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mărturisesc
n-am ştiut niciodată câte odăi are papa
dar am ştiut să o descriu pe cea mai frumoasă
aceea în care se roagă singur
nu vom găsi lumea unde îmbătrâneşte povestea
aşa cum ne închipuiam sărind în şaua cailor de lemn
scad nopţile albe din plâns e timp frumos
iar lacrimile mele sunt de bucurie
cât deosebeşti un vis de altul
călătorind
vezi
o copilă strângându-şi la piept inocenţa
alergând prin iarba crudă
ajunge femeie în drum spre el
ajunge şi se întoarce
până nu se lasă deplin amurgul
se preschimbă doar ştim
povestea nu îmbătrâneşte niciodată
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înainte să îţi pot răspunde
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nu e nicio îndoială
nu ştiu răspunsul
numele-mi curge în gura pietrei
asemenea sângelui amestecat cu aer
înaintea celui chemat să asculte vorbind curtezana
ţi-am îngăduit cântecul
semne impure
străfulgerând neliniştea
doar alipit îngerului
ai aflat sacrificiul necunoscut
am iubit umbra
sub
aceşti irişi setea
mireasma, lumina, atingerea
unde nu este cer nu sunt oameni
nu avem destin doamnă
chiar dacă toate sunt ale tale
ce privire poate fi şi aceasta
nevăzând
ce-mi poţi tu oferi
Dumnezeu e acolo
unde bătăile pleoapelor sunt puternice
sunetul trece în ochiul drept
urcând întunericul
ei numesc emoţie părţile inimii
nu e altă scăpare
pentru cel născut sub limba pietrei
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vorbind despre dragoste
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n-am vrut să-i par nici copil nici femeie
murmurând cântecul trecutului meu
pentru cei învăţaţi să fiu ascultată astfel
trag de mine cu bărbăţie
şi nu m-am iertat nici n-am plâns
nu există înţelegere între un pom despuiat cu de-a sila
şi o piatră vie
dar am păstrat-o
atâta îmi rămăsese din tine
memoria
cu ea rotunjeam alcătuirile false
chipul
frigul celor trecuţi prin trupul meu
iartă-mă
n-am rezistat să-mi îndrept umerii alipindu-i
de o altă lume putrezind în tihnă
mi s-a părut că sfâşii cu degete de răşină
o mantie din dantelă ca că-i scot inima
şi-mi şterg mâinile albe de pieptul tău
însetată am secat fiecare secundă
să te pot răzbuna
să te pot regăsi aşa cum ai fost
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