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1. călduț 

  
            ciocolata caldă într-o dimineață 
            de vară 
            e motivul permutării 
            unor biscuiți cu unt 
            pe fața de masă. 
            ritualul meu înainte 
            să trebuiască să fiu iar adult. 
            carourile de plastic ieftin 
            ce îmbracă lemnul de sub 
            ceașcă 
            îmi par a fi eșichierul 
            pe care am jucat prima dată. 
            soțul învățătoarei sorbea din cafea 
            sub teiul din curte. 
            eu mă învoiam 
            și la o ciocolată subțire de tonomat, 
            din care luam o gură cu fiecare pion 
            capturat. gândeam că tare mă pricep 
            dacă ultima înghițitură 
            am prins-o caldă. 
            mă grăbesc mutând biscuiții 
            pe fața de masă. 
            trebuie să ajung la serviciu 
            și să beau ciocolata 
            caldă. 
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2. Festin 

  
            Felia de lună din cer 
            Sclipea rumenă peste noi: 
            M-am prefăcut în becer, 
            M-am lungit până-n stele apoi, 
            Să culeg obiectul dospit 
            Pentru banchetul domnesc… 
            Unge-l-voi gingaș din cuțit 
            Cu o pastă în stil elinesc, 
            Stoarsă-acum din dragostea mea… 
            Curând mă-nchin ca pivnicer: 
            De vin îți clădesc o cișmea, 
            Păzită de-un grav temnicer, 
            Durerea mea… 
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3. ajutor sunt pătrat 

  
            în fața mea există un zid 
            cu o bucată 
            sau mai bine zis fără o bucată 
            de formă imperfect circulară 
            fix la doi centimetri de mijloc 
            pe diagonală. 
            păcat de mine că sunt pătrat 
            deoarece pătratele încă 
            le desenăm în formă de pătrat. 
            ce-i drept am și eu 
            diagonale inegale 
            poate o să încap 
            în gaura imperfect circulară 
            dar nu 
            mi-au zis că nu-i suficient. 
            mi-am rotunjit deci 
            colțurile de la bisectoare 
            și medianele pe toate 
            le-am rupt 
            am mai tras un pic 
            de diagonale. 
            dau să mă ghemuiesc în zid 
            dar văd că îmi intră 
            numai cucuiul meu 
            de pătrat circularizat. 
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4. Vecie 

  
            voi dormi un somn greoi, 
            sub sigiliu strâng din gene – 
            pică ceara soarelui mort, 
            ultima-i suflare o înghite pe a mea. 
            cum piere amurgul 
            într-o baltă de sânge, 
             măcelul pe orizont, 
            și peste pleoape se scurge. 
            alunec și eu 
            cu ochii 
            peste pata vâscoasă 
            și în veacuri mă scurg… 
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5. dolor poetica 

  
            se anunță prognoza, 
            eu stau și gândesc 
            dinăuntru la cum 
            vreme nu e. 
            gândurile smulg pe rând 
            limbile ceasului din perte 
            până mai rămân vreo trei, 
            pe care le-nghite 
            condeiul flămând. 
            două’ș cinci de grade 
            îngheață prin fereastra mea. 
            soarele trimite 
            sloiuri de angoasă 
            numai înspre clipa 
            ce s-a rătăcit 
            în etanșul de după jaluzea. 
            se anunță vreme caldă, 
            eu stau și tremur 
            și picur sângele acronic 
            peste file seculare. 

 


