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De la un capăt la altul 
 
De la un capăt la altul 
al morții câțiva pași 
prin viață. 
E ca la instrucție apoi, 
culcat, salt înainte, 
pe loc repaus. 
De la un capăt la altul 
al morții, câțiva pași, 
câteva sute, câteva mii 
și speranța celor rămași 
că vei reveni 
așa cu aproximație 
a treia zi. 
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Contemporani 
 
Alături, dar nealăturat cu tine, 
la lumina reflectoarelor, 
în ovațiile celorlalți 
și ținând o diplomă 
de bună purtare în mână, 
cineva își vinde sufletul. 
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Între șamanism și ploaie 
 
Între șamanism și ploaie 
vine o umbră de om, 
vine o urmă de zeu 
și te atinge imperceptibil 
pe suflet. 
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31 martie 
 
Să bem o vodcă 
fie chiar și în gând. 
Apoi să ne amintim 
ce a fost, cum a fost, 
de ce a fost, 
cine a fost EL. 
CEL pipăibil cu mâna! 
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Hristos a înviat!  
 
De undeva, de pretutindeni, 
înviem odată pe an 
și suntem răstigniți 
în toate celelalte zile. 
Cam 364, 365 în funcție 
de cât este anul 
de bisect sau nu. 
De undeva, de pretutindeni: 
– Hristoși am înviat! 
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Uneori 
 
Uneori deranjez, obosesc 
vă supăr și mai tare 
prin sinceritate, 
prin strania sinceritate ce 
mă face să povestesc 
de ultima moarte aflată, 
întâmplată, renegată de toți 
ca o femeie ușoară. 
Uneori vă povestesc relaxat 
spre enervarea voastră 
despre starea ultimă, de înțepeneală 
a unui corp știut cândva de voi. 
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FINISH? 

Între moartea visului 
și visarea morții. 
Indiferent cum... 
De aproape, 
din profil, 
de departe. 

Șoapte? 
Noapte? 
Moarte? 
Poate. 
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„magazinul de fericire” 

Ți-ar trebui o viață, 
un zâmbet, o slugă 
ceva ce e al tău 
măcar temporar. 
Pe lângă tine trec vicii, 
întrebări, dialecte. 
Un cetățean român cu 
dialect moldovenesc întreabă, 
alt cetățean moldovean 
cu dialect românesc răspunde. 
La magazinul de fericire 
e coadă, s-a strâns 
lume multă, dar 
momentan e închis. 
În vitrină tronează 
anunțul: 
– Revin mai târziu!




