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oriental  
 
pământul se deschide pentru ea, 
dar nu cu osanale. 
cerul african se scurge 
în lingouri fluide și fierbinți 
pe sânii robuști ai fetelor morgana. 
cămila cade în nisip 
și strigă mut, cu botul încă umed. 
vântul cântă în rafale 
răsuflarea ei mai   presus de focul 
a o mie de infernuri. 
lumea e corabia 
în care dumnezeul ei a murit demult,dintotdeauna. 
purtată pe umeri de sclavi, 
sahara a venit: 
regină-n tunete de jar și-n evantai subțire. 
biciuiește cămila căzută. 
se scaldă-n lapte. 
e rasistă. 
în haina lui murdară, 
un alah negru și pudic o privește, 
și atunci coranul plesnește 
sub pielea ei de pergament. 
  
saharo,ce piele alba ai 
pe osul de tăciune! 
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                         Remember 
  
iatacul din mare 
se loveşte de trupuri de morţi, 
iar glasul omului 
ne face să ne-necăm. 
iți sărut craniul subțire 
și pun o floare, 
oscilând între două lumi, 
în ochii ceacâri ai unui câine. 
plantez într-o algă de sticlă 
semințe de lavandă, 
iar ele se deschid fără parfum. 
o parte ireversibilă din mine 
aleargă de centauri și de zâne cu colți. 
în valuri de nisip 
se rup doruri vechi, 
și parcă le uit 
odată cu numele tău. 
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                         icar 
  
se cățăra pe scara către cer. 
angoasa se-ntindea ca ceața 
printre copacii necruțați de ploi, 
iar voci parcă de peste ani 
strigau la el să vină inapoi. 
“sari către-nalturi, 
cu negrul tău avânt 
și palmele-nainte!” 
nu e un mit de zburător… 
doar ai visat același vis ca mine, 
printre gratii arămii 
sau de torace șubred. 
  
urlu, 
iar urletul pătrunde în pereți 
și se blochează-n tencuială. 
  
nu mai visezi 
același vis ca mine. 
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                       egoista 
  
de ceva timp visez pădure. 
visez pădure de când am jupuit iepurele 
și de când am atârnat coarnele cerbului în cui. 
nu sunt eu,pentru că eu nu ucid. 
știi,de fapt sunt tu.doar tu ai face așa ceva. 
prin mine ai jupuit iepurele și l-ai mâncat. 
de aceea mi-a sângerat stomacul, 
și mațele s-au încleștat într-un dans disperat 
cu aromă de fum. 
“hai să vânăm împreună!” 
nu,nu vreau.eu nu ucid. 
“cu toții ucidem cu gândul,iar gândul tău e arcul!” 
EU nu ucid… 
  
Mă doare capul, 
pentru că alergi nesătulă de carne 
prin cutia mea craniană colorată în verde. 
  
TU ești pădurea mea, 
căci tu ești eu. 
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                           ateu 
  
ai trecut pe lângă mine 
într-o toamnă, 
și am văzut în urma ta 
un axis mundi. 
am zis 
că poate mă agăț de el, 
dar mi-a fost milă 
să nu rup vreo creangă 
îmbibată-n sânge 
amestecat cu dumnezei și praf de stele. 
  
sunt o atee, 
ș-am prins 
tot într-o toamnă 
un axis mundi 
în borcan, 
unde s-a descompus 
în gemeni norocoși, 
ori poate-n lupi cu blana arămie. 
  
ești într-o romă dărâmată 
și te iubesc încă de când 
orașul a căzut, 
chiar daca ai trecut pe lângă mine 
într-o toamnă… 
  
  
(și am văzut în urma ta 
un axis mundi). 
 
 


