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serpentina aghioriticã
(sinapsa aghioriticã)

1. suflete al meu ia repede o
hîrtie albã
ºi scrie

m-a muºcat un cal de umãr

în ape boncãluitul de cerbi
face rotocoale
strãvezii

aripa libelulei
aripa fluturelui
deasupra apelor
plutind în derivã

pielea hainelor tale
piele de salamandrã
m-a muºcat un cal de umãr

ºi n-am auzit
cvartetul dioptic
mi-au crescut mustãþile dragã
îngere
mai mari ºi mai lungi decît
þi-ai putea închipui
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vreodatã mi-a crescut barba
dragã
îngere în locul aripilor serafice

douã mîini
douã
picioare
douã aripi

„serafimii cei cu
cîte ºase aripi”
ºi „heruvimii cei cu ochi mulþi”

va veni trenul acela verde
ºi te va duce-ntr-o
þarã streinã
cu nume angelic

îmi curg pletorele
peste sarea
cherhanalei din mine
acolo unde mã adãpostesc
în cochilia
somnului euforic

visele de chihlimbar îmi
mai turburã liniºtea ºi-mi
apãrã inima de slava
deºartã.

acesta e cuvîntul esenþial
cuvîntul magnific: urechea, labirintul, 
pîlnia patefonului
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serpentina aghioriticã
ºi palmele tale
mirosind a flori de
lavandã
ºi seminþe de palm

vindecarea de noapte,
vindecarea de frig, spaima de
fricã
va veni, va veni în
curînd
pe calea lactee
„iatã-mã, Doamne, al Tãu sînt,
iatã-mã, Doamne”

cu braþele mele întinse a zbor
cu braþele mele de pasãre
vertical- transversalã mi-e
rãstignirea aceasta gata de
plecare în fiece zi

îmbrãcat în mantaua de drum cu
toiagul în mînã.

2. cu pixul meu cel subþire cel
negru
am scris
pe hîrtia albã
a pielii tale ca pe un pergament
transparent,
tremolo, tremolo
translucidele noastre vieþi
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transcarpatice transoceanice
poemul acesta cu gust de frezii
ºi suave arome de verde-smaragd nu ºtiu
dacã am nimerit
þinta, roata aceasta a

norocului
recurenþa timpului
bolnav de rãmãºiþele
anamnetice.
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cele ºapte rîuri galbene ºi
celelalte nouã rîuri verzi

1. fã Doamne ca cele ºapte

rîuri galbene

ºi celelalte nouã rîuri

verzi izvorîte din eden

sã-mi aminteascã

de magma vulcanului vezuviu

ºi etna

de lava roºie în rîuri sau

pîraiele galbene

rîuri albastre pietre-n

crepuscul pîraie de noapte

ce urcã spre nord

lumina aceasta de

miere prelinsã peste

muzica arãmie

nu dogoreºte

doar strãpunge uºor

pianul de piele ce-mi

umple inima de

muzica blîndã nu-mi iese din minte
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doar eu sînt iubirea
pentru o milionime de
secundã din timpul acesta
eu sînt rîul cel roºu
am strãbãtut istoriile cu tristeþile
mele în þipãtul acesta de muzicã a
frunzei în cãdere
purtat de vînturi sãlbatice

acum doar aud sonurile
'nserãrii
ºi cornii cîntînd
peste dealuri
peste plînsurile rãmase încremenite
în stalactitele disperãrii
în stoluri pe acorduri de
ghitarã ºi mazurci de chopin

viola ºi sonatinele
pentru pian ºi orchestrã
o Doamne cît mi-au
luminat calea ºi
mînuþele copilaºilor-îngeri
coborînd în choruri
strãvezii ºi serafice

2. transaprenþa aceea difuzã îmi
fãcea intangibilã persoana ta
care urca în niºte
valuri de abur
gara acestui oraº seamãnã
cu închisoarea vãcãreºti
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ca într-o celebrã
sonatã scrisã de
beethoven dialogul
perfect dintre vioarã ºi
pian

mai multe
voci aliniate ca pãsãrile
pe sîrmele de telegraf
cum se întîmplã aºa
ceva cum e posibilã o astfel de
incongruenþã specificã

sã duci la bun
sfîrºit pînã la capãt
mecenatul acesta artistic
ºi luminile platformei sãvineºti în noapte
sau ploaia de aduceri-aminte
din podgoriile de aur

doar în patul de-acasã
somnul îmi este
alin
ºi suspin
mai rãmîn
dealurile, lutul,
argila ºi mestecenii
un munte de pãmînt
roºu am mîncat Doamne
pînã sã ajung la
ecosistemul
vegetativ
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al magnoliei
pînã îþi va fi
vindecatã memoria
de spiritul terapeutic
al cãlãtoriei.

3. „fii sub cortul meu de
piele te voi apãra de rele 
streaºinã din
subsuoarã cuib sã-þi
fie care zboarã ceasul
opt demult trecut sã
te apere sub scut
sîmbãta, sabatul cale 

înspre eshaton la
vale sã ne ducã sã
ne-aducã timpul-pasãre
nãlucã 

ceasu-n opt sã se
opreascã Ziua
Domnului sã creascã
aurorã borealã 
ziuã, ziuã fãrã searã.”

4. mai întîi m-am rãnit 
în rosa canina care
mi-a sîngerat degetul
inelar apoi cu acel
marker roºu tu ai
desenat pe hîrtie un
peºte imens
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precum ai fi scris
pe nisip
sau pe ape
dupã aceea s-a pus pecetea
liniºtii pe buze
ºi doar ochii
au bãtut din
aripi

mai greu e
atunci cînd îºi
schimbã culoarea

ºi devin nepãmînteni
ei au strãlucirea zilei
dintîi

sau cu optul pus în
picioare care lasã o dîrã în
urmã zicînd: „tu ai desenat pe 
hîrtie un peºte imens
precum ar fi scris
pe nisip
sau pe ape”.


