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Definiþia visului
Florile gândului le-am udat cu psalmii lui David
ºi au înflorit veºnic în trupul soarelui
ce se izbeºte de imensitatea vãzduhului.
De atunci am vãzut cerul cum lãcrima
pe faþa sacrã a melancoliei...
ºi tot ce-am cules din bogãþia naturii,
azi am fãcut iubire de stele.
Apoi am sãpat cu unchiile de crom
în þãrâna pietroasã,
de unde am scos visele dulci
ºi le-am înºirat pe bolta cereascã...
Iar când mã apucã plictiseala îmi cresc aripi de dor
ºi-mi iau zborul înspre vãzduh
de unde îmi aleg vise perfecte
ºi uit sã mai trãiesc.

Clipã de scrum
Scrumul amar al clipelor tainice
nãscute din fragilitatea florilor de mai
azi zace în noroiul
din faþa templului
singurãtãþii.
Cu degetele oarbe de uitare,
parcã încep sã aleg molecule din fumul toxic
ca sã le metamorfozez
cu ajutorul inimii tale suave
în clipe fragrante ºi exotice,
dar absenþa ta radioasã îmi spune sã caut neantul
în sufletul seminþelor fãrã suflare
de pe altarul încãrcat al uitãrii.
Îl întreb ºi pe zeul albastru înconjurat
de ofrande bogate
de ce toamna aceasta
vrea sã fie mizerabilã
ºi senilã.
Luna
Luna de titan urcã-n cosmos
din adâncul pãmântului
ca sã ne-aducã lumina de tãmâie
a serii.
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Ca o floare grea de lotus,
strivitã de ploaia de stele
luna sângereazã
în apa lacului
ce murmurã-n tãcere
uitarea.
Apoi, un gând aspru îmi apasã inima
ce arde în neant...
ºi mã întreb:
„De ce zeii nopþii tremurã închiºi
în pietre negre de fier?”
Mã întunec ca un tãciune ºi strig fãrã cuvinte
în mlaºtina unde luna începe sã se-afunde:
„De ce mi-au crescut aripi de amurg
pânã la cer?”

(B)arca lui Noe
De pe (b)arca prostiei lui Noe,
se sinucideau lexeme istovite de indiferenþã
în marea (p)linã de neuroni ce plutesc inconºtienþi
ºi-n tãcere de mormânt.
Eu, ca un poet, scindat între
substantive cu terminaþii duioase
(silva, silvae, silvae, silvam, silva, silva,
sivae, silvarum,silvis, silvas,silvis, silvae)
ºi potcoave de unghii de gel...
scormonesc nu foarte departe,
în gândurile altora... ºi descopãr uimit
dulcea prostie cum radiazã
ca un înger cãzut din soarele edenic.
De atunci „lumina altora” m-a fãcut sã cred
cã aceastã corolã mundanã e un fluviu nesecat
de prostie,
unde factorul sistematic al faneziei creatoare
e în ce în ce mai ridicat.
O, zei ai cunoaºterii, invoc spiritele strãmoºilor
sã curãþ lipsa de culturã
cu muncã intelectualã suplimentarã la bibliotecã.
Amin!
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