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SINELE

În noi cresc buruieni
de când nu ne-am vãzut,
de când mâna ta
e strãinã
de vocea mea,
de când
ochii mei,
revoltaþi,
parfumul tãu îl strigã.
Ne-am rãtãcit
prea mult,
sau poate,
descoperind noul,
am sperat sa reclãdim
vechiul,
cu piese noi,
dar vezi tu,
n-am ºtiut niciodatã
cã drumul cere paºi,
paºii cer distanþã,
când speranþa ne cheamã,
uitarea se lasã
ºi când noi cerem
iubire,
iubirea ne cere din noi,
iar sinele
atunci
se vrea înapoi.
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DILEMA

– De ce sã iubesc din nou? întrebã ea Timpul, ce
nepãsãtor prin ea curgea.
– Pentru cã ea te poate învãþa sã înoþi, îi rãspunse
acesta.
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ÎNTÂLNIREA

Mergea mecanic,
pe strada de dupã casã,
se gândea la niºte planuri,
înota prin mulþime,
când pe lângã el
o faþã cunoscutã trecu.
Se întoarse brusc
trezit la realitate
ºi mâneca i-o atinse..
– Nu ne-am mai vãzut de mult!
Cât sã fie?
Viitorul se întoarse,
în trecut îl privi..
– Ne-am vãzut peste douã zile,
când prietenia noastrã
s-a sfârºit.
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SCOICA ºI

VALUL

Aºa cum scoica
închide în ea
vocea valului ce o salveazã,
aºa ºi eu cobor în tine
când pleopele-mi
în dor se-nchid.
Aºa cum valul
din întreg se rupe,
pe mal sã se regãseascã,
aºa ºi tu opreºti timpul
când îmi zâmbeºti
pe furiº.
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MOMENTE

M-a întrebat dacã eu cred în vampiri.
I-am zis cã iubirea este un vampir.
Se trezeºte mai ales noaptea,
în singurãtate,
poate fi rãpusã doar strãpungând-o în inimã
ºi se hrãneºte cu emoþia ce ne curge în vene.
Ea mi-a zâmbit,
ºi dinþii ei albi
strãluceau în clar de lunã.
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PIESA

Piesa se terminã,
cortina în aplauze
coborî.
Un copil plângea.
– Þi-am zis sã nu-l luãm!
Însã mama,
calmã,
în braþe-l luã ºi zise:
– Nu a pãþit nimeni nimic,
e un joc,
cu lumini ºi umbre,
nu e real,
imediat o sã-i vezi,
zâmbind, fericiþi
de jocul lor.
Nu plânge!
Zilele trecurã,
viaþa plutea,
pânã într-o searã,
caldã ºi uscatã,
când mama
lãcrima.
Copilul ieºi din gratiile
tatãlui
ºi lângã ea se aºeza.
– Buni a plecat.. Nu mai e..
El o privi trist, apoi
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încet ºopti:
– E doar un joc mamã,
de umbre,
o iluzie,
e un rol, ce l-a jucat
perfect,
ºi acum aºteaptã
aplauzele noastre,
obositã,
sã o completeze..
Nu-i aºa?
Ea îl privi uimitã
ºi ochii ºtergându-ºi,
îi rãspunse:
– Aºa e.
Acum plângea de fericire.
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MATEMATICÃ

Eu cu tine
am fost noi,
noi fãrã tine
sunt dor,
dor cu zile
sunt suferinþã,
fãrã somn
ºi fãrã vise,
pustiu
sunt eu,
iar tu fãrã mine
eºti noi
fãrã eu,
iar eu cum nu sunt,
tu rãmâi noi,
singurã,
suficientã,
ecuaþia determinantã
a necunoscutului
eu.

12

FLUTURE

Suntem un fluture iubito,
ºi de nu aº da din partea mea de aripã,
cu aceeaºi dragoste,
cu care tu însufleþeºti
partea ta de aripã,
ne-am prãbuºi din zbor,
precum iubirile ce cad,
când jumãtãþile se odihnesc
ºi din inimã nu mai bat.
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ASEMÃNARE

Mã uit la mare cum danseazã
sub sforile de argint ale lunii.
Valuri cuminþi se rup din ea
liniºtea malului s-o tulbure.
Aºa ºi eu, mã revãrs în iubire,
când zâmbetul tãu perlat
privirea mi-o comandã,
iar mâinile tale cuminþi
inima mea tulbure
o modelazã.
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VERBUL

TÃU

Caut un cuvânt,
ce se pare
nu existã,
ce sã arate tot ce îþi simt,
sã fie din iubire,
ingredientul esenþial,
dar sã aibã o
rezonanþã inocentã,
sincerã,
copilãroasã.
Sã-l folosesc doar
pentru tine,
cu poftã,
sã simt plãcerea unui hobby
când þi-l trimit seara
înaintea viselor.
Sã te facã sã zâmbeºti,
ºi ca o fereastrã
sã te umple,
fãrã sã ºtii,
de dorul meu.
ªi sã-mi rãspunzi
adormindã
ªi eu..
Acesta va fi verbul tãu.
ªi poate ºi al meu.
Ubiscuiesc.
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CE

BINE..

Ce bine-mi stã
cu rujul tãu pe buze,
cu parfumul fericirii
pe gâtul meu topit,
ce bine e
sub plapuma din tine,
învelit în braþe-ti,
în tine regãsit.
Ce bine e acum
în vene sã-þi alerg,
sã mã ascund
în suava ta voce,
ce bine e
la pieptul tãu tãcut
sã mã pierd iubito
ºi noaptea înfloritã
iarãºi s-o ascult.
Ce bine e timpul
sã-l þin în palmã,
când ºoldurile tale
pe mine se cobor,
ce bine e
sã ºtii tu de mine,
iar eu pe tine
iubito
sã te ador.
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ORA

DE VISARE

Sunã clopotul
din turnul vechi al amintirii,
iar eu mã aºez
sub plapuma caldã a ierbii.
Începe ora
ce o aºtept de o sãptãmânã,
iubito când tu
cobori în noi ºi mã iei de mânã.
Uit ce ºtiu
ºi tot ce am ºtiut vreodatã,
mã pierd,
dar buzele tale mã iartã
ºi-mi ºoptesc
gingaº, rãspunsul la nemurire,
când tremurã
crengile în a asfinþitului ºtire.
Închid ochii
ºi glasul tãu cu drag îl ascult,
iubesc efemerul,
iar pe tine, draga mea, ºi mai mult.
Adorm în vise
ºi pleoapele tale mã învelesc,
rãdãcini albe
în pãmântul cald mi se încolãcesc,
ºi în zgomotul
clopotului uitat în depãrtare,
deschid ochii
ºi te aºtept în ora viitoare.
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FOAIE

VERDE

Foaie verde de hârtie,
creion alb de lemn,
poza ta
ºi o amintire
ce în mânã o chem..
Îþi scriu þie
gândindu-mã la o bancã,
la un copac
cu umbre goale,
cu poveºti ºi promisiuni,
într-o searã fãrã stele,
fãrã lunã
ºi fãrã timp.
Eram închiºi în noi
ºi ne respiram,
suficienþi pentru eternitate.
Nu era nimeni în jur,
casele dormeau în spate
ºi printre codrii,
în depãrtare,
rãsunau fierbinþi
visele noastre.
Nu ne ºtiam de mult,
dar eu te visasem
ºi poate ºi tu
mã cunoºteai,
cãci chiar de nu-þi place,
de rãceºti,
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guºti ºi din ceai.
Ai fost un vis
ºi m-am trezit
fãrã voie,
tu întoarsã în
lumea-þi de poveste
eºti,
iar eu închis într-un basm
ce se aºterne
lângã poza ta,
sub un creion alb,
pe o foaie verde.
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ALUNUL

Cu tulpina dreaptã
stãtea în faþa mea
alunul,
dinaintea eternitãþii.
Lemnul alb-roºiatic
lucea sub cer,
în timp ce eu,
în mãreþia lui,
înlemneam.
Îi vedeam scoarþa
netedã ºi pulsantã
cum licurea în ochii mei.
Hipnotizat,
am pãºit
pe pãmântul puternic,
simþind cum înrãdãcinez
ºi mã scurg
spre adâncuri doar visate.
Apoi, deodatã,
ca un nor
ce umbreºte lacul,
se lãsã cortina,
sub clipirea ta.
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