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mea culpa 
degeaba mă privești acum acuzator, ca pe omul ce s-a autodeclarat prea repede nevinovat 
în spatele tribunalului tău moral eu am fost avocat, martor și inculpat în propriul meu proces de 
conștiință 
și n-am avut parte de-o Themis imparțială, sufletul mi-a fost cântărit cu ocaua mică de un judecător 
senil, periodic torționar masochist 
ce m-a osândit cu neînduplecare la o tinerețe de regret cu suspendare 
degeaba am făcut apel, oriunde mă uit văd verdictul unei erori ireparabile și uneori 
uneori când sunt gata sa mă iert, mă împunge himera  pasiunii noastre vătămate  
dar oricât de tare apasă azi sentința, nu merg singură spre ștreang 
până la capăt, noi am rămas aceeași – doi trădători de neînduplecat.   
 
 
Catharsis 
Praga, 1945 – un gram de speranță răsare printre oamenii care nu au mai dansat de ani de zile pe 
acoperișuri 
Care nu au mai iubit cu nesăbuință, care au trebuit să iubească în liniște, prin beciuri semi-obscure 
mirosind a pâine umedă 
oameni ale căror nume nu vor fi decorate de regi, oameni care și-au văzut speranțele încătușate pe 
străzile mânjite de sângele celor dragi 
sunt ei, cei care vor muri la nesfârșit, prinși în curba lui Moebius, pentru aspirații-fantomă și 
halucinații vanitoase 
ei, care prin a lor ființă claustrată au scris manifestul umanității noastre zdrobite, iar din al lor spirit 
uitat 
azi se nasc coconi de fluturi nevinovați  
iar noi, prea orbi, ne întoarcem în Evul Mediu, deși avem Renașterea la colț de stradă.  
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utopie oximoronică 
o pleoapa fără ochi se desprinde dintr-un 
eden kafkian 
să ceară pomană 
nici mână-întinsă, nici poveste n-are 
pustiirea sa e pâinea altuia 
-tablou vândut pentru un atom de suflet smerit- 
  
 
Pădurile 
pântecele neroditoare ale ielelor așteaptă 
variații astrale binefăcătoare 
particula de antimaterie a mistuit secole de fecunditate  
părăsește năzăritură traheile-împietrite  
un șarpe cleios se-încolăcește 
sub forma unui cordon ombilical mitologic 
către ultimul fetus păgân făurit din mila unui Vezuviu antropomorfizat 
iar eflorescența ritualică se desăvârșește cu ofranda unei triple eclipse  
zadarnic  
răscumpărarea e lumină neîntinată de obscurul pământesc.   
 
 
O chema Vera 
Grăiești nisip, din pașii tăi se desprind himere din jad 
un masacru simbolic perindă  strada pe care locuiești 
aștepți ca Rodion Raskolnikov să-și execute sentința, căutând fiorii pătimași pe cerul gurii 
despre tine Flaubert ar scrie că tai cozi de narcise pe balcon 
imperisabil, perisabil, imperisabil, perisabil– un vals amețitor se ține scai de centrul tău de 
greutate 
firile semiopace-subnutrite-irecognoscibile ca tine nu supraviețuiesc musonilor 
glandele ți-au uitat numele rupt din egloga unui oarecare Gostislav 
O, tu, nucleu al frigului, ce ofrandă derizorie ți-e suflul! 
 
 

 
 
 
 
 


