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I

                   A  început  din  nou   să  ningă  peste  iarnă
                   Prin  fulgi ,  secunde , clipe , cu  răni  nevindecate ,
                   Clocotitor  trecutul  din  înapoi  răbufnă 
                   Erupt  telurul  creşte  în  plăgi  pietrificate  .
                   Greabănul  minţii  lavă  din  gânduri   aşchiază
                   Imagini  explozive  pe  un  ecran   agoric ,
                   Pulverizează   neantul  în  sfere  spiraline 
                   Agonizându-mi  viaţa  din  trupul  euforic…. 
                   Caut  repere , axe  ,  noduluri  cardinale ,
                   Mă-nţeapă  vremea  udă  cu  coarne  boureşti ,
                   Deasupra  e  eterul  , zac  amorţit  în  valul
                   Amirosind  a  spumă  de  vinuri  sâmbureşti !
                   Nedumerit  ,  zănatec , sorbindu-mi  picătura
                   Otrăvii  aşezate  în   colţul  gurii  slute ,
                   Răstălmăcesc  trecutul   pe   răni  nevindecate ,
                   Clocotitor  prezentul  din  fulgi , secunde , clipe …  
                            Imagini  explozive  pe  un  ecran  agoric
                            Agonizează  fiinţa-mi  din  trupul  euforic   !
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                     Privesc  cum  trece  timpul  şi  răul  cum  renaşte ,
                     Ia  forme  elitiste  sau  coorporative ,
                     Se  schimbă  generaţii  îşi  împărţesc  puterea
                     În  tabere  adverse  şi  degenerative  …
                     Se-nvârte  doar  păcatul , hidos  în  lăcomia
                     Recrudescenţei  crase   cu  pofticiuni  mascate 
                     Prin  mofturi  şi  ifose  de  pupeze  greţoase 
                     Pe  ramuri  ministere-n ,  economii  blocate  …
                     Sălbatică  fiară  ,  Putere …,  tu  naşti  monştri
                     Smintind  minţile  tulburi  la  numărat  arginţii ,
                     Vremelnică  fantasmă  ce-ţi  deşertezi  lăuntrul
                     Împuţinând  lumescul  şi  bogăţia  minţii  !
                     Mă  miră  doar  transferul  genetic  de  prostie
                     Din  etica  guvernă  pe-a  legii   făcătură ,
                     Abjectul  ideal   se  schimbă-n  Constituţii
                     Dând  larg  desfrâu  hoţiei , lipsită  de  măsură  … 
                             Privesc  cum  trece  timpul  şi  răul  cum  renaşte-n,
                             Doctrine  filozofe … , orăcăit  de  broaşte  … ! 
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III

                     Stihiile  din  suflet  s-au  transformat  în  lucruri ,  
                     Nestăvilite  furii  lovesc  în  poarta  minţii ,
                     Asimtomatic  gândul  hlizează  nebunia
                     Ce  râde-n  colţul  gurii  când   îşi  ascute  dinţii …!
                     Păleşte  frumuseţea ,  stă  ofilită-n  rama
                     Prea  bunătăţii  fire   lăsată   de  sămânţă  ,
                     Crunt  germinează  răul  în  adâncita  rană 
                     Secându-i  vindecarea  prin  care  se  pronunţă … 
                     Sporeşte  suicidul  la  tinere  vlăstare ,
                     Sminteala  prinde  aripi , se-nvârte-n  cerc  grotescul ,
                     Bolnavă , vlaga  vieţii  jeleşte  prin   spitale
                     Cu  hohot  îngeresc ,  încremenind  lumescul  … !
                     Guvernele  mimează  proiecte  sociale ,                 
                     Reinventează  urna  şi  logica   ei  ură ,
                     Nesăbuitul  despot  la  vârf  de  clan  împarte
                     Bucata  servituţii  cu-a  faptelor  măsură …                 
                                Stihiile  din  suflet  s-au  transformat  în  lucruri ,
                                Domneşte  nesimţirea   prin  fel  şi  fel  de  trucuri  ! 
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IV

                     Ecoul  dimineţii  îmi  bate  la  fereastră ,
                     Îşi  despleteşte  zorii  pe  geamul  din  oglindă ,
                     Iluminând  veranda  ligheanului  cu  apă
                     Se-mparte-n  mii  de   raze   vălătucite-n  grindă  . 
                     O  tresărire  lină   dezmiardă  ochiul  minţii
                     Pe  genele  stufoase  înfofolite-n  pleoapă ,
                     Mă  ţine  aşternutul  iar  inima-mi  tresaltă
                     În  foşnete  de  umbre  şi  clipocit  de  apă  . 
                     A  mai  trecut  o  zi  , a  mai  trecut  o  noapte ,
                     Uscat  e   versul  lirei  iubirii  ne-ncepute ,
                     Voi  umecta  sămânţa  c-un   strop  de-amor  şi  poate,
                     Trezi-voi  rătăcirea  cuvintelor  pierdute  !
                     Din  tulburele  somn  vin  grijile , m-adună
                     Sub  pânza  de  bumbac  cu  margini  de  mătase ,
                     Stau  învelit  în  gânduri  lipit  lângă  veranda
                     Cu  gratii  la   ferestre  şi  borurile  trase  ...
                               Ecoul  dimineţii  îmi  bate  în  oglindă ,
                               Sunt  somnambulul  nopţii  cu  ochii  prinşi de  grindă  …  
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