietatea lui Dumnezeu/ unde să 

fug/ sunt scribul sub teroarea cuvintelor/ m-ai trimis 

pentru că tac/ muşcând pământ/ (…) sunt încă 

preferata lui Dumnezeu/ unde să fug şi de ce…” 

(Între forţă şi slăbiciune). 

Simbolurile şi preţul plătit pentru Libertatea 

libertăţii şi nebănuita naştere a „celui care va salva 

lumea”, „libertatea ca un rânjet de mitralieră/ (…) 

libertatea ca un tren cu răniţi cântând/ ca o cruce-n 

spinare/ purtată pe ploaie/ de discipolii ploii/ (…) ca 

o lege misterioasă în vremuri de ciumă/ ca un cort/ 

unde se va naşte cel ce va salva lumea/ şi nimeni nu 

ştie…“ sunt imagini impresionante retrăite de 

umanitate de-a lungul istoriei. 

Victoria Milescu încearcă cu nostalgie să dezlege 

misterul meseriei de om „Nu ştiu ce e frumuseţea/ 

dar chipul tău/ îmi aminteşte de ea/ (...) plătesc 

pentru norocul cel bun/ cu norocul cel rău/ profesând 

meseria de om/ nu ştiu ce e adevărul, dar/ reinventez 

dezastrul/ de a te pierde/ adevărul se bate pentru noi/ 

noi ne batem pentru iluziile lui” (Meseria de om) şi 

acceptă cu înţelepciunea inimii şi optimism etapa pe 

care a atins-o după o viaţă dedicată scrisului: „Ştiu, 

sunt bătrână, deci o pradă uşoară/ pentru oricine/ nu-

s o problemă pentru un hoţ/ nici pentru familia mea/ 
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care a uitat că exist/ (…) trecătorii se uită la mine cu 

milă/ neînţelegându-mi zâmbetul/ sunt bătrână, dar 

inima mea/ e îndrăgostită, zburdă ca un fluture/ 

dansează şi cântă/ ştii că cele mai frumoase flori/ nu 

pot trăi fără un fluture/ chiar dacă bătrân, plin de 

riduri” (Din inimă spre cap).  

Moartea este prezentă, ca parte din existenţă: „Vântul 

trece pe lângă/ adăpostul femeilor maltratate/ ele mor 

râzând/ pe gardul înalt cu colţi de fier/ au pus cerul 

cu stelele/ la uscat” (Oricui i se poate întâmpla 

orice).  

În filosofia orientală, călătoria noastră spre moarte 

este doar graniţa dintre ceea ce a fost şi ceea ce se va 

repeta la nivel spiritual într-o viaţă viitoare: „o piatră/ 

aruncată de un băiat din lumea cealaltă/ sparge 

vitrina cu unelte de pescuit/ eliberându-le/ împreună 

cu mii de pești/ trupul meu ia foc vara/ la ferestrele 

tale florile au cearcăne/ udate de stele/ când noi 

dormim/ cerul pune câte o picătură/ din sângele lui 

din loc în loc/ și în venele noastre (Vis de fluture); 

sau: „Dacă spuneţi că zăpada/ e cenuşa îngerilor/ 

lăsaţi-mă să mă-ncălzesc sub ea/ printre seminţe, sub 

copaci/ iar primăvara/ să renasc în florile roşii/ ce 

izbucnesc strălucitoare în aer/ ca focurile de 

artificii…” (Zăpada caldă). 

 Pentru poeta Victoria Milescu „A muri este tot/ un 

fel de a scrie poeme/ a muri este un fel de-a hoinări/ 

printre cuvinte/ având curajul de a cădea în genunchi/ 
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şi a scrie cu apă vie” (Un fel de a fi), astfel menirea 

ei de poet continuă. 

Acceptarea trecerii este o stare firească pentru 

autoare: „Sunt fericită/ ceea ce am fost/ nu voi mai fi 

niciodată/ las în urmă izbânzi/ iubiri mistuind până la 

măduvă/ ce nume să-mi iau/ ce vârstă să am/ când 

voi intra în camera ta de hotel, noaptea/ când muzica 

se va stinge/ şi dansatorii se vor topi” (Biografie). La 

fel ca şi înţelepciunea despre rolul iubirii şi al vieţii 

cu sens în existenţa umană: „vino să dansăm şi să 

bem, să iubim/ căci dacă nu vom iubi/ nu vom şti/ 

cum e moartea/ vino, prieten şi duşman/ rănit nu de 

cuţit ori de sabie/ mort fără să fi luptat/ fără să fi 

cunoscut cum e viaţa...” (Prieten şi duşman). 

Fiecare îşi alege şi clădeşte soarta, personificată în 

„propriul poem”. Şi este judecat şi pedepsit de soarta 

aleasă (Ai grija ce poem îţi doreşti).Victoria Milescu 

îşi doreşte un poem autentic în care temele 

fundamentale sunt exprimate cu profunzime, 

dramatism şi prospeţime, ideile noi se exprimă cu 

îndrăzneală, sentimentele umane cântă şi plâng, 

forma şi fondul sunt în armonie. Aceasta este posibil 

pentru că Victoria Milescu gândeşte, simte şi respiră 

poezie. Pentru că poezia i-a pătruns până în măduva 

oaselor, pentru că, aşa cum se autodefineşte, este „o 

carte îmbrăcată in piele de om. 

Despre poeziile acestui volum atât de pline de esenţă 

s-ar putea spune mult mai mult, dar acest „Cuvânt 
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înainte” se doreşte o invitaţie la lectură, un preambul 

la ceea ce fiecare cititor va adăuga prin starea 

emoţională în care se va găsi când va „răsfoi” sau citi 

volumul pe îndelete, prin propria înţelegere, filosofie 

şi experienţă de viaţă.  

Cu această apariţie, numărul cărţilor publicate de 

poeta Victoria Milescu a ajuns la 36. La acestea se 

adaugă nenumăratele antologii colective în care i-au 

fost publicate poezii, precum şi premiile literare ca 

recunoaştere oficială a valorii operei sale. Mai multe 

detalii despre activitatea literară a Victoriei Milescu 

le veţi găsi în CV-ul ei de la sfârşitul cărţii. 

 

 

Valentina Teclici 

New Zeeland/ Noua Zeelandă 

November/ Noiembrie 2021 
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PROTECTED FLOWER 

 

 

I am a protected flower 

if you pick me up, you’ll pay the fine 

if you crush me 

you’ll go to jail 

only the butterflies are sometimes allowed 

to stop and rest  

in my vibrating corolla 

only they can bathe into my golden pollen 

and smell my fragrance 

with their tiny, delicate feet 

and then fly away… 

I am a protected mountain flower 

on the endless alpine meadow 

turning my face to the sun 

as the cows come closer and closer 

to graze me into delight 

so giving their marvelous milk…  
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FLOAREA PROTEJATĂ 
 

 

Sunt o floare protejată 

dacă mă rupi, plăteşti amendă 

dacă mă calci în picioare 

mergi la închisoare 

doar fluturilor li se permite uneori  

să poposească spre odihnă  

în corola mea vibratilă 

doar ei se pot îmbăia în polenul de aur 

sorbindu-mi parfumul 

cu picioruşele lor delicate şi fine 

luându-și zborul apoi mai departe... 

sunt o floare de munte protejată  

pe pajiştea nesfârşită, alpină 

mă rotesc după soare 

până când vin văcuţele albe 

din ce în ce mai aproape   

să mă pască fericite 

să dea astfel cel mai bun lapte...  
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DOING AS OTHERS DO 
 

 

God and Death 

take care of me 

I manage ephemera to last longer 

I build a house for the sparrows 

and plant a tree for Heaven 

I give birth a child 

he will demolish the house 

for it is too small 

and will cut the tree 

because it doesn’t bear fruits 

I write a book about all these above 

and someone will burn it 

to warm up under the blizzard… 
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IMITÂNDU-I PE CEILALŢI 
 

 

Dumnezeu şi moartea 

îmi poartă de grijă 

eu fac să dureze efemerul 

construiesc o casă pentru vrăbii 

sădesc un pom pentru Rai 

fac un copil care va dărâma casa 

fiind prea mică 

şi va tăia pomul pentru că nu rodeşte 

scriu o carte despre toate acestea 

şi cineva o va arde 

să se încălzească sub viscol… 
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BETWEEN STRENGTH AND WEAKNESS 
 

 

I am still 

God’s property 

where to run? 

I’m the scribe under the terror of words 

You sent me here 

because I am silent 

and bite the clay 

where to run when the earth runs too 

we both are terrified by a single word 

it will be heard soon 

will it be thunder or breeze? 

will you say it, will I whisper it? 

I am still God’s favorite 

where to run and why?… 
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ÎNTRE FORŢĂ ŞI SLĂBICIUNE 
 

 

Sunt încă 

proprietatea lui Dumnezeu 

unde să fug 

sunt scribul sub teroarea cuvintelor 

m-ai trimis aici pentru că tac 

muşcând pământ 

unde să fug când pământul fuge şi el 

îngroziţi suntem de un singur cuvânt 

curând se va auzi 

va fi tunet sau adiere 

îl vei rosti tu, îl voi şopti eu 

sunt încă preferata lui Dumnezeu 

unde să fug şi de ce… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

 
 
FREEDOM OF FREEDOM 
 

 

Freedom as a pistol holster 

freedom as a grin of a machine gun 

as a flammable tank 

passing through the fire 

 

freedom as a train of wounded singing  

as a wooden cross carried 

in the rain 

by the disciples of rain 

 

 

freedom as a barricade of dragonflies 

as a mysterious law in the times of plague 

like a tent 

where will born the Savior 

 

and nobody knows… 
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LIBERTATEA LIBERTĂŢII 
 
 

Libertatea ca un toc de pistol 

libertatea ca un rânjet de mitralieră 

ca o cisternă inflamabilă 

trecând prin foc 

 

libertatea ca un tren cu răniţi cântând 

ca o cruce-n spinare 

purtată pe ploaie 

de discipolii ploii 

 

libertatea ca o baricadă de libelule 

ca o lege misterioasă în vremuri de ciumă 

ca un cort 

unde se va naşte cel ce va salva lumea 

şi nimeni nu ştie… 
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TEARING FEAR 
 

 

Nothing is mine 

when I look at you 

my eyes become your eyes 

the poem about the locusts 

becomes a locust 

my hand when it caresses you 

becomes the hand of the poem 

torn by my brothers, the wolves 

from the white woods 

their fear is my fear too 

and theirs again 

falling, the angel of air  

shakes the blood of a flowering tree.  
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SFÂRTECÂND SPAIMA 
 

 

Nimic nu este al meu 

văzându-vă, văzul 

devine al vostru 

poemul despre lăcuste 

devine lăcustă 

mâna mea mângâindu-te 

devine mâna poemului 

sfârtecat de fraţii mei, lupii 

din pădurile albe 

spaima lor e şi a mea 

şi iarăşi a lor 

în cădere, îngerul aerului 

scutură sângele 

dintr-un pom înflorit… 
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THE POEM WITHOUT CAPITAL LETTERS 
 

 

He beats with his fist in my window 

come on, wake up, you lazy woman 

he knocks on the door with a horseshoe 

wake up at once 

you, small, stupid, bad woman 

how long can I wait for you  

you wasted your life 

with your fucking lyrics 

you ruined me 

with exorbitant suicides 

how much longer do you think I'll endure? 

to follow you sifted, empty 

from one century to another 

to mock at me as a cuckold 

to pull the ground from under my feet 

although I’m not the best of the best 

of all you’ve created, damn you! 
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POEMUL CU P MIC 
 

 

Bate în geam cu pumnul 

hai, scoală, femeie leneșă 

bate în uşă cu o potcoavă 

trezeşte-te odată 

femeie mică, proastă şi rea 

cât să te mai aștept 

ţi-ai irosit viaţa 

cu versuri deocheate 

m-ai ruinat 

cu sinucideri exorbitante  

cât crezi că o să mai suport  

să te urmez ciuruit, gol 

de la un secol la altul 

să-mi pui coarne 

să-mi tragi pământul de sub picioare 

chiar dacă nu sunt eu cel mai cel 

din tot ce ai creat, blestemato! 
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SUCH A LUCK TO EXIST 
 

 

I discovered rain 

in my room  

she was wet and trembling 

she went near the gleaming embers 

from the eyes of the beast 

resting on the floor 

she squeezed her fine underwear 

from which were jumping frogs, 

emerald snakes, pearls 

I was looking at her and I was afraid 

to utter the most ardent desire 

of the last survivor of world 

not to upset her 

not to make her weeping 

and thus our little earthly poem 

to sink… 



 

35 

 

 
 
NOROCUL DE-A EXISTA 
 

 

M-am trezit în casă cu ploaia 

udă, înfrigurată 

s-a tras lângă jarul sticlind 

în ochii jivinei de pe podele 

şi-a stors lenjeria fină 

din care săreau broaşte, şerpi 

de smarald, perle 

o priveam şi îmi era teamă 

să rostesc dorinţa cea mai arzătoare 

a ultimei supravieţuitoare 

să nu o supăr 

să nu o fac să plângă 

şi micul nostru poem terestru 

să se scufunde… 
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A KIND OF BEING 
 

 

To die it is as  

to write poems 

to die it is as to wander 

among the words 

taking your all courage to kneel down 

and to write them in living water 

to die it is a kind of 

to write poems 

under the shooting stars  

scattering hashish powders 

among the angels 

they will take care of you 

not to write too much ... 
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UN FEL DE A FI 
 

 

A muri este tot 

un fel de a scrie poeme 

a muri este un fel de-a hoinări 

printre cuvinte 

având curajul de a cădea în genunchi 

şi a scrie cu apă vie 

a muri este tot un fel de 

a scrie poeme 

sub stelele căzătoare 

împrăștiind pulberi de haşiş 

printre îngeri 

ei vor avea grijă 

să nu scrii prea mult… 



 

38 

 

 

 
BIOGRAPHY 
 

 

I am happy 

what I was 

I’ll never be longer 

I leave behind 

my victories, loves 

devouring to the marrow 

what name should I take 

what age should I be when 

I’d enter your hotel room at night 

when the music goes out 

and the dancers will melt  

our friends who drank too much   

will come down in the garden 

with a handkerchief on their mouths 

not caring where I am   

you maybe will brag 

with my happiness – 

never to be again 

what I was… 
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BIOGRAFIE  
 

 

Sunt fericită 

ceea ce am fost 

nu voi mai fi niciodată 

las în urmă izbânzi 

iubiri mistuind până la măduvă 

ce nume să-mi iau 

ce vârstă să am 

când voi intra în camera ta de hotel, noaptea 

când muzica se va stinge 

şi dansatorii se vor topi 

iar prietenii care au băut prea mult 

vor ieşi în grădină 

cu o batistă pe gură 

nemaipăsându-le unde sunt 

tu poate că te vei lăuda 

cu fericirea mea 

de a nu mai fi niciodată  

ceea ce am fost… 
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ANYTHING CAN HAPPEN TO ANYONE 
 

 

The wind passes by over 

the shelter of the abused women 

they die with a laugh 

 

on the high fence with iron fangs 

they put the sky with stars 

to dry 

 

it appears the woman of night 

she goes up and down 

her sharp shoe heels pierce 

the flash of the sidewalk 

 

the wind passes through her black hair 

which hides his smiling face 

it steals her small purse 

with brown lipstick 

then pulls the pavement under her feet 

rolls up the grass 

under it the fishes are frolicking… 



 

41 

 

 

 
ORICUI I SE POATE ÎNTÂMPLA ORICE  
 

 

Vântul trece pe lângă 

adăpostul femeilor maltratate 

ele mor râzând 

 

pe gardul înalt cu colţi de fier 

au pus cerul cu stelele 

la uscat 

 

vine femeia nopţii 

tocurile ei ascuţite 

se înfig sacadat  

în carnea trotuarului 

 

vântul trece prin părul ei negru  

ce-i ascunde faţa surâzătoare 

îi fură mica poşetă cu rujul maron 

îi trage trotuarul de sub picioare 

rulează iarba 

sub care se zbenguie peştii... 



 

42 

 

 

 
EUROPOEM 
 

 

Close to us 

the poem is writhing 

it is torn by bombs, poisoned 

the poem is rattled but we don’t hear it 

we do not stand up 

we are sleeping 

there are heavy sulfurous clouds above 

we are still sleeping 

under the shadow of birds of prey 

our sun has blinded 

the river washes its hands with corpses 

our heroes fell down next to us 

in the river with clogged grills 

by the dreams of some lucid dreamers 

but we do not stand up 

we stay still asleep   

and the great poem sleeps into us… 

 
 



 

43 

 

 
 
EUROPOEM 
 

 

La un pas de noi 

poemul se zvârcoleşte 

sfârtecat de bombe, otrăvit 

poemul horcăie, dar nu-l auzim 

noi nu ne ridicăm în picioare 

noi dormim 

trec nori grei, sulfuroşi 

noi dormim 

la umbra păsărilor de pradă 

soarele nostru a orbit 

râul se spală pe mâini cu leşuri 

cei bravi au căzut lângă noi 

în fluviul cu grătarele înfundate 

de visurile câtorva visători lucizi 

noi nu ne ridicăm în picioare 

noi dormim 

şi poemul doarme în noi
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FEEDING ILLUSIONS 
 

 

I keep the night in my palms 

counting his heartbeats 

it will soon rise 

to the iron branches 

which scratch the horizon 

putting the stars aside 

life keeps me in its claws 

I don't know if what animates her 

it's her good or my goodness 

one day, I’ll let the dogs free 

among the enemies 

and the enemies among dogs 

for a while, I don’t get sick anymore 

I'm not getting old longer 

I no longer blame the greed of my pains 

on way to the promised massacre 

the windshield wipers 

wipe away the tears… 

 

 



 

45 

 

 

 
HRĂNIND ILUZIILE 
 

 

Ţin noaptea în palme 

numărându-i bătăile inimii 

curând se va înălţa 

printre crengi ce zgârie orizontul 

dând stelele la o parte 

viaţa mă ţine în gheare 

nu ştiu dacă ceea ce o animă 

e binele ei sau preabinele meu 

într-o zi voi da drumul câinilor 

între duşmani 

duşmanilor printre câini 

de la o vreme, nu mă mai îmbolnăvesc 

nu mai îmbătrânesc 

nu mai condamn a durerilor lăcomie 

în drum spre măcelul promis 

ştergătoarele de parbriz 

șterg lacrimile… 
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HOW THE WINTER WORKS 
 

 

I'm working for a lifetime 

at every day on thousands of keys 

I work at dream of every season 

I work at every thread of string 

which will sway me in gallows 

 

I work on every drop of blood 

rolling over my face 

until the infinity get down 

a syllable 

from its so precious world of words 

I don’t know if it’s right or wrong 

I am working on my own resurrection 

in winter of the silver flakes 

 

I have this gift –  

to pass invisible from time to time 

through those who get in my way 

and stay a little longer 

just to catch and feel it in my fist 

their struggling heart… 



 

47 

 

 

 
LUCRAREA IERNII  
 

 

Lucrez de-o viaţă 

la fiecare zi pe mii de clape 

lucrez la visul fiecărui anotimp 

lucrez la fiecare fir din sfoara 

ce mă va legăna în ştreang 

 

lucrez la fiecare strop de sânge 

ce se prelinge peste faţă 

până când infinitul scapă 

o silabă 

din lumea-i prețioasă, de cuvinte 

nu ştiu, e rău, e bine 

lucrez la propria-mi reînviere 

în iarna fulgilor de argint 

 

am acest dar 

de-a trece nevăzută uneori 

prin cei ce-mi ies în cale 

şi-a sta puţin atât cât 

să le simt în pumn 

inima ce se zbate…



 

48 

 

 
 
PARS PRO TOTO 
 

 

Blood, sweat and tears 

poem demands from me 

without giving anything instead 

 

but how long 

can you write on your own blood  

 

the air  

is the supreme art 

of writing  

if you don’t put it down quickly 

with venom 

you can’t breathe anymore 

 

blood, sweat and tears 

that is what angel demands 

carrying me in his back 

through a blue rain of tears 

from a book 

 

I am a book 

dressed in the human skin.  
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PARS PRO TOTO  
 

 

Sânge, sudoare şi lacrimi 

îmi cere poemul 

fără să-mi dea nimic în schimb 

 

dar cât 

poţi scrie direct pe sânge 

 

aerul 

e poemul suprem 

dacă nu-l scrii repede 

cu venin 

nu mai poţi respira 

 

sânge, sudoare şi lacrimi 

îmi cere îngerul 

cărându-mă în spinare 

prin ploaia albastră a unei lacrimi 

scurgându-se dintr-o carte  

Sunt o carte  

îmbrăcată în piele de om.



 

50 

 

 
 
FASTUOUS EXISTENCES 
 

 

I live as long as an insect 

as long as a stone 

good for an angel 

to play hopscotch 

he becomes more childish 

as I grow older 

I talk to a stone 

and its answers make to change poles 

today the birds come earlier 

to peck fresh blood 

of my old wounds 

their flight is the same for thousands of years 

they take me over the world 

to find you 

sometimes you are the rain  

that drowns the dazzling sun 

other times you are a child 

throwing a stone at Moon 

and broken pieces fall on my face. 



 

51 

 

 
 
EXISTENŢELE FASTUOASE 
 

 

Exist cât o gâză 

cât o piatră 

cu care îngerul joacă şotron 

el e din ce în ce mai copil 

cucât eu îmbătrânesc 

vorbesc cu piatra 

şi ea îmi răspunde 

derutând polii 

azi păsările au venit mai devreme 

să ciugulească 

picăturile de sânge din rana cea veche 

zborul lor e acelaşi de mii de ani 

mă poartă în gheare peste lume 

să te găsesc 

uneori eşti ploaia care inundă 

soarele orbitor 

alteori eşti copilul ce aruncă o piatră în Lună 

şi cioburile-mi cad pe faţă… 



 

52 

 

 
 
FRIEND AND FOE 
 

 

Come, my friend, to mourn 

for we’ll die 

and if we’ll not die 

we’ll not know 

where life goes on 

let’s dance and drink and love 

for if we do not love 

we do not know 

how death is 

come, friend and foe 

wounded but not by knife or sword 

dead but without fighting 

without knowing how life goes on... 

 
 



 

53 

 

 

  

PRIETEN ŞI DUŞMAN 
 

 

Vino, prietene, să jelim 

căci vom muri 

iar dacă nu vom muri 

nu vom şti 

unde se duce viaţa 

vino să dansăm și să bem, să iubim 

căci dacă nu vom iubi  

nu vom ști 

cum e moartea 

vino, prieten şi duşman 

rănit nu de cuţit ori de sabie 

mort fără să fii luptat 

fără să fi cunoscut cum e viaţa… 



 

54 

 

 

 
THE WINNER 
 

 

The winner  

needn’t say anything else 

he is cheered 

welcomed with garlands 

the loser is left behind 

on the wet steps 

his word doesn’t hear 

he cries without tears 

he passes by the roaring crowd 

with its thousands of arms, eyes, mouths 

which gulps him greedy 

for he is guilty of the winner’s victory 

the winner can say anything 

can cut and hang anyone 

can cry like a baby too 

and howl like a wolf 

with thousands of eyes 

with thousands of mouth bleeding 

 



 

55 

 

 

 
ÎNVINGĂTORUL  
 

 

Învingătorul 

nu trebuie să mai spună nimic 

el e ovaţionat, primit cu ghirlande 

învinsul rămâne în urmă 

pe treptele ude 

cuvântul lui nu se aude 

plânge fără lacrimi 

trece singur 

prin mulţimea vuind 

cu mii de braţe, de ochi, de guri 

înghiţindu-l cu lăcomie 

vinovat de victoria celuilalt, care 

poate să spună orice 

să taie, să spânzure 

să plângă asemeni unui copil 

să urle precum un lup 

cu mii de ochi, cu mii de guri sângerând... 



 

56 

 

 

 
SHADELESS 
 

 

Forgive me, I am a faint victory 

a victory broken by the losers’ laughter 

a victory without its arms  

and heartless 

a victory wrapped by the copper mantle 

of a mischievous day 

a victory without victorious smile 

a small victory of a big war 

a late victory when 

everything seems to be told 

about any victory 

an anonymous among anonymous 

a victory of just a nanosecond 

but victory… 

 



 

57 

 

 

 
FĂRĂ UMBRĂ  
 
 

Iartă-mă, sunt o victorie palidă 

o victorie ciuntită 

de hohotele învinşilor 

o victorie fără braţe 

şi fără inimă 

înveşmântată-n mantaua de cupru a zilei 

o victorie fără zâmbetul victorios 

o victorie mică 

dintr-un mare război 

o victorie târzie 

când totul pare să se fi spus 

despre orice victorie 

necunoscută printre necunoscuţi 

o victorie de o nanosecundă 

şi totuşi, victorie… 



 

58 

 

 
 

BE CAREFUL WHAT POEM YOU WISH 
 

 

Each of us finds the way alone 

coming to something 

and leaving everything 

each of us is punished 

by his own poem 

incised on the peeled skin of the sky 

holding accountable for 

water, air, ink 

for the white bread of paper 

its crumbs 

nibbled by the sparrows 

reaching on other realms. 
 



 

59 

 

 
 
AI GRIJĂ CE POEM ÎŢI DOREŞTI  
 

 

Fiecare găseşte drumul 

de unul singur 

venind şi plecând 

în trup de viaţă şi moarte 

fiecare e pedepsit 

de propriul poem 

incizat pe pielea jupuită a cerului 

cerând socoteală 

pentru apă, aer, cerneală 

pentru pâinea albă a hârtiei 

ale cărei firimituri 

ciugulite de vrăbii 

ajung pe alte tărâmuri… 
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HIS NAME WAS MY NAME 
 

 

We eat at the same table 

we sleep in the same bed 

on Full Moon he leaves home 

and sinks into a gully 

he returns at dawn 

chilled, smelling of bloody war 

he puts on my top shelf  

some money and a photo 

in an envelope 

I don’t open it 

let it, the world has still to atonement 

don’t judge the angels 

how they save us 

don’t hope for better or worse 

anyway, everything changes... 
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NUMELE LUI ERA NUMELE MEU 
 

 

Mâncăm la aceeaşi masă 

dormim în acelaşi pat 

pe Lună plină pleacă de-acasă 

afundându-se într-o văgăună 

se reîntoarce în zori 

înfrigurat, duhnind a război 

îmi pune pe raftul de sus câteva bancnote 

și o poză, într-un plic 

nu-l deschid 

lasă, lumea mai are încă de ispăşit 

să nu-i judecăm pe îngeri 

cum ne salvează 

nu spera să vină mai bine, mai rău 

oricum, totul se schimbă.



 

62 

 

A BUTTERFLY’S DREAM 
 

I wait for you 

in the city besieged by the butterflies 

my heartbeats  

fall down the tower 

with its hundreds of blue eyes 

the cherries grow wings 

I know their purple taste 

a stone 

thrown by a boy from the other world 

breaks the shop window with fishing gear 

releasing them 

along with thousands of fish 

on summer, my body burns  

at your windows flowers have dark circles   

watered by the stars 

when we sleep 

the sky puts a drop of its blood 

from place to place 

and in our veins 

come, dear, for today is gone 

and drags me with it 

stop me 

in this world with strong bones 

which hugs me gnashing.



 

63 

 

VIS DE FLUTURE 
 

Te aştept 

în oraşul asediat de fluturi 

bătăile inimii  

dărâmă turnul   

cu sute de ochi albaştri  

cireșelor le cresc aripi 

le știu gustul violet 

o piatră 

aruncată de un băiat din lumea cealaltă 

sparge vitrina cu unelte de pescuit 

eliberându-le 

împreună cu mii de pești 

trupul meu ia foc vara 

la ferestrele tale florile au cearcăne 

udate de stele 

când noi dormim 

cerul pune câte o picătură 

din sângele lui din loc în loc 

și în venele noastre 

vino, căci ziua de azi se duce 

şi mă târăşte cu ea 

opreşte-mă 

în lumea cu oase tari 

ce mă îmbrăţişează scrâşnind.



 

64 

 

 
IN COLD BLOOD 
 

 

You pass among the good, among the bad people 

your hair has more silver 

than gold 

the red rose of your mouth faded 

your body seems to bear  

more and more thorns 

you’d like not to hurt 

passing by  

those young, handsome men 

in the morning 

but your thorns 

growing stronger and stronger 

get into the man’s chest 

whom you’ve accidentally embraced 

maybe this, next to you, injured 

fallen on the asphalt 

he might be that one 

whom you’ve waited so long. 
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CU STĂPÂNIRE DE SINE 
 

 

Mergi printre cei buni, printre cei răi 

părul are mai mult argint 

decât aur 

trandafirul din colţul gurii se scutură 

trupului îi cresc din ce în ce mai  

mulţi ghimpi 

ai vrea să nu răneşti 

când treci dimineața 

printre acei bărbați tineri, frumoși 

dar ghimpii din ce în ce mai puternici, mai tari  

se înfig în pieptul celui îmbrăţişat 

la-ntâmplare 

poate că acesta 

de lângă tine, rănit, căzut pe asfalt 

era cel aşteptat…
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THE POEM 
 

 

In each of you I am too 

with my fear 

with my pain 

with my tear searching 

other tear 

into me 

it's a little of each of you 

with your desires, with your misfortunes 

and yet now 

on this thin paper  

on which I was written 

a fine paper of cigarette 

I burn alone… 
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POEMUL  
 

 

În fiecare dintre voi sunt şi eu 

cu frica mea 

cu durerea mea 

cu lacrima mea căutând 

altă lacrimă 

în mine 

e puţin din fiecare dintre voi 

cu dorinţele, cu nefericirile voastre 

şi totuşi, acum 

pe hârtia subţire pe care sunt scris 

pe hârtia fină de ţigară 

ard singur… 
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A GRAIN OF SAND 
 

 

It lasted long for me 

to hear, to see, to walk 

without my leafy crutch 

it lasted long to understand 

that I can breathe 

ideas, feelings, sentences 

and I can mutilate them 

just breathing deeper 

It lasted long for you 

to build this grain of sand – me  

taken by the wave and brought back 

to the seashore again and again 

under some travelers’ feet. 
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UN FIR DE NISIP 
 

 

A durat mult 

să văd, să aud, să merg 

fără cârja înfrunzită 

a durat mult să înţeleg  

că respir 

idei, sentimente, sentinţe 

că le pot schilodi 

respirând mai profund 

ţi-a luat mult 

să faci grăuntele de nisip – eu    

luat de val şi adus ritmic 

pe mal 

sub tălpile călătorilor... 
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A CREATURE 
 

 

He made me laugh 

with his frog eyes 

with his leech lips 

with his forehead stained of 

dirty thoughts 

with his knotty fingers   

yes, he made me laugh 

by his macabre jokes 

and I didn’t think to ask him 

to forgive me 

for laughing on him too much 

I knew he wouldn't stay long 

and I was in no hurry to tell him 

how much it hurts me 

that he came hard from a distance  

like this, without wings… 
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O ARĂTARE  
 

 

Mă făcea să râd 

cu ochii lui bulbucaţi 

cu buze de lipitoare 

cu fruntea pătată de gânduri murdare 

cu degete cu nodozităţi 

da, mă făcea să râd 

cu glume macabre 

şi nu m-am gândit să-i cer iertare 

ştiam că nu va sta mult 

şi nu m-am grăbit să-i spun 

cât mă doare 

că ajunge atât de greu la mine 

aşa, fără aripi… 
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PRISONER OF MYSELF 
 

 

Maybe a spirit 

comes and waters   

my flowers in the window 

how vigorous they are 

and so high 

little by little they cover the sun, the stars 

I am a prisoner into a green-braided cage 

me, the most precious, untouchable flower 

blooming blood-red, at dawn 

dying in ash at dusk 

away from people  

not to harm them somehow 

my bright and strong seeds 

or my charming fragrance… 
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PROPRIUL PRIZONIER 
 

 

Poate un duh 

vine şi udă florile din fereastră 

cât de înalt viguroase cresc 

treptat, acoperă cerul, stelele 

sunt prizonier într-o cuşcă verde-mpletită 

eu, cea mai preţioasă, de neatins floare 

în zori înflorind roşu aprins 

în amurg, topindu-se în cenuşă 

departe de oameni 

să nu-i vatăme 

seminţele strălucitoare şi tari 

parfumul aromitor… 
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THE SAME SKY 
 

 

The same sky, the same sun 

both for me and for him 

the same monsters circulating 

among the dreams of our countries where 

we are slaves and masters in turn 

how many things to do or to crush 

are fighting between us 

each of them steal from us  

a breather, a drop of coolness 

a ray from our lucky star 

leaving only the image 

almost erased by the rains 

of our hearts 

rolling down through the confused worlds… 
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ACELAŞI CER  
 

 

Acelaşi cer, acelaşi soare 

şi pentru mine şi pentru el 

aceiaşi monştri circulând 

printre visele ţărilor noastre unde 

suntem pe rând şi sclav şi stăpân 

câte lucruri de făcut sau de zdrobit 

se zbat între noi 

fiecare furându-ne o răsuflare, un strop de răcoare 

o rază din steaua norocului 

rămânând doar imaginea  

ştearsă de ploi 

a inimilor noastre rostogolindu-se 

prin lumile răvăşite… 
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NIGHT TRAIN  
 

 

As a grass between old sleepers 

I hear a distant whistle 

I wait for it to get over my green hair 

the wagons with their jerky sound 

to pass over my forehead, over my chest 

and over memories about you 

those wagons of that old train of night 

where I have once traveled... 
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TREN DE NOAPTE  
 

 

Ca iarba dintre vechile traverse 

ascult un şuier depărtat 

aştept să-mi treacă peste părul verde 

vagoanele cu sunet sacadat 

să-mi treacă peste frunte, peste piept 

şi peste amintirea ta 

vagoanele acelui vechi tren de noapte 

în care am călătorit cândva... 
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HE 
 

 

He knows everything I do 

he laughs when I can't finish a poem 

when I write nonsense 

but he is silent  

when I cry for something 

lost but never seen it 

he announces me celestial visitors 

who come to visit and break as if by mistake 

an inkpot 

on my tablecloth 

forming a map 

of a happy country. 

I know that one day, suddenly 

it will flourish 

and that will be the day of his death 

when he will let to me 

written with his green feet 

the poem 

that never ending…



 

79 

 

 
EL  
 

 

El ştie tot ce fac 

Râde când nu izbutesc să termin un poem 

Când scriu aiureli 

dar tace 

când plâng pentru ceva 

pierdut dar fără să-l fi văzut vreodată 

el îmi anunţă fiinţele celeste 

ce vin în vizită şi sparg ca din greşeală 

o călimară cu cerneală 

pe faţa mea de masă 

Iar pata se întinde conturând 

o ţară fericită.  

Ştiu că-ntr-o zi, brusc 

va înflori 

şi că aceea va fi ziua morţii lui 

când îmi va lăsa 

scris cu picioruşele lui verzi 

poemul 

ce nu se va sfârşi niciodată… 
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THE WARM SNOW 
 

 

If you say snow 

is the ashes of angels 

let me to warm under it 

among the seeds, under the trees 

and in spring 

let me rebirth into red flowers 

sparkling brightly in air 

like fireworks… 
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ZĂPADA CALDĂ  
 

 

Dacă spuneţi că zăpada 

e cenuşa îngerilor 

lăsaţi-mă să mă-ncălzesc sub ea 

printre seminţe, sub copaci 

iar primăvara 

să renasc în florile roşii 

ce izbucnesc strălucitoare în aer 

ca focurile de artificii… 
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PROFESSION OF MAN 
 

 

I don’t know what beauty is 

but your face 

reminds me of it  

I am like a spider 

suspended by a thread from sky 

I am protected  

by the butterflies in armor  

I pay them for this good luck 

with my bad luck 

I practice the profession of man 

I don’t know what truth is 

but I’ll reinvent the disaster 

of  loosing you  

the truth fights for us 

we fight for its illusions 

rain of truth washes the light  

of darkness 

nothing is dead 

nor the beauty of those who come 

and take sometimes our lives 

for the infinite to be mercy 

to the dearest men. 
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MESERIA DE OM 
 

 
Nu ştiuce e frumuseţea 

dar chipul tău 

îmi amintește de ea 

sunt ca un păianjen 

suspendat de un fir din cer 

apărată sunt 

de fluturii în armură 

plătesc pentru norocul cel bun 

cu norocul cel rău 

profesând meseria de om 

nu ştiu ce e adevărul, dar 

reinventez dezastrul 

de a te pierde 

adevărul se bate pentru noi 

noi ne batem pentru iluziile lui 

ploaia adevărului spală 

lumina întunericului 

nimic nu e mort 

nici frumuseţea celor ce ne iau viaţa uneori 

pentru ca infinitul să fie mai blând 

cu cei la care ţine mai mult...
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FROM HEART TO HEAD 
 

 

I know I am old, so an easy victim 

for anybody  

I am not a problem for a thief 

nor for my family  

who forgot that I still exist 

I am an old woman 

who explores unknown streets 

the passers look at me with mercy 

they do not understand my smile 

I am old but my heart is in love 

flies like a butterfly 

singing and dancing 

you know the most beautiful flowers 

can’t live without a butterfly 

though it is old and wrinkle
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DIN INIMĂ SPRE CAP 
 

 

Ştiu, sunt bătrână, deci o pradă ușoară 

Pentru oricine 

nu-s o problemă pentru un hoţ 

nici pentru familia mea 

care a uitat că exist 

sunt o femeie bătrână 

explorând străzi necunoscute 

trecătorii se uită la mine cu milă 

neînţelegându-mi zâmbetul 

sunt bătrână, dar inima mea 

e îndrăgostită, zburdă ca un fluture 

dansează şi cântă 

ştii că cele mai frumoase flori 

nu pot trăi fără un fluture 

chiar dacă bătrân, plin de riduri. 
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THE POETS 
 

 

The poets speak about invisible worlds 

believe the crazy laborers to nothing 

who work at the deep abyss 

trust them though they are 

with their heads among the clouds 

they are aware of heaven pits rather 

and so clumsy in the terrestrial tribulations 

fallen here, on earth, by a divine irony 

living among us only to give 

the poets are writing about what is to come, for sure 

love them, they are fallen angels 

with nostalgia of their lost planet 

they are angels with incarnated wings 

feeling that one day will fly 

to much bitterer lands… 
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POEŢII 
 

 

Poeţii vorbesc despre lumi nevăzute 

credeţi-i pe nebunii salahori la neant 

credeţi-i pe cei ce umblă 

cu capul în nori, preaînalţi fiindu-ne 

atenţi mai degrabă la hârtoape cereşti 

neîndemânatici în tribulaţii terestre 

căzuţi din ironie divină aici, pe pământ 

trăind doar să dăruiască 

poeţii scriu despre ce va veni, cu siguranţă 

iubiţi-i, sunt îngerii decăzuţi 

cu nostalgia planetei pierdute 

sunt îngerii cu aripi încarnate 

presimţind că într-o zi îşi vor lua zborul 

spre ţinuturi cu mult mai amare… 

 

 

Translated into English by Victoria Milescu, 

Romania
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