
M-AM  ÎNTORS

M-am  întors  de  la  capătul  lumii  târziu ,
Fost-am  prins  şi  ţinut  prizonier  în  vâltoare ,
Neştiind  cum  să scap de  torenţi , acum  ştiu 
Că-nsetat  şi  flămând  am  să fur
Un  sărut , de  pe  buzele  tale … 
Lăsând  timpul  oprit , osândit  peste  veac
La  un  capăt  de  pod , ca  un  om  în  cătuşe ,
Neştiind  ce să fac , m-am  întors  să-l dezleg
Spre-a  muri  suferind  lângă tine  femeie ,
  … aşteptând  după uşe !
Şi-am  căzut  desfrânaţi , conştienţi  amândoi
Savurând  gustul  crud  dintr-o  piele  rănită ,
Pămătuf  de  cuvânt  limba  mea  ca un unt
S-a  întins  mângâind  ai tăi  ochi ,
Cu  o  buză de  dor  zdrenţuită …
Focul  viu  arde-ncet  în  cătuşa  de  fier
Două suflete-opaiţ , felinar-luminare ,
Prizoniere-ntr-un  trup  se  topesc 
Şi-apoi  pier ,  amândouă-n amor    
… sângerând   împăcare ! 
M-am  întors  de  la  capătul  lumii  târziu ,
Neştiind  pentru  ce  mă întorc ,… acum  ştiu . 
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PULSAŢII

Obligat  sunt  
Să-mi  cercetez  propria-mi
Necunoaştere , 
Pe  clarul-obscur  
Al  felinarelor  nopţii  
Din   intersecţiile ,
Mereu  nesemaforizate ! 
Tăcerea  gândului  
Aşezată în  paratrăsnetele 
Turnurilor ,
A  pătruns  adânc 
Până la  inima  muntelui de  smarald  
De  sub  poala  cetăţii ! 
Priviri  îngăduitoare 
Zoresc  lunecarea  luminii 
Printre  zăbrelele  timpului ;
Duduitul  fumigen  şi  sacadat
Al  roţilor  frânate   
Vibrează-n  ochii  înfometaţi 
Şi  torturaţi  de  nelinişti …
Fustele  femeilor  frumoase  
Adunate  în  pliuri ,
Strâng  pulberea  dorului  
Din   strada   Singurătăţii 
Pentru  a  umple

DUMITRU DUMITRESCU - Fulgere în oglinda sufletului

6



Urna  golită a  împăcării .
Spre  dimineaţă ,
Tristeţea  cu  glas  argintiu
Cântă pe un  timbru minor ,
Cadenţat  în  pulsaţii de  inimă ! 
Benevol  mă rătăcesc   
După  anvonul  agorei  diatribe 
Spre-a  mă îmbăta   
Cu  monologul  amar , 
Al   sincerităţii …
Ochii  căprui  din  spatele  gândurilor 
Aşteaptă cuminţi   sărutul   conciliant 
La  fereastra-nverzită de aşteptare ;  
Tomnaticul  amor ,
Mi-a  secţionat  trupul  în  două ,
Cu  lama  de  obsidian  a  pasiunii   
Într-un  mod  inexplicabil ,
Zdrenţuindu-mi   inima …!                     
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ATAC  DE  CORD

Of , inimă bolnavă , îmi ceri să-ţi dau  ce nu pot 
Înfiripa-n cuvinte  pornirile-mi  spre  rele ,
Cu  greaua   apăsare  alungi  din  piept  egoul
Storcând  pustiul  gând , înverzicat  de  fiere …

Adesea  când  mă sperii , tu ,  tragi  nechibzuito
De  sfoara  adunată pe  fusul  meu  orar ,
Neverosimil  timpul  mi-anunţă  senectutea
Cu  dangăte  de  clopot  şi-onorul  cordial!

Un  orologiu  vechi ce-şi  bate-ncet  clipita ,
Tic-tacul  pulsatoriu , vigoarea  strânsă-n vene ,
Virilitatea   minţii-mi  emană năduşeala
Emoţiei  native  pe-a  firelor  sprâncene .

Un  fel de-mbătrânire o simt cum  mă conservă-n
Trecuta  tinereţe , sangwinică , pirol ,
Merge-mpilat  motoru,-n  rateuri  , fără vervă ,
Ficatul  şi-a  uitat  scenariul   şi-al  său  rol !

Oricum grăbeşti  să-mi  vină  acel  repaos  intim 
Într-un  demers  ambiguu  de-a  te-odihni  un  pic ,
Iluzia  pierzării  sterilizată-n  suflet
Mi-a  dat  a  înţelege  că sunt  de  fapt , nimic …!
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