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Po-et! 
 
– Ingambament și modernism, 
Necanonic și spărtură, 
În vers ori -scuze!- 
Rimă albă și… 
Secătuire 
De suflet. 
– Ce urât? 
– Grotesc – la loc de cinste! 
Fragmentarism suplu, 
Abominabil poem 
Îmbibat în mizeria uzinelor 
Din suflet. 
– Asta e… 
Ne-am industrializat 
Orice fărâmă de uman. 
– Atenție, plouă! 
– Zâmbetelor forțate și reci 
Le ruginesc 
Piulițele. 
„Mai lasă-mă să vin 
C-o șurubelniță 
De aur 
Și te rezolv.” 
spune bancherul 
Din față. 
„Doar lasă-mă 
Să mor” 
Șoptește Poetul 
Din colț. 
– Metempsihoza asta 
E complicată! 
– Dragă Poet, 
Nu știu dacă-l 
Vei mai găsi 
Pe Eminescu, 
Dar te țin eu de mână 
Cu ochii închiși 
Pe-o gură de 
Cer. 
  
– Po-et! 
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Cafeaua lui Dumnezeu 
  
Picură sufletu-n 
Curând 
Mai ceva ca sângele 
Pe pământ. 
Invers, însă, nu se poate 
Iar steagurile se tot desfigurează 
Fluturând 
Și dându-și coate 
De oamenii ce-și vând 
CUVÂNTUL – 
„Invers nu se poate!!”. 
  
Curge, totuși, înapoi 
Spre asfințit de lume, 
Unde stele cad în tolba 
Lui Dumnezeu, 
Tot ce-am adunat în noi: 
/și colți, și pizmă, și ierni, și război, și nicăieri./ 
  
Și-uite-așa catadicsit 
Soarbe elegant 
Dumnezeul unui trist, 
Din paharul clocotind, 
Omul: 
  
Pe mama o soarbe 
Din mine, 
Pe Nietzsche 
Din Isus, 
Iar pe tine 
Ei bine… Tu alegi boabele. 
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Prejudecată 
  
Ca o carte scrisă 
Pentru ceilalţi 
Deschisă interpretărilor şi 
Privirilor, 
Tot aşa şi eu, 
La fel de puţin 
Mă cunosc. 
Pentru ceilalţi trăiesc 
Şi din ei îmi iau viaţa, 
Atât de scurtă 
Şi nu la fel de 
Memorabilă. 
  
Îmi doresc poate 
Un cititor ideal, 
Restul toţi sunt 
Naivi… 
Sper măcar 
La opera uverta. 
  
N-am autor 
Şi nici vreme… 
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Umbra 
  
Mă lovești 
Cu degetul, privirea, gândul, 
Și așa, aruncat ani lumină, îți culeg 
Iubirea 
De la începuturile ei- Cuvântul. 
  
O poftești, 
Cu porții măsurate-n pâlnia vie 
Și dublă, 
Și ți-o ofer în buchete de chaos și rugă, 
În ospățuri cu suflet și pești 
Înmulțiți de minunea 
Că ești. 
  
Și a fost lumină! 
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Niciodată 
  
Stăteam într-o zi 
-nu vreau să insinuez mai nimic- 
Eu, vântul, se zice că stăteam. 
Da, mai stau 
Să mă gândesc, ca 
Acum. 
  
În alte zile bat solemn, 
Sau terifiant, depinde de zile 
Și de oameni. 
Bat în perdele, 
Căci șuieratu-mi devine poveste 
Uneori. 
  
Și atunci când mă las umilit 
-Auzit de oameni păgâni- 
Vă spun un secret, 
Un secret neștiut 
Căci închideți geamul 
De la-nceput. 
  
Am mai fost înțeles 
De păpușa din colț, 
Dar ați aruncat-o la ghenă 
Și secretul nu veți mai ști să-l dezgropați 
Din gunoi. 
  
Stau uneori 
Și mă gândesc, 
Ceea ce-nseamnă 
Că nu mai spun secrete 
Acum. 
 


