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Călcâiul vulnerabil al mării. II

Când marea geme aruncând valuri
Spre ţărm
Scoicile evadează pe stânci,
Doar una rămâne în marea agitată
Ferindu-I călcâiul din spumă de maluri.

Nu ştiu prin ce cuvinte şi porunci
Pontul Euxin se teme de munte:
Poate de înălţimea şi veşnicia lui.
Iar muntele e înfricoşat de adîncimea mării
Cu hăul nimănui,
Ca viscolul în urma unei troici
Vuietul ei se retrage
în cochilia albă a unei scoici.

Urmele veacurilor

Croncăne veacurile prin ziduri coşcovite,
Străzile s-au aruncat în mare
Să-şi spele călcâiele încărcate de glod
Crăpate de atâta mers prin uitare.

Pescăruşii aduc în cioc un spic de soare
Şi marea urcă până sub aripile lor.
Eu îmi caut aleasa rătăcind prin oraş
când iubirea pe catarg se face dor.

Femeia în alb a trecut nevăzută
Şi marea o urmăreşte în fiecare clipă,
Mă doare amintirea ce-mi suflă în velă
Navigând pe cer c-o singură aripă.

Croncăne veacurile în burgul uitat
Pe marginea mării odihnită sub chilă,
Gândul se face crin pe pulpe de femei
În corabia legănată de veacuri şi umilă
În faţa orizontului albastru de cuvinte…

Catargul se leagănă aducându-şi aminte
c-a fost arbore tăiat fără milă.
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Mileniu îşi scrie istoria pe oglinda mării

O însingurată cuprindere de valuri
Îngenunchind în faţa aceluiaşi uscat,
Mileniul adăstat desculţ pe maluri
Îşi scrie istoria pe-un val de vânt curbat.

Şi stânci de cuvinte în spuma căruntă
Sunt scrise pe apă de la sud la nord
Istorii cu crime într-o existenţă cruntă
De-a însângerat şi ultimul fiord…

Abia acum nevăzute albastre mâini
Scriu adevărul pe pagini de apă
O enciclopedie la care latră nişte câini
Din care mileniul se mai adapă.

Plouă pe mare
Marea s-a înecat de-atâtea ploi,
Adâncul ei a sufocat cărarea,
Plouă cerul peste el şi peste noi
Şi arde-n valuri scântei de peşti ca sarea.

Dimineaţa a plouat cu bărci de canotaj
Albind orizontul de Terra Nova, 
E ziua ameţită de-un miraj,
Noi ne salvăm iubindu-ne în prova.

Dar marea nu ştia că mai plouă, 
Simţea doar valul puţin mai dulce
Iar lumea apei ne-mpărţea în două
Şi n-au un colac de care să se-apuce…

Vibraţia de lumină a luni
Alunecând ca un fulg luceafărul pe mare
Văd cum vibrează lumină luna
Trasând pe luciul apei o cărare
Să nu se rătăcească cumva furtuna.

Cum îmi încinge speranţa fruntea
Învinuindu-mă c-am trădat câmpia,
Eu cu-n petec de lumină mai frec puntea
În timp ce-mi  încolţeşte la tâmplă Poezia. 
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Privind prin ochelarii imaginaţiei

Se plictisesc pe vaporul încărcat de vise
Nu mai gândea, îşi  bronza sânii  la strălucirea din valuri,
Priveam cu coada imaginaţiei când ochii
îşi ţineau pleoapele închise
de ruşinea nisipului gol de pe maluri.

Măduva spinării mă furnica de atâta sare
s-au mai degrabă de meduzele cu ochelari de soare
ce mă încolăciseră sufocând respiraţia poemului
scris pe plaja goală într-o dimineaţă
alungând cu frigul ei gospodinele la piaţă.

Iubitele mele se bronzează de-atunci
la aragazul ce coace plăcinta cu nuci
pentru întoarcerea mea venind de departe.
Eu am rămas de mult înveşnicit în carte.

Litografie

Mă fascinau litografiile cu oceanul în furtună,
cenuşii imagini ce scăpărau sub frunte lumini,
copil fiind trimiteam scrisori la lună
sperând c-o să crească o casă pentru mama
din crengi aşezate de mine şi rădăcini.

Larousse între pagini puse la ierbar
Stânjeni de păsări îşi luau zborul
iar ciorile de pe case îmi aruncau ca dar
pene cu care scriam în amiază dorul
la lumina unei feştile de iască.
Din cenuşa anilor se-ntrupează un guguştuc
ce şi-a luat pe aripi trecutul unui nuc
o altă ogradă cu amintiri să-şi găsească…
Caietul cu poezii
Într-o noapte am uitat caietul cu poezii
pe-un colţ de val de culoarea spumei,
m-am aruncat în mare  în costumul de scafandru
al lui Adam,
până în orele târzii
până în pânzele albe
când înfloreşte leandru…

şi când l-am găsit a dispărut poezia,
poate a luato vremea înapoi
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sau în amiază ciocârlia
punând-o pe viers s-o asculte lanul
când bat în toba zilei nenumărate ploi.

Însă eu tot căutând printre rânduri
poemele  din caiet îşi iau zborul
cârduri, cârduri…

Ne încredere

Străzile mi-au luat picioarele la spate,
clădirile alunecă pe lângă mine,
de la fiecare fereastră îmi face cu mâna
o femeie frumoasă ce-mi spune că vine.

Nu le cred cum nu cred frunzele înverzite mai devreme
sau puştoaica ce-atrage marinarul ieşit din bar,
eu sunt mai sigur pe femeia din stradă
ce nu m-aşteaptă niciodată în zadar…

Pădurea din cer

Stăteam culcat cu faţa în sus
la liziera pădurii,
până la apus,
privind cerul cum se-mpădureşte
şi iarba crescându-mi până la nas
până la buzele gurii…

În jurul meu n-a mai rămas
decât cioturi de gând şi fraze uscate
de orice idée fără de pripas.
În cer pădurea virgină îşi primea oamenii
însetaţi de păcate
care n-au citit niciodată o carte.

Până când am terminat “Martin Eden “
vacanţa trecuse-n amintire
iar micul Eden
de lângă mine cu nuc şi iubire
se mutase în cer.

Doar firele de iarbă încă mai pier
câte puţin, câte puţin,
pe când iubita mă urmează la fiecare pas
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fotografiind pentru cei ce ţin
să vadă tot ce-a mai rămas.

Marea ca o căţea

Ca o căţea borţoasă marea s-a întins
la picioarele mele obosite de gânduri
de ducă şi le-a lins.

Îi simt în adâncuri cum  viaţa îi suge
căţeii cu chip de meduze, peşti şi balene,
şi nu le-ajunge
 trupul meu ce bronzează soarele
încingând nisipul cu multă lene.

Doar frumoasa mea de lângă mine
evadând din vise 
şi meditaţie
se îngrijorează de atâtea gânduri încinse;
făcusem insolaţie…

Clipe ne-ncepute

Calea Lactee se-ntinde arc peste mare
Sălciile cerului se-ndoaie în ape,
Vapoarele sorb distanţe-n depărtare
Şi vântul cântă, pe valuri, ca pe clape.

E marea-n conjurată de neştiute castre,
Femeile de aici au dulce zmeură pe buze,
În ochi le joacă nestemate albastre
Şi sânii le sunt braţe de meduze.

Poate la tine nu am să vin nici-cum
Am să plec cu-n vapor spre zări neştiute,
Însă port în suflet un dureros parfum,
Amintirile nostre din clipe ne-ncepute.

Hora şezlongurilor

Se mişcau şezlongurile într-un dans în cerc
de parcă o mână nevăzută le învârtea,
fetele râdeau dezbrăcate şi marea înebunise
 când eu înbătrânit c-o clipă şi acum mai încerc
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să evadez din hora de vise.

Când un şezlong a obosit de-atâta dans
partener l-a luat femeia-n braţe
şi zâmbea nefiinţa făcându-i un avans,
în timp ce briza îi punea pletele pe moaţe
în ritmul măcăitului nesfârşit de raţe…

Stăteam pe malul zării cu picioarele în mare
deşirând înserarea de pe-un ghem de soare.

Simfonia mării

Cu radioul lângă mine ascult
sinfonia mării în depărtări rătăcită,
a încăput, doamne, nesfârşita apă
în cutia de ebonită.

Valurile malul gândului îmi sapă
vibrând ca o harfă pe nisipul plajei însorită,
îmi înlăcrimează urechea la auzul sinfoniei mării
ce-mi inundă ochii uitaţi la capătul cărării…

Ciobanul de pe pajiştea lunii

Iarba crescuse pe pielea lui,
devenise o pajişte pe care o păştea oile,
avea plăcerea de a bea
lapte din ţâţa prunei
până se îmbăta oile ei.

Cerul începuse să ameţească ţinându-se de-o stea
iar ea
sculându-l din somn s-a speriat
de ploaia florilor de tei
mirosind a lapte de prună
vărsat peste întregul sat
pe când câinele cerului umbla în coadă
cu-n covrig de lună.

Ciobanul obosit de atâta somn s-a sculat
pentru o clipă,
apoi a adormit din nou
să-i crească iarba mănoasă pe piele,
de atâta risipă
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de timp rămăsese ne păscut un bou…

Doamna în alb

Doamna în alb cu pălărie
a trecut din nou pe strada mea,
m-a privit stârnind în suflet o ferie
cum pe cer s-aprinde o stea…
Doamna în alb cu pălărie.

Doamna în alb cu pălărie 
mi-a făcut cu mâna într-o zi,
eram pe balcon la datorie,
stingea c-o mână clipele târzii,
Doamna în alb cu pălărie.

Doamna în alb cu pălărie
îmi zâmbeşte ziua întreagă,
n-am să spun că-mi e soţie
muză-mi este de-o viaţă întreagă,
Doamna mea cu pălărie!

Amfora din cuvinte

Pescăruşii cerul pe aripi l-au luat
Mutându-l unde se termină marea,
Oraşul a rămas pe înserat izolat
Şi Carul Mare şi-a pierdut cărarea.

Rătăcesc pe malul pustiit de întuneric
În căutarea muzei ce nu vine,
Gânduri robindu-mă homeric
Sub pietrele lunii macină dorul de tine.

Doar vapoarele  uitând de univers
Trag întunecata mare după ele,
Eu stând pe-o stâncă de vers
Plămădesc anfora din cuvinte şi stele.

Marmura lui Roden

Barca se legăna sub vibraţia mării,
Cerul ameţise învârtindu-se în jurul meu,
Briza ieşea nehotărâtă din stânca zării,
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Marmura lui Roden din care se smulgea un zeu…

Ieşind din amintire te vedeam în fiecare zi
evadând din ceaţa înserării albastre,
Îţi ghiceam silueta între stelele mii
Rătăcind cărări printre astre…

Horă târzie în sat de pescari 

Casele noastre s-au întors cu faţa spre icoana apelor
 răsucind cadranul orelor târzii.

Ne-am adunat pe grinda orizontului
când se mai aude cântecul sapelor,
sărind în horă cu clipele ferecate în călcâie,
dansăm cu tâmplele răzmate de luna
ca o lămâie,
şi apele ne fură din umbră;
ne trecem iubita dintr-un braţ în altul,
ca valul din vâsle în vâsle.
Bărcile au adormit cu nasul în nisip
dar au răma şi ele cu apele în vise
şi râdem cu toţii ameţind focul
care luminează casele întoarse spre noi
aşteptând norocul.

Ne cheamă ferestrele şi le răspundem tăcuţi,
plecând perechi,uitând câte-un sărut în zări
şi pe cărări...

Autoportretul lui Anonimus într-o oglindă spartă

Vizigoţii au ieşit din pădurea Anonimului proprietar,
În sângele lor încolţiseră săgeţile arborilor singuratici,
Arcurile se ciopleau singure în tulpină de arţar
Când ambiţii de cucerire se năşteau în ganglioni linfatici.

Anonimus se privea în cioburi de oglindă
Să-şi termine războinicii armele aşteptând pe-o cărare
Şi-a agăţat fântâna inversă de-o grindă
Să curgă imaginile pe-ntinsa mare...
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Bucuria mersului pe nor

Norul coborâse sub tălpile mele
Potcovite cu dorinţa de zbor,
Noaptea scria pe cer cu stele,
Femeia mea ieşea din vis şi dor.

Mă ridicasem încet spre cer,
Levitam între mine şi nor,
Eram un vis sau clipele ce pier
Între zborul meu şi cel de cocor?

Doar ea mă urmărea cu gândul
Când intrasem cu totul în cuvânt,
 În al nouăle cer îmi era rândul
 Briză să fiu, s-o mângâi, să fiu vânt.

Canicula din cuvinte

Căldura injectase lenea în noi
De-mi târam gândurile-n picioare.
Cărările dormeau visând la ploi
Iar frazele virgule aveau razele de soare.

Am deschis cuvântul umbrelă şi căldura s-a retras
În afara cerului de cuvinte adjectivale,
Dar textul scris a rămas pe la colţuri ars,
Eu ieşind din carte hălăduind în vale.

Mă bronzasem de atâtea vise în amiază
Eram noapte precum adjectivul negru
Mă răcoream tăcând la o fofează
Pe care o scrisesem inspirat şi integru.

Cântecul de vară

Miez de vară şi de flori
Seva pregăteşte rodul;
Guguştucul meu din nori
La fereastră dezleagă codrul!

Tu eşti cântecul de vară
Nucul-scena din ogradă
Unde cânţi până diseară
Când socul creşte să te vadă.

10



Iar se face de-o dorinţă,
Vara sângelui deschis
Vinul îl pregăteşte-n viţă
-germenele unui vis-
şi-n ogradă când mă-ntorc
eu voi fi bătrân atunci,
chiar dacă clipele mai torc
fuiorul ascunselor porunci.

Caracatiţa timpului

Caracatiţa înghiţise timpul, ochii mării se bulbucase,
beţiv ce-şi bea propia urină,
azvârlind lături pe mal unde cerul alerga desculţ
după stele în nisip rămase fără vină
pietricele colorate să adune
în străfulgerarea galopului unui cal
lumină din ochii peştilor amăgiţi de undiţe
aruncate din bărci cu carena adormită în val.

Lip, pleosc, lip, tentacole sugrumând noaptea,
 vise sângerând pe sarea mării din rană
şi pescarul sorbind tăcerea din cană
coclită de lună,sloi de gheaţă
în topire ,vărsând umbre lângă case
rămase ascunse sub duzi fără viaţă.

caracatiţa timpului se înghiţise pe sine şi marea,
marea  era una şi aceeaşi
cu zarea...

Casa reginei mării

Îţi zidesc din apă o casă cu fereastră
În care să intri însoţită de sclave
Cu muşcata înflorită într-o glastră
Când marea îmi cântă octave.

În biblioteca ta de apă albastră
Poetul doarme cu o nimfă suavă.
Mă tem stelelor de venirea voastră
Să nu-mi tulburaţi liniştea bolnavă.

În casa ta de apă te-ntinzi pe fotolii,
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Din apă sunt,cum suntem toţi
Şi valsul,universul nostru cu atolii,
Şi ziua aceasta ce alunecă pe roţi.

Cei doi gemeni-timpul şi spaţiu

Alunecând, se interferează spaţiu cu spaţiu
Încrucisându-se în timp se prelungeşte
Până în adâncuri de timp,până la Horaţiu,
În noi cu voia undelor se-nţelepţeşte.

Şi tot ne integrăm în hăul lui deschis
Încrucişându-ne cu vetuste spaţii şi istorii
Până când şi el cade ucis
Între cele două clipe unde pier şi norii.

Un singur timp cât universul
Proclamă o necunoscută definitivă...
Spaţiul nostru nu cunoaşte viersul
Şi nici muzica celestă relativă.

Cercul timpului nostru

Suntem născuţi pentru două lumi paralele,
E una cu o clipă mai înainte, cealaltă mai apoi,
Prima venind suspect de nevăzută dinspre stele,
Cealaltă născându-se, aici, în noi.

Suntem uniţi prin vise, un puzzle de schele, 
Chiar dacă prin vreme nu ne mai vedem
Cu universul ce alunecă  împins de vele
Deşi în ancestral pornisem în tandem.

Trecem prin timpul nostru pe care-l bem
Cum soarbe apusul curcubeul îndepărtat
Şi chiar dacă de tăcere eu mă tem
N-am să zăbovesc niciodată în păcat…

Iar când v-a veni timpul invizibil şi chiar mat
Urmându-şi decalajul temporal
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N-am să mai fiu de mult la mine-n sat,
Voi fi departe înspumând un cal…

Chiar dacă voi fi obosit întins pe brazdă lat
Tu vei veni chiar şi a doua oară 
Prin harul divin al timpului curbat
Să crească iarba în brazda mea din vară.

Priviţi cum furnica din trupul meu cară
Părţi nevăzute de cer lăsate pe pământ,
Să mai zidească o casă frumoasă şi rară
În  lungi versuri cioplite din CUVÂNT.

Frumoasa evadată

Plutesc cu barca în jurul insulei Cypris,
Zeiţa Afrodite de lângă mine
mă adormise cu parfumul ei,
încât în perspectiva timpului ce vine
levitez deasupra unui albastru
cu toţi caii mei,
 nu ştiu de este mare sau cer,
unde stelele înoată luând forma unor zei
ce mă cheamă  şi mă cer…

Până şi stâncile ieşite din mitologie
jucau rolul unor personaje cioplindu-se 
cu dalta timpului în Apolo, în Hercules,
încât marea a declanşat o urgie
aruncându-mă pe mal, 
cum aş fi căzut de pe un cal,
de unde m-a cules
frumoasa evadată, dându-mi de înţeles
că se întoarce în Poezie.

Paparudele din bibliotecă
Cortul norilor a acoperit marea,
Dumnezeu a bătut patru stâlpi de orizont
susţinând să nu cadă zare,
de Biblioteca de Gânduri ţinând cont.

De atâta vreme prin cortul ciuruit
plouă cu apă sfinţită peste noi,
paparudele ducând în spate cerul însorit
ies din poveste două, câte doi…
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În dalta sufletului vremea lacustă
înmoaie cărţile scrise în gând,
astfel dispare biblioteca din etajera îngustă
când vin ploile de gânduri pe rând.
Confesiune de credinţă

Bat clopotele în Catedrala Cerului
şi răsăritul a luat culoarea bronzului,
totul este albastru spre apus
şi sunetul grav  ca foşnetul orzului
mă urcă mai sus.

Etapa aceasta pe măsura unui sfert de roată
este timpul pe care oamenii vor să-l vadă la Tine
înălţimea devine mov şi mai lată
când din mare se-ntrupează timpul ce vine.

Bat clopotele ce alină suferinţa,
Trec dincolo de înţelegerea de viaţă.
Îmi analizez pe tăcute inima şi fiinţa
când alţii îşi vând credinţa -n piaţă.

Mă rog în Biserica lui Dumnezeu,
natura care se-nalţă ca o Catedrală,
nu-mi regăsesc credinţa-n ateu
şi-n preoţii ce trăiesc în lux şi fală.

Doamne, înţelege-mă, că Te înţeleg!
Nu doresc nimic de la cer şi Tine,
Eu fiind parte înţeleasă din întreg,
Duhovnic sunt pentru neamul ce vine.

Traseu oval

Oceanul a tăiat luna mare cât o mămăligă
în două,
jumătate a lăsato s-o mănânce peştii,
cealaltă ne-a dato nouă
să ne lumineze îmbrăţişările de pe mal.
Cerul a înhămat la Carul Mare
un cal
de mare pentru plimbarea pe Calea Lactee
unde  ne-am croit cărare...

O jumătate de lună a urcat pe cer,
sloi de gheaţă în topire,
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în timp ce stelele încă mai cer
spaţiu cu lumină pentru iubire.

La miezul nopţii luna ca un iaht plutind
s-a oprit pe un val.
Ne-am urcat levitând în abis,
aşa a început călătoria pe un traseu oval
în propriu nostru vis.

Personajul

Personajul a ieşit din televizor,
era bine cunoscut pe sticlă,
în stradă se credea Danaus,
venit călare pe un nor,
frate cu Aegyptus mort sub o aripă
de cocor,
de gripă…
Doar marea salvată din haos
îl înţelege,
încălcând orice lege.

Personajul moare în pronaus
înainte de a intra în Biserică,
dar prietenii îl iau şi-l aşează pe sticlă iar…

Speranţa noastră a fost în zadar.

Haiducii paharului
Aerul l-au băut cu paharul, le curgea vinul
pe genunchii înfloriţi de sânge,
numărau degetele de la mâini 
şi- o luau de la început,
pierduseră câteva lipite de pocale,
hăituiţi de câini.
Şi plânge
dimineaţa cu lacrimi de rouă
când dorm în iarba ce le creşte-n  bărbi
rătăcind visul prin scaieţi şi-o căcărează.
Nu plouă
Să-i trezească în amiază.
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Omul cu “ păsărici“ la cap

Omul mergea prin câmpul secerat;
stolul de păsări speriate s-au ridicat
începând să zboare într-o doară,
rotindu-se deasupra ca un nor,
dispărând  într-o clipă în capul acestuia
ca printr-un coş de moară
ce macină ideile de ducă şi dor.

Omul a început să fluiere a pagubă
Spunându-şi în sine că are păsărici la cap:
“Doamne de-o viaţă mănânc numai cartofi
şi sap! “
Dumnezeu auzindu-l odihnindu-se pe un nor ce vine
i-a spus:”priveşte în urmă,
alţii mănâncă cojile aruncate de tine! “
Atunci stolul de păsări speriate
prin vârful capului au ieşit
lăsându-i ţeasta goală, 
înălţate
rotindu-se precum vulturii
şi acvilele înfometate
deasupra unui leş.

Necuratul pregătise cazanul cu smoală
ascuns la Dumnezeu sub preş…

Muza

Muza trece pe sub perciunii mei
Cum fumul îl respiră nasuri deformate
Astfel zările dispar ca florile de tei
Ce cad mai întotdeauna pe-nserate.

Muza trece pe trotuarul de vis-a-vis
Cum trece toamna în iarna care vine
Alungând clipele albastre în nostalgii
Şi anotimpul în iubirea pentru tine.

Insolaţie

Agresiv vântul galben jos pe brazdă
Usucă rădăcinile moarte de sete ieşite la aer
Pe când zvonurile alunecă de la o ureche la alta
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Cum lâna se întrupează în iţa din covor.

Agresiv soarele rostogolit pe câmp
Rămâne în amiază pe ceafa unui tamp.

Gudurându-se la glezne cum face o pisică

Marea de culoarea spumei mâna mi-a întins,
Spunâdu-mi:” bine ai venit din lumea ta străină,
Te întorci victorios şi de neînvins!”
Gudurându-se la glezne-mi cum face o felină.

Am cuprinso înotând pe întinderea ei
Simţindu-I inima albastră în ritm de zbor,
Pescăruşii visau pe stânci de stei,
Când o cuprindeam cu ochii marea era nor.

Femeia în alb mă chema spre zare,
Eu înotam mereu sprea ea
Până când a coborât şi ultima stea,
Iar soarele s-a ridicat din mare.
Flota de gânduri
Gându-mi s-a urcat pe-un velier
Împins de vânt spre depărtări
Îmbrăcat în zale ca un scutier
Cucerea cu vise albastrele cărări.

Îşi  făcuse gândul o mare a lui
Şi corăbii îşi construise ,o flotă adevărată,
Să cucerească întinderea nimănui
Unde mă chema ca sirena o fată.

Prin picăturile de rouă
A urcat în cer vântul marea,
Transpirase prin picăturile de rouă,
Stelele a coborât peste noi zarea
Când de-acolo cerul cu ele plouă.

Se varsă valuri iarăşi peste noi,
În locul mări bărcile stau pe gânduri
Iar oamenii ruşinaţi şi goi
Sunt luaţi de ape pe rând, în rânduri…

Ultima zi de vară
Marea s-a retras în depărtare
Lăsând în urmă regrete albastre,
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Iar o barcă eşuată pe-o cărare
Putrezeşte sub o puzderie de aster.

O nostalgie mă cuprinde când văd
Vara de mult spre sud retrasă
Lăsând să rătăcească valul în năvod
Şi drumul nostru de întoarcere spre casă.

A doua moarte a lui Zeus
Zeus în speranţa nemuriri
Cât a existat la Pontul Euxin
Şi-a modelat din lut şi piatră
Statuia lui la care să se-nchine
Oamenii din fiecare vatră.

Apoi de teama îndumnezeirii a urcat 
În al şaptelea cer de unde nu se vine.
Diana, iubita lui, plecată la vânătoare
Aflând că zeus e sus în neuitare
s-a întors să proslăvească statuia
ce strălucea măreaţă-n soare,
chemând mulţimile să se închine-
strigând: alleluia, aleluia!

...Şi a mai trecut un mileniu de prosternare,
Diana  se ruga la statuie mereu
Cum făceau fiecare.
Trecuse vremea pentru zeu...

Dorind să arate lumii 
Cât de mult îl cunoaşte pe Zus
Şi s-o întoarcă la rugăciune
Îngenunchind în negura humii,
La ceasul  răsăritului de stea
A început să spargă cu săgeata statuia-
Aşteptând o minune-
Plebea  să cunoască ce ştia şi ea:
Piatră, lut ars şi…alleluia!

Dezamîgiţi  oamenii au părăsit pe Diana,
Au plecat gânditori din Hamangia
Uitând că o himeră altădată au iubit.
A început iarăşi urgia
În Piaţă.
Era epoca morţi unui mit!
Dumnezeu în mintea lor prindea viaţă!
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Între două oceane

Levitam, levitam între două oceane,
Când pluteam cu avionul
-Subaerian aparat la întrecere cu pescăruşii-
Sau cu barca pe apa albastră
Sub care peştii se zbenguiau
Precum gândurile când culegeam pănuşii.

Mă simţeam un atom rătăcind
Pe o întindere albastră,
Când argintie,
Aşa cum soarele se rostogoleşte peste noi
Precum vara puful de păpădie.

Spre prânz a început să curgă ploi
Dinspre oceanul de apă spre cel de aer
Încât ne udasem de atâta lumină
Rostogolită pe plaje în caer.

Cu iubita alături având o vină
Că iubim aerul cu iz de sulfină
A început să plouă dinspre cer spre marea cea mare
De ne-am rătăcit şi nicio cărare
Nu m-a dus spre vis
Şi artă...
La picioarele noastre zăcea un albatros ucis
Şi o barcă cu carena spartă.

Viziune

Am văzut pe Afrodita dansând pe mare
Era în rochie transparentă şi albă,
Pulpele-i rotunde le vedeam în soare
Iar scoicile i se aşezaseră pe gât salbă.

Dansa în jurul iahtului cu pânzele întinse,
Eu visam la depărtări albastre,
Valurile erau sub carenă învinse,
 peştii îi aşezau Afroditei o diademă de astre.

Călcâiul vulnerabil al mării I
Mă doare marea, Doamne, din călcâi
Când oraşele îşi trimit betonul pe maluri,
Şterg cu privirea mirosul tuturor ş-al nimănui
Iar marea se înghite pe sine-n valuri.
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Femeile îşI trimit corpurile la bronzat
Iar ele îşi caută iubiţi pe străzi anonime,
Unele mai păstrează imaginea iubitului din sat
Încercând salvarea prin aceste rime.

Mă doare marea, Doamne, şi mă-ngână
Cântecul ei venind din istorie pe ape,
O rog şi azi la glezna iubitei să  rămână
Martoră la bucurii şi la agape.

Iar dacă vapoarele îi tulbură tăcerea
E vremea dorului de ducă încolţit  în noi
Şi călătoria noastră dulce ca mierea
Ne înălbăstreşte ochii cînd marea urcă în ploi.

Furtuna îşi ciopleşte chipul în sare
Iar marea lovită-n călcâi mugeste sub vapoare…

SFÂRŞIT
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