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Târziu  
 
numai când a închis ușa după ea 
i-am auzit brațul pocnind 
cum face soarele când 
răscolește lumina departe 
  
pe coridorul acela cândva 
un nebun făcea piruete 
între cadavre 
  
numai când nu mai e timp 
și brațul – prelungire urâtă a inimii – 
pocnește 
  
atunci o simt 
strivind chiștoace fumate de trei ori 
și aruncându-și coapsele înainte 
numai acum 
când marea e învolburată 
– departe – 
o mai simt 
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Mărturie 
 
oasele îmi cer apă 
roua curge prin mâna zeilor 
prin nori nevăzuţi 
în cantităţi subliniate în catastif 
  
dimineaţa femeile culeg luminiţe din cer 
ea doarme 
respiră adânc şi fluid 
  
distonocalm şi morfină 
pupilele mele concurează la bras 
  
când îşi ridică genele lungi 
burlanele Raiului se umflă 
  
oasele îmi cer apă 
cu demnitate 
mă descopun lent în aşteptarea 
ochilor ei 
  
pot fi un rege etern 
sceptru şi tron, oase de aur 
fără ea 
rămân o mumie 
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Despre steaguri găurite, coca cola și alte minuni 
  
în fiecare zi stau între răsărit și apus 
dimineața foamea geme în foalele tuturor 
și se prelungește sălbatic 
până spre seară 
la apus înghițim în sec 
– E, poate o fi mai bine! 
gratii de fier între est și vest 
vestul e pe buzele tuturor 
și în gurile tuturor – ca niște carii – 
estul a căzut din toate gurile 
– copii cu dinți de lapte ce suntem – 
răsăritul îmi arde inima 
ca o rugăciune 
toți șuieră întunericul 
eu stau // ei strigă 
– Mizerie roșie ce ești! 
de ce am răsărit într-o lume 
care va apune curând? 
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Semper fidelis 
  
n-aș fi putut trăi niciodată fără ei 
ca și când numele meu ar fi 
rezumatul unor mișcări ritmice –   kinetoterapie – 
vas de lut sculptat cu corpul 
sămânță dintr-un pământ care încă există 
9 nopți mai târziu după ziua regelui 
regina a înaintat pe toată tabla și a mai adus un pion 
a doua zi 
n-aș fi putut trăi niciodată fără ei 
combinezoane bionice 
ca și cum mâinile mele mai aveau niște mâini 
și mâinile mâinilor mele mai aveau niște mâini 
și picioarele la fel 
pământul va fi plin de noi 
cândva 
și toți vom fi unul 
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„id quo nihil maius cogitari possit” – St. Anselm 
  
dimineața mereu m-am uitat către cer 
ca în sticla de vin bețivul 
ca nebunul către nebuni 
când nicio picătură de rouă n-a cazut 
pe fața mea udată de riduri 
ma întind nesătul cu fața 
către cer 
aștept cu nerăbdare lumina 
picături frumoase ca ochii albaștri 
aștept mâna de ajutor 
în care să mă fac mic 
scufundat cu creierul meu în alt creier 
– duș liniștit – 
dimineața mereu m-am uitat către cer 
șapte îngeri vor veni cândva cu viața mea 
și eu plângând voi striga 
„iată-mă, 
eu sunt din nou cel ce am fost” 
 


