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noxa 1

tu știi sufletul cuiva
cu mintea ta
tu știi că noaptea
din mintea mea
e stea grea
ai aflat ceva ce ai știut că nu știai
și ai strigat smintit îndurerat
că mintea ta e în sufletul altcuiva
ai simțit intuiție grea în geana mea de stea
te-am legat în pana mea să-ți arăt paradisul
proscris te-am prescris în cerneală
ai promis
că vei lumina noaptea rea
ai promis
că vei fi lumina mea
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noxa 2

poem în așteptare sub mare
pe o lotcă așezare
din undă în undă îmi saltă
o aripă de ducă în nălucă
venită să lenevească în apă să băltească
să observ cu aripa din dotare
ce cocon va naște domn de apă să îmi placă
cel mai tare
frământă clipa aripa se naște sau nu
e taină grea
pândesc cu aripa în iz de izmă
pierită clipă
nu a venit șoptește aripa
cât aș mai putea aștepta
și așa mult deja
îmi las aripa să mă ducă
cu dor de domn de cocon de luncă
din undă în undă cu aripa mea de pană
șterg această notificare
și te iau la întrebare
câtă aripă din pană ajunge la a ta născare
câte fire urzite vrei ursite
câte pene vrei să merg cu lotca măriei tale
te naști sau nu în sare.
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noxa 3

zice
planetă ai întins
îți cer raportul
sub soare
ai lucrat cu râvnă e întinsă întinderea
în zare
ai făcut o planetă reușită
pe de altă parte
sub lună
întinderea nu e întinsă
nu e bună
planetă ne-teșită
în zare nu e zare
zic
întinderea de e întinsă
nu se vede că e întinsă
o parte din întindere să fie neîntinsă
pentru a ști partea cuprinsă
în întinsa neîntinsă
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noxa 4

a făcut lumea lut din țărână puțină
creator de materie elaborată
în divinitate închegată
cu corn de lut de om salut
te-a închegat om cu geana te-a privit
cu dor în mi-bemol
ai răsărit cu rană de cuțit înfipt în inima smulsă
în neant ascunsă
trecută prin lume în dor geometric cuprinsă
ai eșuat pe la margini din păcat de pântec
te-ai dezvoltat
parte umbră parte zare
ai coborât întunericul orb din sare
numărat din alb în negru ai cântat
întins
ai prins rădăcini de moarte
chip ciobit de noapte
zeu înaripat
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doxa 1

a!
avem păcătoși pe care nu-i iartă
nimeni
nici iarba nici naiba
a!
atunci se răzvrătesc să nu fie corectați
când coboară în chin omenesc în revenirea în sine
se zvârcolesc descoperiți în fața divinității
cu mare viteză
a!
ei știu luxul de pe lume
soră cu necazul
la limita biologicului aflați
fără frică de presiune și temperatură standard
stăpâni pe împărățit inimi
în jumătate fiecare cât mai mult poate
au strâns vigoare cât în cer îți cer
îmi dai sau nu
a!
sunt în mare dorință
de a continua
să caute la suflet în prima propoziție
unde scrie viață veșnică
a!
între evidență și faptă e o diferență
sădită în tiparul minții lor de păcătoși neiertați
în cotidian se întâlnesc cu aripa
învinsului ahriman
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a!
o idee de faptă stricată în veci
nu poate fi reparată
nu trece zi până nu își varsă sufletul
în locul geometric cu rugăciuni
datori cu trupul
cu el nu se mai întâlnesc
nici în iarba nici în naiba
să vadă decalogul dacă e înțeles
cu cele 9 fericiri
a!
mai este o fericire că nu ai văzut și ai crezut
că ai crezut fără să vezi
stihiile pare obișnuite cu decari de zecari
a!
asta e averea lăsată pe pământ
revin și nu își mai găsesc drumul de stele
apoi își duc sufletul în cer
dar tot nu sunt scutiți cu nimic
a!
pot să aducă sabia să te vadă mai bine
sus peste sus te vor pune
pe iarba pe naiba
dar tot greu vei intra prin poarta mea
a!
când nu vei mai fi nimic nu te va opri
să privești cu ochiul lui dumnezeu
să vezi cine se mai mântuiește



120

a!
du-ți păcatele în nu știu care sus
și pune bazele următoarei lumi
unde vă veți ierta din doi în doi
neiertați neiertători
schimbând păcate între voi
a!
între noi






