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DRAGOSTEA

CA UN MÃR

Suntem un mãr
ce a fost tãiat în douã
iar jumãtãþile
strãine
nu se mai oglindesc.
Eliberate,
stângaci, se rostogolesc
pe unde drumul
le duce.
ªi cu coaja-n jumate,
încet,
timpul le rugineºte,
iar seminþele ºi ele
pe pãmânt
se pierd.
Din ele copaci,
fãrã trecut,
ºi ramuri înflorite,
apar.
Iar fructe vor cãdea
iarã,
însa din jumãtãþi
ce se usucã
în depãrtare,
niciodatã întregul
nu se va ivi.
Aºa cum nici noi
zemos
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nu vom mai curge
pe buzele
iubirii.
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O

STICLÃ GOALÃ

Te iubescul tãu
e o sticlã goalã,
ce cândva stãtea
dreaptã,
mândrã ºi râvnitã.
Însã acum
se învârte ameþitã,
pe o masã,
printre pahare
umplute cu amintiri,
ºi indecisã,
se împiedicã de ele,
le dãrâmã,
le loveºte,
ºi strigã supãratã
cu ecoul lor.
Apoi în liniºte
se rostogoleºte,
pânã la marginea mesei,
ºi acolo,
fãrã ezitare,
coboarã brusc
spre parchet.
Bucãþi din ea
zboarã peste tot,
sub priviri curioase.
Apoi când glasul
i se stinge,
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ºi cioburile i se opresc,
din ele întregul
la tine viseazã,
iar eu la primul
te iubesc.
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DANSUL

Hai sã dansãm,
cãci mâine
muzica poate
se va odihni,
hai sã uitãm azi
cã toate,
într-o zi
vor pãli,
hai sã cântãm
împreunã,
douã voci,
un singur ecou,
sã ne bucurãm
de ce e vechi,
sã ne prefacem
cã e nou.
Ia-mã în braþe
de parcã viaþa-i
îmbrãþiºa,
ºopteºte-mi trecutul,
de parcã mâinele
l-ai cânta.
Zi-mi cã e perfect
dansul nostru
stângaci,
þine-te de mine,
zi-mi cã
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niciodatã
nu mã laºi.
Minte-mã cu zâmbet,
când inima-þi
plânge
de dor,
bea cu mine,
crede cã totu-i
întâmplãtor,
sãruta-mã
în refren,
ce alþii-l cântã
pentru noi.
Crede cã e etern
dansul nostru
de muritori.
Uitã de tine,
capul pe mine
lasã,
închide ochii,
uitã de viaþã,
ascultã doar
muzica,
ce se repetã
ne-ncetat,
danseazã cu mine
de parcã
nimic
nu s-a terminat.
ªi de vreodatã
liniºte
în tine
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se va face,
când poate
vei ºti
ca paºii-þi în gol
calcã,
atunci când ºi ecoul
în etern
va curge,
aminteºte-þi
de noi,
când muzica
se frânge,
þine minte
paºii,
ce în întuneric
ne-au condus,
sã dansãm,
ca valuri
ce tremurã sub
apus.
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RÂUL

Am fost un râu
ce cu dor
a curs,
peste pietre,
peste dealuri,
ºi vocea noastrã
linã ºi albastrã
în codrii,
ce-i lãsam în urmã,
ºi acum
cu ecou,
rãsunã.
ªi am gustat
primãveri,
ºi în parfum de flori
ne-am îmbãtat,
am fugit de ploi
ºi de îngheþ
ne-am apãrat.
Am strãbãtut
o cale,
fãrã sã privim înapoi.
Am fost un râu
dar am fost doi.
Apoi
a venit o zi,
ºi terenul s-a schimbat,
era plin de bolovani,
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noroi
ºi nisip denivelat.
Am fugit
þinându-ne de mânã,
pânã când
o noapte
între noi s-a cuibãrit,
ºi tu ai cotit la dreapta
iar eu te-am
rãtãcit.
ªi acum curgem
pe drumuri diferite,
tu cu stropi din
mine,
eu cu pãrþi din
tine,
independenþi,
pãduri strãbatem,
oraºe lãsãm
în amintire
ºi fãrã sã ºtim
ne depãrtãm
mereu.
Atingerea ta
se spalã în ploi,
a mea în zãpadã
stã uitatã.
ªi n-avem forþa
de a ne-ntoarce,
cãci oceanul
ne cheamã
acasã.
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Dar acolo,
poate,
printre valuri,
o parte din mine
fericitã,
o parte din tine
va regãsi.

14

A

IERII SEARÃ

A ierii searã mi-aminti-o-voi
ªi de tine cu ea, a mea dragã,
Cum visam viaþa, sinceri ºi goi
Sub mantia de vreme, pe iarbã.
ªi nu era nimeni ºi-þi spuneam
De vrei, sufletu-mi capeþi,
Zâmbeai calmã ºi eu cãdeam
Topit de dor, în braþe-þi.
Cum mã sãrutai duios, mai ºtii?
ªi pãru-þi pe chip cum îmi dansa,
Când iarba sub noi tresãri,
Când calea-þi pe mine se lãsa.
ªi-þi þineam în mânã palma-þi,
ªi tu pe a mea o strângeai,
De vântul cald doar judecaþi
Când cu patimã mã sãrutai.
ªi buzele-þi, al mãtãsii val,
Pe trupu-mi rãnit coboarã,
Castele pe un pustiu mal
Ce timpul nu le doboarã.
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ªi zburdam aºa uitând
Tot ce mâinele va sã spunã
ªi ne lãsam alunecând
În a dragostei cununã.
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FULGI

DE NEA

Suntem fulgi
de nea
ce curgem
în ritm de iarnã,
unul câte unul
dansãm printre crengi,
coborâm mereu,
ca o cortinã de uitare,
ºi ne contopim
nevrând,
în poveºti nepãsãtoare,
alergãm în ºoapte,
pe noi ne mai pierdem,
strigãm uneori
fãrã sã fim auziþi,
ºi ne amintim
apoi,
de tot, odatã,
când ne odihnim
tãcuþi ºi neputincioºi
pe buzele fierbinþi
ale Timpului.
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LA

BINE

ºI

LA RÃU

„La bine ºi la rãu”
spuse ºi ea.
El o luã în braþe
ºi o sãrutã...
Soarele printre perdele,
chipul îi mângâia,
ºi se trezi brusc,
speriat,
în patul lor,
el ºi amintirile..
„La bine ºi la rãu”..
Se mai auzi ecoul
ce strigã de sub cearºafuri,
cu o voce strãinã,
cu o voinþã stearpã,
ºi se topi repede,
sub o luminã albã..
„..bine ºi la rãu..” zise durerea,
ce din pieptul lui
se ridicã,
„bine ºi la rãu”..
ªi singur
în apãsare se scufundã.
„..ºi la rãu”..
18

Deschise ochii,
o umbrã fugi pe tavan,
dispãrând sub uºã,
apãrând afarã,
lângã tei.
Iar în camera goalã
ochii-i strigau
un cuvânt pierdut
ºi numele ei.
Se trezi din nou,
era noapte,
ºi perdeaua dansa
sub paºii ei,
un parfum pe geam
intrã ca odinioarã,
ºi cuvinte zburarã
pe vise purtate.
Se întoarse pe o parte,
geamul sã nu îl vadã,
dar pe dulap vãzu
chipul ei.
Închise ochii,
ºi ascultã durerea
o simþi în pat,
cu atingerea ei,
ºtia cã îl îmbrãþiºeazã,
ºi o adiere caldã,
cu un cuvânt,
urechea i-o mângâie..
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AUTOSTOP

Într-o geantã rãvãºitã,
cu lucruri
ce nu-mi aparþin,
stã o pozã ruptã
ce timpul o ºtie
de prea puþin.
Eu obosit,
lângã ea mã aºez,
sub ploaia
ce încet ne udã,
pe marginea unui drum
pustiit.
Maºini grãbite
ne stropesc,
ºi vântul supãrat
noaptea o strigã.
Mã ridic confuz,
fãrã a ºti
ce vreau,
spre lumini departate
privesc.
ªi teama o pot
simþi,
cum în oase-mi pãtrunde,
când cu un zâmbet fals
ºi fãrã idei,
fac autostop
pe autostrada
dragostei.
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