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Black Friday 

Ce bine că nu s-a vândut şi iubirea 

la reducere de black friday, 

că nimeni nu s-a gândit 

s-o fure s-o pună pe tarabă, la ofertă,

o iubire nouă ar fi venit la pachet

cu un cuţit înfipt  în piept,

cumpărătorul ar fi fost fericit

un timp, cât n-ar fi ştiut că foloseşte

o iubire deja uzată,

luată din pieptul cald pe furiş,

într-o noapte întunecată de vineri,

în care numai banii contează,

ar fi crezut-o nouă

şi-ar fi ignorant toate mâinile murdare

ce-ar fi pipăit-o făţiş ’naintea lui.

doar păgubaşul ar fi sângerat

până la moarte,

prăbuşit în balta propriei dureri.

Ce bine că nimeni nu s-a gândit 

să mi te fure ca să te vândă la ofertă 

pe o tarabă murdară în târg, 

de black friday. 
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Întinde mâna 

Întinde mâna și prinde secundele 

ce mi se strecoară 

printre degete 

ca nisipul în clepsidră. 

Grăbește-te, 

degetele nu-mi sunt impermeabile, 

timpul se scurge în voie printre ele, 

rămân mereu doar câțiva stropi 

în căușul palmei, 

cât să adape ciocârliile, 

dimineața devreme. 

Suflete, întinde mâna 

și oprește risipa secundelor 

ce-mi mor. 

<
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Popas 

Voi poposi în palma ta o vreme,  

cât o bătaie de inimă.  

cât un sărut  furat, cât un oftat,  

cât o rază de soare, 

cât se odihneşte o aripă alba în zbor. 

Preţ de o iubire.  

Strânge pumnul cu grijă,  

să nu-mi striveşti lacrima. 

?
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În cerul ochilor tăi 

spală-ți ochii în apa răsăritului 

ca toate zilele 

ce vor mai izvorî din pământul 

acesta mănos al vieții mele 

să se oglindească pe rând 

în cerul ochilor tăi. 
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Învaţă-mă 

Învaţă-mă să râd 

când totu-n mine plânge, 

învaţă-mă să plâng 

când visul nu te-ajunge, 

învaţă-mă să merg 

când paşii mei refuză, 

învaţă-mă cum să privesc 

în urma ta, 

când vei pleca. 

Învaţă-mă și-apoi închide uşa şi te du, 

voi şti tot ce-am nevoie să te uit. 

I
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Să nu 

Să nu dai drumul lacrimii 

să n-o lași s-o soarbă soarele, 

s-o usuce vânturile,

s-o râdă oamenii.

Las-o să pice în golul din piept,

să se facă lac în inimă, să ai de ajuns

pentru marele înec.

Închide obloanele, îți spun,

nu lăsa deschisă fereastra ochilor,

îți vor ademeni sufletul să zboare

și-l vei privi neputincios

cum se zdrobește pe pietre.

Să nu ai încredere, oamenii

știu atât de bine să mintă

cu seninul ochilor,

cu zâmbetul,

cu inima!
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Jumătate 

Jumătate tu, jumătate eu 

bucurie tu, amar eu,  

două bucăți ale unui întreg 

despărțite brutal la naştere. 

Jumătate lumină, jumătate întuneric, 

tu cer cu stele, eu mare cu valuri, 

purtăm pe brațe leagănul lumii 

de când umblăm aşa, îmbrățişați. 

7
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Abur 

Sunt abur risipit în pragul dimineții, 

soarele mă destramă în mii de culori 

și-n zborul albastru mă zbat să le-adun 

să desenez pentru tine un curcubeu, 

dar visul îți zboară hoinar 

spre o pădure verde de fag 

ce freamătă viu în bătaia vântului. 

nici nu mă vezi, nici nu m-auzi, 

nu-mi simți nici sărutarea umedă  

pe care ți-o fur noaptea de pe buze 

și iară m-adun lacrimă de rouă 

să-ți sorb urma pașilor din iarbă 

ca să pot renaște în dimineața în care 

poate-o să mă vezi, poate-o să m-auzi, 

poate-o să mă iubești puțin, 

cât un răsărit de soare pe mare. 
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Ce-ai face? 

Ce-ai face tu de nu te-aş iubi?  

Ar trebui să mă inventezi,  

să mă modelezi din lut, pe roată  

să mă încălzeşti sub inima ta  

să împrumut din bătaia ei,  

să furi iarbă din curtea bisericii în noaptea de Înviere 

să mi-o pui în lumina ochilor, ca să te recunosc.  

Te-ar durea coasta pe care ai purta-o în piept  

în locul din care ar fi trebuit să mă nasc.  

Ce bine că sunt şi că te iubesc,  

altfel ce-ai face tu fără dragostea mea? 
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Până să te cunosc 

până să te cunosc m-am risipit 

ca boabele de rouă 

în soarele dimineţii 

tu ai venit, 

te-ai aşezat alături 

şi m-ai învăluit 

cu adâncul ochilor tăi albaştri. 

De-atunci mă adun strop cu strop 

să-ţi pot potoli setea 

şi atunci când, obosită de viaţă, 

voi merge să mă odihnesc puţin 

sub piatră. 

)
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Ia-mă cu tine 

ia-mă cu tine când pleci, 

împachetează-mă şi pune-mă  

în buzunarul de la piept. 

vreau să simt cum miroase câmpul 

după ploaie  

cum freamătă pădurea 

cum se tulbură apa învolburată 

de pâraie repezi,  

să simt aroma de pământ roşu şi de iarbă crudă. 

o să stau cuminte,

nici n-o să mă simţi

doar din când în când o să respir adânc

şi-o să-mi umplu plămânii cu tine,

cu câmpul plin de rouă,

atunci vei simţi o bătaie de inimă

în buzunar

şi-o să ai grijă să nu mă striveşti.

mă iei?
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Şah 

De când jucăm partida asta 

mi-ai luat pe rând pionii toţi

şi turnul de-apărare.

Cu mâna ta ai aşezat piesă cu piesă

şi-ai făcut din ele

cărare în alb şi negru de la inima mea

până la inima ta.

Le-ai mai ciobit pe cele negre

cu copitele grele

ale cailor tăi de piatră,

le-am mai spălat pe cele albe

cu lacrima străvezie

a cuvintelor ce m-au rănit.

Mi-au rămas nărăvaşe iepele

cu crupa strălucitoare

şi glezne subţiri şi doi nebuni

cu capete tari ce-aleargă bezmetici

numai pe diagonală

şi râd diabolic,

ca doi nebuni ce sunt.

Azi am făcut cafeaua amară 

şi aromată, cum ştiu că-ţi place. 

Ţi-am aşezat ceaşca în dreapta 

şi-am luat o gură, împrumut. 

Regina mi-e nerăbdătoare, 

mut. 

Şah. 
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Să nu crezi 

Să nu crezi că, 

dacă teii înfloresc, 

primăverile nu mor. 

Ei doar închid în floare 

visele de aur 

crescute la sân. 

Să nu crezi că, 

dacă florile plâng 

iar eu tac, 

nu-mi e imposibil de dor. 

x




