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Poem despre Deșertăciune 

 

ce rămâne din toate lucrurile acestea 

când norul de praf se ridică gros  

din carnea noastră, 

ce rămâne din secundele noastre de dragoste, 

din amintirile doldora de secunde, 

din chipul tău impregnat pe retină 

ca un tatuaj fierbinte? 

din îmbrățișările adânci până în pântecul pământului, 

din numele meu pe care ai uitat să-l strigi... 

spune-mi iubitule ce rămâne din toate acestea? 

stâncile se iubesc pe creste 

cu buzele lor colțuroase 

și cerurile se iubesc cu păsări  

și nori pe tâmpla pământului, 

gândurile se iubesc cu 

trupurile noastre aruncate în sine. 

de aceea, spune-mi iubitule, ce rămâne  

din tine, 

din mine? 

 

 



	 2	

Poem despre Dragoste 

 

intensitate, imensitate 

înghesuite între noi în gesturi catifelate,  

în priviri de mătase.  

intensitate, imensitate, 

văzduhuri tandre ciripesc păsări curate, 

mă arunci între ele în patul ceresc 

cu așternuturi de nori suavi, îngerești, 

mă răpești înapoi cu săruturi moi. 

de dantelă sunt mâinile tale, 

așa cum mă dezbracă de petale și mă caută  

până la miez. 

intensitate, imensitate, 

umplând paharul de voluptate 

de adânc... 

pe trapezul lor mă îndoi  

și mă frâng 

în bucăți albe, duioase, de lapte. 

in brațele tale nu am  

nici contur, 

nici cuvinte, 

nici fapte. 
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Poem despre Pribegie 

 

rupt în două 

acest cântec se dăruie zărilor, 

mărilor, dar și câmpiei vestfalice concrete, 

incoerente, în perfecțiunea ei verde. 

brazilor cu aripile întinse 

în doina dealurilor, Ardealurilor, 

dar și Rinului moleșit sub lentoarea  

dorului, 

trădătorului. 

rupt în bucăți, cântecul se dedică 

damei de inimă roșie și celei de pică, 

ambele locuind la comun 

în acest sentiment  

schizofrenic, 

inoportun, 

de dragoste și de frică. 

identitatea cu ciocul zdrobit 

de fereastra închisă 

în două suflete se despică. 

între ele se lungește acest cântec bălos, 

fără țară și țărmuri 

și cu ritmul pe dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 4	

Poem despre Așteptare 

 

așteptări, ninse petale peste 

pletele tale, 

peste pletele mele ning 

doruri rebele, 

așteptări înghețate în iarna 

tăcerilor, 

când pletele mele, pletele tale 

se proiectează pe pereții încăperilor –  

tot mai departe de tine, de mine. 

de sine. 

când mâinile noastre se pierd  

în alcovuri străine. 

când gândurile se  

înșurubează pe stranii elice, 

când cuvintele aleargă pe catalige 

și nu spun nimic... 

goluri-bolovani, tăceri-șiroi 

se rostogolesc între noi.  

nu mai visăm. așteptăm 

singuri in doi. 
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Poem fără Tine  

 

leru-i ler, floare de mac 

în împărăția câmpiei, 

semafor roșu la ieșirea  

gândului din albie. 

leru-i ler, muntele azi mă înghite 

cu maxilarul lui verde 

de mătase, 

ca un King Kong cu păr metafizic. 

în el te miros pe tine, 

leru-i ler, cel veșnic departe, 

din coasta mea hărăzit pribegiei 

prin alte pântece, 

prin alte catacombe cerebrale.  

leru-i ler, mă înghite azi muntele  

cu maxilarul lui verde  

într-un vis de mătase, 

în care tu nu mai ești  

decât un dinte de stâncă. 
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Poem despre o Pisică 

 

e noaptea noastră. 

pisica unduindu-se sub ugerul lunii 

îmi toarce dorul în pielea ta caldă 

ca o lipie frământată  

de mâinile mele. 

pisica, cu dinți dureroși 

înfipți în dogoarea nopții, urlă  

la lună un dor fierbinte 

de ducă,  

de început,  

de pierzanie, 

în timp ce tu cânți dezlănțuit  

la clavecinul coastelor mele 

sonata cu miros de primăvară, 

în care până și notele și-au pierdut mințile. 

...te iubesc. 
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Poem la Pian 

 

cântă pianul nebun de nesomn 

hăituit prin câmpiile albastre dintre noi, 

uite-le cum își desfășoară mătăsurile  

în vântul singurătății, 

cum se dezbracă de primăvară 

arătându-și corpul supt de neliniște. 

arde pianul nebun pe tastatura  

sângelui nostru zvântat  

în cerurile prea înalte, 

în câmpiile prea întinse, 

în dorurile prea albastre. 

arde și cântă un cântec adânc 

de tăcere, 

de dragoste. 
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Poem despre Dor 

 

un mac rătăcit printre flori de rapiță 

în bătaia vântului, 

ca o piesă greșită de puzzle. 

soare înmărmurit pe cerul de ghiață 

cu zâmbet incert, 

în timp ce mașina alunecă  

prin gânduri spiralate, 

asemeni unui vis într-un somn agitat. 

în el mă urmăresc imaginea ta, 

mirosul tău, mâinile tale,  

blând presărate peste trecutul meu, 

ca un câmp de maci împrejurul 

unei stinghere flori de rapiță. 
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Poem despre Epuizarea Iubirii 

 

închisă într-un cufăr zmălțuit  

în culori parfumate, 

irezistibilă, 

dragostea noastra s-a mutat în speranță, 

de evadare, de vacanță. 

s-a sufocat încet, discret, 

de ochii lumii ascunsă 

ca un tezaur secret.  

imaculată, s-a așezat printre sfinți, 

acolo unde se reciclează dezabieuri fierbinți 

în forma halourilor de pară și foc. 

te-am visat în lipsă de busuioc,  

ce noroc! 

infiltrată într-un os fără carne, 

această iubire cam stranie, s-a vlăguit... 

încercând să-ți explice 

cum se arde pe ale sentimentelor catalige 

în absența subiectului,  

a obiectului, 

în prezența defectului, 

abjectului. 

ireversibilă, această dragoste obositoare, 

fără doar și poate... 

O dragoste mare. 
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Poem despre Moarte 

 

...care vine, este, a fost  

dintotdeauna aici, 

în beregata prin care sângele 

proaspăt galopează cu copitele 

arse de dor, 

în buzele lipite 

de arșița lucrurilor într-un sărut eclectic, 

întrebări, încercări, începuturi se împletesc 

în stucatura acestei camere strâmte  

cu vedere la infinit. 

un anotimp mut, în care ne trezim 

împingând pătura spre tavan 

și zburând o secundă 

în căutarea unei spărturi. 

...care iată, este, a fost 

dintotdeauna aici, 

Nu în sărut, nu în tavan, nu în podele,  

ci implantată în cea mai dulce dimineață, 

când cafeaua ne înșurubează 

gândurile pe vrejul fierbinte  

ca un șirag de perle.   


