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1. TRUPUL SACRU 
 
Mă sprijin de tine. Tu sprijini cerul. 
Deşi eşti trup, eu suflet şi iubire, 
tu îmi îmbraci veşminte verzi 
şi minţii desenezi o scară de gândire. 
Nu ţi-am cerut cu glas că vreau să urc 
acolo sus, în raiul de lumină 
şi totuşi trunchiul tău de cifre 
mă-mpinge, mai aproape ca să vină 
apa-n care se scaldă heruvimii, 
cu rodul tău hrănindu-mă pe mine 
să văd adâncul rădăcinilor, 
să aflu ce e rău şi ce e bine. 
Nu-s floarea ta, deşi m-ar încânta 
să desluşesc între tulpini 
misterul arborelui sacru. 
Totuşi prin tine simt în mine 
cum se sprijină tot cerul. 
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2. JOCUL 
  
Jocul meu a început sub cireş. 
Piatra rătăcită printre nervurile 
Înflorite argintiu 
De zborul primăvăratic al gâzelor 
A încăput perfect in căuşul 
Mâinii înfrigurate de atingere. 
Doar vântul ce răzbătea 
Printre crengi şi plete 
A încercat să-mi smulgă bucuria. 
Mâna a ţinut strâns comoara fragilă 
Până astăzi, în visul trăirilor 
De odinioară. 
Am simţit în miezul palmei 
Răceala pământului prin care curge 
Necontenită, viaţa. 
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3. PLOUĂ DE DOR 
 
Zile când plouă – 
Picăturile de ploaie se preling triste 
Pe trup ca pe scoarţa unui copac; 
Duminici sfinte când plouă – 
Nu ale noastre, ale copacilor, 
Când suntem noi, care căutăm veșnicia. 
Lume născută ce a învăţat să respire 
Unul prin altul, prin ploi, 
Ploi de copaci, rătăcind printre suflete 
Şi lumea toată – rătăcind într-un copac. 
E ploaie şi cerul 
Plouă copacii, plouă toate frunzele, 
Copacul plouă în priviri şi-mi cresc rădăcini 
Care sprijină divinul, mi-e dor… 
Acea duminică sfântă când sufletul 
Caută arborele să se cunoască pe sine 
Pe fruntea omului grăbit, copacul plouă! 
Plouă şi amintirea lui când caută, dor… 
Miroase a Facerea lumii şi a lumină ascunsă în noi, 
A tăcere difuză ce e gata să strige – 
Anotimp mort, rătăcind în căutare, 
Aproape tăcut, arborele plouă. 
Când s-a topit pământul sub noi 
Şi a rămas cerul să plouă, să plouă copacii 
Cu dor de tăcere, cu mersul stingher; 
Să-ţi aminteşti acea duminică sfântă, 
Când a plouat cu căutare de ochi inocenţi, 
Până la capăt, până la mine, 
Şi-n acea căutare, arborele s-a înălţat, 
Prin inimă plânsă, de dor picura cerul… 
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4. NOAPTEA FĂRĂ TIMP 
 
Noaptea, în care am pierdut frunze de arbori, 
Se revărsa în picături de ploaie peste mersul greoi 
şi îmi uda particule din suflet. 
Stăteam şi legănam pe brațe o toamnă suspendată în 
Amărăciunea petalelor de crin ofilite 
şi îmi era dor de lume. 
Se desprindeau frunze în rugina mată a pământului de sub tălpile mele, 
cărora le era frică să calce cărările ultimului drum de noiembrie, 
noaptea în care am pierdut frunze pătate, 
am înţeles că era toamnă şi era târziu 
şi se scuturau așteptări până la deznădejde. 
E toamnă şi-acum?! 
A mai rămas în noapte bruma – 
simt prin orele care se scurg, bătăile inimii 
care-şi pierd ritmul, amorțind arborii subţiri. 
Suspină însetate de atingerea pură a ploii frunzele strivite, 
răvășite în noiembrie ruginiu, care-și suprimă timpul 
în ceasuri nocturne de spaimă, sub tălpile mele pământii. 
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5. ZILE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ 
 
Azi, totul e curat și limpede și frig și 
am încercat totul ca să pot 
învârti Pământul 
și n-a mers. 
Se spune că dragostea învârte Pământul 
și eu iubesc marea. Uite! 
E plină plaja de tine și nu am scoici ca să le adun. 
Trec zilele și nimic nu se mai repetă 
pentru că nici nu trebuie. 
Se întâmplă doar o dată. Le folosești și le arunci – ca 
dragostea. 
De asta nu se învârtea Pământul! 
 


