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ochelarii şi cărţile

ochii mei sunt în tocul ce scrie,
ochii mei sunt ascunşi în
portcreionul ce-l duc
în buzunar
ca pe un papagal, ca pe un diamant
sau cintezoi deopotrivă
sălbatic animal, stiloul acesta
ascuns în cutia viorii
când îşi începe litania,
incantaţia
curgerea râului devine
mai aspră

de atâta folosire s-au ros mânerele
lucioase de bronz,
ale uşii,
mă uit în oglindă,
cicatricea încă mai mustră
cicatricea încă mai doare,
strada e-n ploaie, „spectacolul
lumii”
sunt întrebat la telefon „dacă
sunt supărat”
„nu am nici un motiv, răspund:
viaţa este un dar”,
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urcarea treptelor străzii
este făcută „avec rallanti”
descoperindu-se astfel femeia
cu picioarele lungi
ca trestiile lui blaise pascal
din care unul păşeşte iar
celălalt păzeşte
zâmbind prin pielea gri

câtă lumină la acest etaj
de spital, dar mai ales
cât alb, de la pereţi până la
halate
poţi vedea furnicarul lumii la 
picioarele tale, precum împăratul solomon,
prin această fereastră.
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să fii mângâiat de frigurile
 de început ale lumii

1. e aşa o trecere viaţa, te întâlneşti
doar cu moartea mai ales pe peron în
gările zilelor apusuri şi răsărituri
mestecate încet
între blândele clătinări ale
sânilor, înţelepţi
precum clătinările din cap ale
bătrânilor pustiei

2. mă năpădesc furnicile, mi se plimbă prin creieri
îmi mişună prin porii pielii, ţes
întreţes pânză de labirint în faţa
retinei înceţoşate obosită lentilă
aburită de atâta
zăduf al urcării

3. să fii mângâiat de frigurile
de început ale lumii, în
cerdacul jilţului când
zorii se crapă de ziuă.
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între moarte şi viaţă cu pâlpâiri de frisoane

am fost şi eu bolnav
stăteau adresele poeţilor agăţate
cu bolduri pe pereţi
casa aceasta e răscolită de duhuri bezmetice
am fost şi eu bolnav şi în desele-mi
halucinaţii vedeam roiuri de îngeri
căni părăsite de ceai care se dizolvau 
de la sine în bulgări de porţelan

trei zile în şir mi-am întors
bolovanul sub cap ploi transpirate
lacrimi sau umezeală curgeau de pe mine
pe el într-un timp într-un acces de
febră l-am visat prefăcut în pâine

trei zile, trei nopţi am stat
între moarte şi viaţă cu pâlpâiri de
frisoane la căpătâi. uscăciunea
cerului gurii o potoleam doar cu stropii de rouă.
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târziu când obosise lumina prin fereastra
odăii irizări de basm scăldau seara

târziu când tot sângele din braţe se
scursese deja în mlaştinile câmpiei de la

rovine auzeam scârţâitul uscat al frunzei
rostogolite de vânt pe platforma de beton
unde se usucă şi se vântură grâul

plajele părăsite sunt aşa nişte poze
îndepărtate pentru care din când în când
suspini îngreuiat

doar lectura te face domestic.
uşile acestea parcă sunt nişte copii în 
pieile goale. pe treptele nopţii şi zilei
urcăm şi coborâm mereu

tăciune, ochii de rugăciune. haine,
hlamida roasă la mâneci, de timpuri
străvechi. când drumurile toate treceau
prin cernăuţi

tăciune, ochii de rugăciune. muzica
aceea ameţitoare a rămas. muzica lui
wolfgang amadeus mozart.
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sângeră ochii lui lazăr în mormântul
de piatră. afară e Prietenul care-l
strigă. de atâta bunătate înfloresc şi
pomii neroditori.




