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SUPREMUL INDISCRET 
  
M-am substituit visului şi am ales empatia 
Pentru a mă împleti cu imaginea ta. 
Mi-am potrivit pasul diminuat cu gândul aglutinat, 
Pentru a pune aripi dorului însetat. 
Am înnodat gândurile în sacul monologului 
Şi-am împins atenţia în braţele iluziilor perceptive. 
Sfera lor se rostogoleşte greoaie spre eul activ. 
Ce nesuferită şi dezamăgitor de confuză sunt! 
Ereditatea răzvrătită se ia la trântă cu şcoala. 
Persoană şi personaj deopotrivă, relaţie simpatetică, cognitiv-afetivă. 
Ghem de afecte strânse în foi mototolite 
Şi aruncate în ghiozdanul emoţiilor curente. 
Liceu cu geamuri de silogisme străvezii, 
Cu ce strategie algoritmică ne ademeneşti, 
Pentru ca apoi să ne stârneşti imaginaţia creatoare 
Prin analogie cu visul de perspectivă? 
Dialogul cu viaţa este uneori poticnit 
De rocile perseverenţei ridicată la rang de curaj. 
Flegmatici sau colerici, răbdători sau îndârjiţi. 
Prezent amăgit de optimum-motivaţional. 
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FRUSTRARE DE DOR 
  
Am întors lacrima pe dos 
Şi am pus-o într-un cui abscons. 
Într-un loc obnubilat, bizar, 
Unde gângăniile ţes fire de timp amar. 
Te-am ascuns de ochiul şi de mâna mea 
Pentru a te dilata mai târziu, pedeapsă tandră. 
Ţi-am şters ridurile cu mâneca 
De la haina tocită în cot de durere. 
Şi ţi-am lustruit fruntea încruntată. 
Ce tare străluceşti de dorinţă ascunsă! 
De ce nu m-am gândit oare 
Că acolo s-a cuibărit criptic dorul 
Şi s-au legat şireturile vremii cu noduri de jale? 
Lacrimă amară, ce dulce ai devenit 
În haină nouă, strălucitoare, 
Tivită cu idealuri de viaţă şerpuite, 
Uneori poticnite de gânduri saturate. 
Ce frumos zâmbeşti când te uiţi la mine! 
Adâncul tău devine omnipotent 
Când îmi dai mâna şi mă ţii de braţ. 
Mi-e teamă să nu mă înec în umbra ta. 
Dulce – sărat – raţiunea mea de a fi. 
Înlăcrimată, legitimă frustrare de dor. 
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Sezonul de furtună 
  
Începe sezonul de furtună. 
Sufletul tău s-a ghemuit în palmele mele moi, 
Să-l mângâi pe creştet cu adiere albăstrie. 
Nicio glandă lacrimală nu-şi numără cristalele. 
Mă doare încremenirea de sub stele, 
Ancorată lângă balconul inimii tale. 
Curcubeu de vise ţi-aş agăţa la gâtul răvăşit 
De sunetul sacadat al tăcerii firave. 
Mă aplec să-ţi sărut tâmpla tremurândă 
Şi să-ţi netezesc azurul paşilor rătăciţi. 
Mi-au înfrunzit gândurile în aşteptarea mugurilor 
De dorinţe răsfrânte spre seva cerului. 
Umbre nebune, spânzurate de salcâmi, 
Cerşesc bătând din aripi frăgezimea luminii. 
Te aştept în noaptea asudată de emoţia zborului 
Spre orizonturi arcuite sub povara ochilor. 
Începe sezonul de furtună, 
Iar sufletul tău s-a cuibărit în mine. 
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Monocromie 
  
N-am încredere în viteză, 
Mi-am potrivit întotdeauna paşii cu inima ta, 
N-am încredere în firele de iarbă 
Tocită de tropăitul umbrei tale rătăcite. 
M-am căit pentru toate vorbele izvorâte în pripă 
Şi pentru toate gândurile ce ţi-au speriat somnul. 
Am dat socoteală, pentru tot amalgamul de sentimene 
Cu care ţi-am sufocat liniştea obscură. 
Am fixat uşor pânza amintirilor pe şevalet, 
Pentru a degusta cu poftă cromatica zâmbetului tău. 
Glasul meu monocrom dă târcoale inimii tale, 
Netezind asprimea nopţilor îngândurate. 
Te privesc printre genele care umbresc cerul, 
Scrijelind uşor luna strivită-n tăcere. 
Mă dor ochii de sclipirea vorbelor tale 
Înşirate pe dinlăuntrul oaselor mele. 
Să ne privim ca două fantome marine, 
Iar timpul să ne mai lase o frunză 
Şi o pânză de păianjen rătăcit, 
Pentru a putea colinda duşi de briză. 
Am nevoie de un minut, de o secundă 
Ca să alerg spre tine, să curg şi să plutesc, 
Încet, fără viteză şi fără luptă, 
În liniştea îngenuncheată de cuvinte. 
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Regăsire 
  
Clipe arse se aprind pe dinlăuntru , 
Muşcând cu sete aerul în care tăcerea adie, 
Strigând mocnit şi lovindu-mă în gene. 
Câtă lumină încolţeşte în iarna privirii mele! 
Mă tem să nu-mi ardă zăpezile din oase. 
Roua dimineţilor uitate în sertare se ghemuiesc, 
Sărutând rănile cuvintelor cu aripi smulse. 
Mă doare zborul frânt în cioburile nopţii. 
Ruine înşirate pe dâra de praf a aminitirilor. 
Tu eşti sămânţa ce încolţeşte trecutul, 
Făcându-l părtaş la rătăcirea din mine. 
M-am găsit pentru că m-ai căutat dincolo de lumină. 
Te-am zărit înotând în oceanul de vise însetate. 
Picătură cu picătură te-am înnodat în tăcere, 
Asurzitor izvor hrănit cu cenuşă de stele. 
 


