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Cosmologie 
 
Când primul om a privit în sus 
A crezut că-și vede reflexia – 
Stele luceau ca ochii lui. 
 
E un mister de nedeslușit 
Mâini care se agață de bucăți de întuneric 
Încearcă să le potrivească în simfonii agitate, încercă să le facă elegante. 
 
O inimă matematică, sălbatică  
Mușchiul moale, verde pe scoarța copacilor 
Făcut din numere perfecte. 
 
Nimic nu dispare, totul se schimbă,  
Același număr de particule de la începutul timpului: 
Oase și sânge și Proxima Centauri. 
 
Ceva întunecat le ține pe toate împreună.  
 
 
 
Fizicianul, devreme dimineața 
 
Cerul s-a scurs pe acoperișuri –  
E una dintre diminețile atente la detalii.  
Miroase a cafea și miroase a frig,  
Miroase a biblioteci părăsite.  
 
Îmi recapăt gustul pentru singurătate.  
Am mâinile pătate de cerneală neagră,  
Am grafit pe degete,  
În fața mea sunt cărți deschise. 
 
Formule interminabile 
Șoptesc despre cum funcționează Universul.  
Le înțeleg limba, o simt în măduva oaselor, o simt în vârful degetelor de la picioare.  
 
Pot să țin lumea în palmă, acum 
Înainte să se trezească.  
 
 
 



Zeitate 
 
În această după-amiază vreau să devin un zeu.  
Contur trasat de lumină aurie,  
Întinsă într-un fotoliu,  
Pierdută în paginile unei cărți.  
Absentă, 
Neatentă,  
 
ca toți ceilalți zei.  
 
 
 
 
 
Sintra, iarna 
 
Presupun că iubesc furtunile pentru că 
Sunt vechi și capricioase și încăpățânate,  
Sunt creaturi care nu au învățat politețe, 
Libere, 
Făcute din mătase gri-albăstruie: 
Tunetul e materialul rupt, 
Vântul e atingerea lui pe piele. 
 
E furtună și nisip umed,  
Un ocean rece încercă să urce pe stânci,  
Ruina unui castel se descalță și își suflecă  
pantalonii ca să nu se ude.  
 
Bate vântul 
Și o ceașcă de ceai pe o masă dintr-o cafenea 
De pe o stradă îngustă de piatră acoperită cu mușchi și cu plante și portocali și cioburi de 
azulejos,  
Se răcește.  
 
Aerul rece are gust de vanilie și zahăr pudră,  
Ceața și pădurea și legendele orașului 
Au gust de șoapte și scorțișoară și foietaj ars pe margini.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Tasting Menu. Toți oamenii de știință sunt degustători 
 
Matematica are gust dulce și profund,  
Ecuațiile stelelor îndepărtate sunt ciocolată neagră,  
Orbitele sunt anason și cuișoare.  
 
Să înțelegi înseamnă să guști din cosmos,  
Haos și ordine,  
Desert dens și îmbătător. 
 
Fizica are gust de mentă,  
Formulele sunt un sorbet de bergamotă,  
A fi curios,  
Un gust care înțeapă.  


