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1. Aroma unui vis 

 

Mănânc iarbă sub un cer pleoștit. 

Mă arunc și zbor cu fluturi, 

Beau dintr-un pahar de apă spart,  

Iar oglinda ta se bate cu propria-i umbră. 

 

Stai și mai bei un pahar de vin, 

În timp ce pagina a II-a din cartea a IV-a se rupe, 

Iar eu îngheț sub pături calde ținând în mână 

O linie de tramvai. 

 

Mănânc hârtie și mă hrănesc cu polen. 

Te îmbrac în stele, te număr și te înșir. 

Îți promit o nouă eternitate a unui 

Nou cer defect, iar sughițul inimii tale e... 

Răspuns. 
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2. Oglindă 

 

Bună! Și ție! Ce mai faci? Mă uit la tine. Te-ai schimbat. Tunsoare nouă, îți place? Mai 

degrabă cred că e vorba de ținută. Mi-am schimbat stilul, într-adevăr. Mi-ai lipsit. Știu. 

Vrei să ieșim cândva? Diseară, la cină. Plecăm la șapte. 

 

Ești frumoasă! Oh, mersi! Și cum o mai duci? Sincer... m-am pierdut. Suntem pe strada 

iluziilor, nu-ți fă probleme. Vreau să zic... printre gânduri. Nu vreau să vorbim despre asta. Te 

iubesc! Poți să taci? Mi-e dor de tine. Nu știu despre ce vorbești, sunt chiar aici. Și totuși nu 

ești. 

 

Mulțumesc pentru desert. Ar trebui să plec. Te-ai schimbat. M-am pierdut. Ne vom revedea 

cândva? Normal, doar sunt reflexia ta. 
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3. Condoleanțe într-o zi de marți 

 

Totul depinde de lumina stelelor de mare 

Care luminează valurile viselor noastre. 

 

Totul depinde de lavanda sonoră 

Care dansează sub lumina aurie a cerului. 

 

Totul se rezumă la nota 10 

Pe care o meriți și la ceasul 

Deșteptător care sună la ora 4. 

 

Totul egalează picăturile de apă 

Dintr-un pahar de apă spart. 

 

Totul se modifică când una dintre  

Furnicile mușuroiului de minciuni 

Se pierde și renunță. 

 

Totul își capătă și își pierde sensul 

Când Luceafărul nu se coboară  

Pe Pământ pentru un simplu muritor. 
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4. O replică de film 

 

Pe-o pajiște cu un cer 

Albastru miop, doi trandafiri 

Se nasc și dansează până 

Se transformă în sirop. 

Dulceața buzelor lor 

Curge ușor pe câmpul iubirii 

Și când cei doi mor 

Capătă o aromă de dor. 

Renasc în tabloul de toamnă 

Ca și cântece vii. 

Se pierd în a vieții lumină, 

Scriind mut trei mii de poezii. 
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5. Cu timpul am devenit o centrală ce alimentează cu frică 

 

 Am devenit astfel o altă mașinărie a lumii  

Contemporane, uitându-mi scopul și lăsându-mi în 

Urmă culorile. 

 Roșul, iubirea din mine, se ascunde adânc sub un 

Maldăr de pietre ce pulsează 

Sub inima mea. 

 Albastrul, speranța ce nu piere, l-ai luat tu, străine,  

Când ai plecat de acasă și m-ai lăsat plângând 

În pragul ușii. 

 Roz, verde, indigo, culori ce umpleau cândva un 

Suflet, toate s-au veștejit sub ploaia acidă a norilor  

Grei și negri, ce cu timpul mi-au acoperit cerul senin. 

 Fiecare picătură a căzut greu, iar furtuna neoprită 

A lăsat cu timpul o groapă uscată în câmpul care 

Cândva a fost viu. 

 

Un gol s-a format din nimic, iar în neputința mea 

De-a-l umple... 

L-am mărit. 

 


