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FOSILA VERS

Blamaţi fosilul cânt, de-l întâlniţi!
Postmoderniste strofe nu plodeşte,
Pe când era visat de zei sfrijiţi
S-a năzărit numai cuiva, hoţeşte.

Nici n-are versuri albe, ci se-ngână
Pe sine însuşi, trist şi inutil,
Ca o privighetoare moartă, cu aripa-ntr-o rână,
Ce taie-n atmosferă conturul unui tril.

Chircit pe coala albă, năuc şi perimat,
Se lasă răstignit de pana boantă,
Nefericit că s-a născut rimat,
Uşor de memorat şi fără poantă.

„E-un monstru anacronic şi bizar”,
I-au pus pecetea vesel logofeţii.
Dar ce nevoie are de tipar,
Când mamele-şi adorm pe ritmu-i feţii?
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RUGĂ RATATĂ

Luna parc-ar sta să fete
pepeni cu obraji de ceară
înmiresmează cu suspinul lor grădina
asemeni unei conştiinţe bete
latră un câine

Carul Mare e gol şi uşor
dacă-ţi imaginezi plopul bătrân drept axis mundi
îl vezi cum aleargă
spre zori
îţi va fi greu să-i mai desluşeşti drumul

un fel de armonie leagănă firea
aici
în alte părţi e război
deşi aceleaşi zodii sunt şi acolo
şi-ţi spui că pacea izvorăşte din tine

te-ai aşezat în lumina astrelor
ca să-ţi spui curat rugăciunea
dar ai amuţit înafară
cineva te priveşte curios şi insistent
dinspre cealaltă parte a cerului.
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PARADOXURI

Lucrurile care îmi fac rău îmi fac bine:
Mă ajută să uit pur şi simplu de mine,
Să văd lumea de sus,
La Apus.

Lucrurile care îmi fac bine îmi fac rău:
Moleşeala lor mă aruncă în hău,
Şi-mi închipui că sunt
Altceva decât vânt.

Lucrurile care îmi fac rău,
Lucrurile care îmi fac bine
Nu vin din hău,
Ci din mine.
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NU CUMPĂR ŞI NU VÂND INDULGENŢE

Nu cumpăr şi nu vând indulgenţe,
E o ocupaţie potrivită îngerilor căzuţi în zgârie-nori,
Care au birouri cu vedere la infern, firme mari, aurite,
Şi secretare insomniace dispuse să lucreze peste program.

Nu cumpăr şi nu vând indulgenţe,
Dar ofer gratuit scutiri medicale nefericiţilor,
Bieţi avortoni născuţi direct pe masa de autopsie a unei morgi,
Al căror diagnostic e lipsă acută de dragoste.

Nu cumpăr şi nu vând indulgenţe,
Aşa că nu mă întrebaţi de contul meu din bancă,
Nu vreau să-mi viraţi frustrările şi neliniştile de maturi înrăiţi,
Indiferent de câte zerouri şi coduri de bare încap în voi.



9

Nu cumpăr şi nu vând indulgenţe,
Pentru că nu am nicio scuză că sunt împăcat
Şi nici nu vreau să-mi inventez una de amorul artei,
Doar ca să fiu şi eu în rândul lumii.

Nu cumpăr şi nu vând indulgenţe,
Am ordine scrise şi interese superioare umbrei,
Nu simţiţi că amurgul duhneşte a rug, a pucioasă
Şi stă să ningă în foşnet de aripi?
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CU POEZIA LA PSIHIATRU

- Ia-mă de mână şi-nchide ochii!
De ce oftezi ca-n faţa unei rochii ?
Nu-i greu, relaxează-te, repetă după mine:
E bine, e bine, e bine!

Acum îngână: alb, alb, alb, alb, alb,
dalb, dalb, dalb, dalb, dalb, dalb.

Asta a fost încălzirea, pe bune,
Hai, fă-ţi curaj şi spune:
imaculat, gingaş, uşor,
uşor…,
plăpând, iubire, fior,
suav, suav, aromă, floare,
îmbrăţişare, candoare,
lumină…
O crezi pe retină?
Ţine pleoapele strânse, nu trişa!
Aaaşa!
Duios, duios…
Nu zâmbi, fii pios!
Dulce ca mierea...
Simţi adierea
salcâmilor în cerul gurii?


