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Pasăre de pradă mă-nsoțește gândul,
Albăstrind în noapte mitul veșniciei,
Stoluri de silfide reaprind cuvântul,
Volburile minții sorb albul hârtiei.
Transparentă firea stăruie în noapte,
Nibelungii formei sfarmă paza clipei,
Desfătări tăcute, literele-n șoapte
Refac echilibrul chiar sub osul tâmplei.
Ostenesc cu-aezii cautând în lună,
Notele abstracte, rădăcina slovei,
Liniștea pătrundem când în goluri sună
Descifrând în taină tonurile slavei.
Mâinilor dictează vocea din eter
Stihuri insolite, rândurile drepte,
Trist doar înțelesul marelui mister,
Amăgire-i clipa care nu mai este.
Grabnic scapă gândul urcând în spirală,
Treptele răbdării erodând în mers,
Cucerim văzduhul, firea abisală,
Efemer și timpul într-un singur vers.
Semn al nemuririi versului străbun,
Prețuiesc secunda, cartea căpătâi,
Pentru-a câta oară îmi repet și spun,
Clipă ești frumoasă și te rog: rămâi!

O vară în Ada Kaleh
să plecăm dimineață
străbatem pe jos jumătate din cale
la prânz ne oprim în Ada Kaleh
servim o dulceață
desfacem de sâmburi smochinele coapte
culegem migdale și rodii din copacul promis
să nu uiți de caietul de schițe creionul și setul
de mine albastre
să plecăm, să plecăm, să stârpim sub călcâi
buruienile fricii, albul foilor cu litera minții
așa îmi spuneai
ne așteaptă cetatea zidită în trepte
încheiată cu floare prin rosturi
pe străzi fără nume bem cafea la nisip
ronțăim la migdale și dulcele candel
probăm chihlimbare, șiraguri și scoici
cu japsul uimirii scrijelim în pereții clepsidrei
ecoul sfărâmă cuvântul în sunete lungi
iubite dar... Ada Kaleh
ascultă trăiește, mergi pe firul poveștii, spuneai
tutungiul îți vinde o pipă și-un gram de tutun
ibrișine amare de fum se înalță în aerul cald
vânzător de iluzii un bătrân ne citește în palmă șoptit
prin lentilele roz împreună privim viitorul
pe o liră îmi iei colivia și plasa de fluturi
covorul ne poartă prin cele o mie și una de nopți
pe cheul acela pășeam fără griji, fără ceas

ca niște copii plecați pe furiș de acasă râdeam
și citeam pe afișe numele unor stele apuse și ele acum
începând cu efendi inventai pentru mine povești
fluturii și mirosul portocalelor cuminți le-mpărțeam
cu cei singur și triști, până când negustori de trecut
retrași ca și noi pe la case, mai bogați c-un bănuț
sau o rază-n priviri, himeric și dulce șopteai:
când luna e plină și dorul săgeată în inima ta
să privești dincolo de tipare de lut, să mă cauți
pe tărâmul de lume uitat
mai departe notez și ascult liniștea
dorm păsări în flori de magnolii
și vântul suspină prin goluri de trestii
valul sapă în maluri adânc, mai adânc
mut ochii străbat tot ținutul cetății sub tălpi depănat
cum pe role de film scufundat un apus printre frunzele roșii
noi doi și trecutul la poarta cetății-iubire păzită în trepte
de arhaicul timp
rămasă pe cheul acela o singură umbră, sunt eu
predatorul de schițe unind două lumi e noaptea adâncă
și luna răsare deasupra pădurii de pini, ca un arc de ceasornic
tremurat îmi bate-n fereastră un ram de finic, pe pervaz
colivia cu fluturi albaștri, potirul golit și cheia uimirilor
spre tărâmul ...promis
Toamnei, la apus
mă-ntrerupe din scris numai ea
e frumoasă și știe avem gusturi comune
transparente iubim aceleși culori
cașmirul, eșarfele lungi și ceaiul oolong

recitim poezii și plutim în visare când
cade o frunză, când moare o floare
când cerul e gri
prin goluri concave trei luni ne privim
alegem semințe de pin, anason și vanilii
pentru zilele negre, pentru nopțile albe
ne trădăm uneori, ne sfidăm, ne urâm
ea își schimbă profilul, fără glas o închid
în tăcerile mele, o vreme prozaic trăim
niciun gând nu-i trimit prin cuante subțiri
nu pictez, nu îi scriu, n-o privesc până când
trecută de febra căderii îmi bate în geam
cu o altă culoare
nu-i rezist și deschid o fereastră
golul brațelor noastre se umple de frunză
accesorii casante de brumă, fantome în ceață
și-un parfum amărui de migdală necoaptă
ascultăm împreună vivaldi pe slow
plouă astral într-o parte a vieții, în cealaltă
desenăm toate anotimpurile și oceanul fluid
al luminii treptat înghițindu-ne, înghițindu-ne

