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Uitare de corp
vezi somnul de la-nceputuri
ºi nu e încã noapte,
înjur obiectele de casã
de(s)prind tãcerea.
Te privesc.
Cu o conºtiinþã redusã.
Fãrã dorinþe de hãrþuire.
ºi-n privirea lor ai încã o datã
certitudinea propriului trup.
O încordare fãrã pereche.
Pentru ea þi-ai devora încheietura.
Alegi în schimb faþa de sugrumat
glasul din urnã.
În doze mici materia scrîºneºte dm dinþi.
Control cît mai silenþios ºi invizibil
(o intradisimulare în fond).
De la tremuratul de fese
trãdarea se-ascunde-n perdea,
ºi se lipeãte de spatele ud,
coboarã spre pulpe în feste.
Femeia ºi Magul
dintr-un somn în alt somn,
trupul îºi lucreazã noaptea
parfumurile din timpul zilei.
Peste margine magicianul
îi încearcã dexteritatea
ºi cerceii triunghiulari din palme.
Le deschide, îi înfige bine
unde doare mai tare.
Ca atunci cînd înmulþeºti bambusul,
sigileazã rana cu cearã fierbinte ºi suflã.
.
Întoarse-n afarã, din palme cresc evantaie deschise.
Acum ea îºi aminteºte trecerea,
catetele apropiate ºi ipotenuza redusã la zero,
cele douã segmente egale
care suprapuse te-aduc într-un punct.
Comuniune
Mai e ºi vînt. Pe boltã strugurii
atîrnã ca cerceii
din urechile custurãreselor.
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Se lovesc de geam
ºi de ugerul cerului.
Din mãruntaiele pãmîntului
vulpea îi priveºte cu foame,
cu sete, cu poftã
ºi-aºa mai departe.
Pe undeva, tot prin acele
mãruntaie stã rãtãcit un ou.
În fiecare dimineaþã
puiul face abstracþie de vulpe
(oricum, ea îºi doreºte altceva)
ºi pleacã în lume. La cãderea nopþii
se retrage din nou în gãoace.
Acolo sunt toate culorile lumii
sau poate numai una
de la-nceput. ªi puiul e fericit.
A descoperit originea curcubeului.
Adoarme uºor, mai uºor
ca puful din aripile lui.
În somn vulpea pãmîntului
adulmecã vîntul. Strugurii
se lovesc de geam. Zeama
lor i se prelinge pe bot.
ºi vulpea e fericitã.
Reîntregire
Pe unde se alunecã sîngele
pãtrunde ºi fierul.
Emailul rãsunã precis
între limbi despicate.
Pe un fir de aþã
nebunul face tumbe.
E un nasture descusut la sacou.
Pentru el actorul
a fãcut schimb de tipuri
cu un arhimandrit.
Biletul stã în gard printre uluci.
Trebuia sã fie ºi-un cui.
Sub hipnozã descompunerea
aduce a reîntregire.
Din ne-simþire moartea
calcã tãcutã pe vîrfuri.
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