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Nonsens
Am privit cuvintele
trecînd pe lîngã mine
ºi, imobilizatã în starea neliniºtii,
lãsam norii sã cadã peste apus.
Deasupra nopþii,
corbii dansau în hora uitãrii,
lãsîndu-mã sã-þi hrãnesc mâinile
cu bucãþi rupte dintr-o realitate
uitatã de timp,
la rãsãrit ºi apus,
roua lacrimilor se ascunde
în suflete cãlãtoare,
iar nisipul transformã paºii noºtri
în clipe.

Toamnã
Alerg, iar tu îþi apropii
imaginea de mine.
Închid geamul spart
din spatele viselor,
ascunse în celãlalt capãt al zilei,
iar lacrimile se contureazã
dupã zidurile unui zîmbet amar.

Suspin din spin
Aleargã clipele în fiecare petalã de viaþã,
Vînt ºi viaþa care zboarã în mîinile desprinse de sens.
În acest cadru alerg, aºtept, visez ºi tac.
Luminile îºi coloreazã alte nuanþe,
iar întunericul se desprinde în noapte.
Eu stau ºi învîrt cercul speranþei,
dar cad peste vise.
Plouã, iar picãturile saltã deasupra paºilor noºtri.
Lumi paralele se desprind în mîinile noastre,
se-nvîrte tãcerea în paºii mei ºi plîng,
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plîng aºtrii din nonsensul înãlþat
în diviziunea muncii zborului libelulei:
pentru cîteva secunde de zîmbet,
atîtea lacrimi de sînge...
Iau norii de pe cer
ºi te hrãnesc cu seminþe de suflet,
ploaia se desprinde de mine,
iar eu tac, alerg,
alerg fãrã sã-mi ascult durata speranþei.
O întrebare, care se desprinde în sens,
este cine poate sã mã ia în zborul pãsãrilor,
transformate în flori?
Exemplul melcilor, care-mi hrãnesc gîndul,
se desprinde din legitimitatea sacrului,
din focul care arde în Rouen,
amintindu-mi de eroina
care a zîmbit morþii.
Altfel mã descopãr ºi aºa mã acopãr cu mine.
Aºa însemn pentru minele timpului,
pe care-l hrãnesc cu ani, cu gînduri, cu lacrimi ºi vis.
Mã priveºti din unghiul termodinamic
al celor mai luminate umbre,
mã descopãr de tristeþe ºi zbor printre stãri
ale unui sine, care nu-mi cunoaºte aºteptarea.
Viziunea conflictualã a sumbrului nu mã lasã
sã-þi citesc convergenþa ideilor,
marcate pe spiritul desprinderii de Terra.
Nu ºtiu ce sã-þi desenez pe gîndurile care îngheaþã
în globalizarea încãlzirii accentuate.
Centrul ideii care se remarcã
în acþiunile noastre
se mutã de la finitul unui sistem de altfel.
Modul caracterizãrii vieþilor,
care contureazã dominaþia secundei,
desprinde intelectualismul organizãrii,
separîndu-l de mîinile spaþiului ascuns
de aºtrii spinilor crescuþi
în inimile noastre.
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