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Una

ce‑ar fi să scriu poezii! 
să‑nşir cuvinte pe o bucată de hîrtie 
şi după ce pun punct 
să o prefac în petale, 
le anin prin crengile vremii 
le dăruiesc vîntului, să le ducă el unde‑o şti 
iar una, una dintre poezii, cea mai scurtă, 
să o lipească vîntul pe ochii unui semafor. 
şi‑atunci cuvintele s‑ar colora. 
verdele şi roşul ar umple drumurile 
iar oamenii ar vorbi cu poezia, 
ar opri maşinile, 
s‑ar opinti să dea jos hîrtia de pe semafor, 
s‑ar strînge tot mai mulţi acolo unde curge verde şi roşu, 
şi ele, cuvintele 
i‑ar umple pe oameni, 
aerul ar fi poezie, 
asfaltul s‑ar preface în litere 
şi nimeni nu ar mai îndrăzni să pornească maşinile. 
ar sta toate la semafor 
înţepenite şi uimite fiindcă nu ştiu să citească.
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tot una

şi s‑a făcut primăvară. 
apa de peste creştet s‑a limpezit 
de bucuria călătoarelor întoarse 
cu aripa ce şoptea cunoscut 
şi parfumul cărămizilor din turn 
ce le‑a ţinut ochiul în lumină, cale de poveşti. 
au pierdut trei surate pe drum, 
au ţipat în zbor, 
lacrima sărată le‑a furat din văzduh 
şi au coborît aproape de buza mugurilor 
apoi inima le‑a luat‑o înainte 
aripile s‑au întărit şi ciocul lor s‑a îndreptat spre soare. 
unde au căzut suratele, în ţipăt viu, omenesc, 
izvorul şi‑a întors cursul 
iar acum trec prin dreptul ultimei stele, 
ritualul cere să‑şi ţină aripile ridicate 
ca vîslaşii ce aduc corabia în port. 
trupul fierbinte alunecă golit de puteri 
şi ştiu că sînt aproape de mîna fetei dusă la sprînceană, 
de surîsul cusut cu mărgele în bob mic. 
sînt zorile.
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două

coboară soarele în vîrfurile degetelor. 
numai aşa voi putea scrie în aerul inimii tale 
ce nu pot rosti, fiindcă nu poate fi rostit.

îţi va fi şi ţie mai uşor; 
şi mie. 
şi astfel vom avea vreme să ne privim mai bine 
mai cu luare aminte, 
vom deveni mai aspri cu pornirile ascunse 
şi vom cunoaşte 
că doar furtunii îi este dat zbuciumul 
şi numai apei neliniştea, 
coboară‑mi soarele pe vîrfurile degetelor

şi le voi strivi de tîmpla mea 
pînă ce va ţîşni de‑acolo cerul întreg, aurit  
 de la degetele mele.
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