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Henry către Anais
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   *
*    *

Într-o mişcare somptuoasă,
am trecut prin apa gustului tău –
ritmic, calm, apoi cu frenezie.
Cerul s-a uitat cruciş,
universul a explodat
şi-aievea am rămas – pe vecie.
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   *
*    *

Ochii halucinaţi, ca două gingaşe, gigantice faruri,
înfipţi în lumina gustului tău
ca într-o rugăciune spre Sakhya Muni –

închis în mine deloc nu mai sunt,
expansiune fantastă în marele hău
de la capăt pînă la facerea lumii.

Nimic în tenebre nu e mai sfînt 
Decît bobocul tău, eflorescenţă a humii.
Nimic în tenebre nu e mai sfînt!
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    *
*    *

Eu sînt dintre cei care în Nil s-au scăldat,
în Marea cea Moartă botez au primit, 
cu sarea cea vie lipită de buze – 
Iordanul clipea pe sub stele, sfînt şi vagant
cînd în adîncuri m-am tot scufundat,
lăsînd lîngă maluri beduine mofluze.
Drept care-n cvadrigă m-am fost ridicat
şi-am plecat pe sub nori, în vîntul ce-adie
pentru că doar de la ea lumină primesc,
doar pe cîmpia ei pluteşte bobocul
pe mări legănate din apa cea vie.
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Cîntec pentru Anais Lee

Anaisă, Anaisă,
Săruta-te-aş pe caisă,
Pe caisă şi pe mere,
Că eşti tare-n toate cele.
Vai de sufletele mele,
Vai de sufletele mele,
Vai de trupurile mele!

Du-te moarte dracului,
Du-te moarte dracului,
Că la suflet sînt burjui,
Că la suflet sînt burjui!

Anaisa-i lîngă mine
Şi nu am vreme de tine
Şi nu am vreme de tine

Anaisa-i lîngă mine!

Anaisa şi caisa
Merele din Potaissa
Toate-n suflet dusu-mi-s-a
Toate-n suflet dusu-mi-s-a!

Anaisa-i lîngă mine
Şi nu am vreme de tine
Şi nu am vreme de tine
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Anaisa-i lîngă mine!

Du-te moarte dracului
Că la suflet sînt burjui
Că la suflet sînt burjui

Du-te moarte dracului!
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Să-mi cînţi...

Cînd în Shambala m-oi cărăbăni,
să nu mă plîngi,
nu e nimic de plîns –
mult mi-a plăcut aicea
între voi, de geniu plini
au numa` bieţi nătîngi – 
şi-n peşterile lacome,
umbrite spre apus…

Să nu mă plîngi,
nu e nimic de plîns –
în jocul magic,
toată viaţa mea –
şi-s fericit şi calm
ca Sakhya Muni
c-acest final
ne-a prins alăturea.

Cînd în Shambala m-oi cărăbăni,
să-mi cînţi, femeia mea,
aici nu mi-ai cîntat
decît din trupu-ţi,
caldă viorea,
din creştet pînă la pămînt,
din creştet pînă la pămînt –
şi gura moale peruzea.
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Să nu mă plîngi,
nu e nimic de plîns –
şi dacă acolo-s hurii, mirodenii,
ori stînci agreste,
habar nu am şi nici
nu vreau să ştiu –
şi poate totul
nu-i decît poveste,
şi poate totul 
nu-i decît poveste.

Cînd în Shambala m-oi cărăbăni,
să ţii doar minte cum a fost
să fie,
să ne-ntîlnim pe-un drum
întîmplător
şi-n trup să ne inunde
viaţa vie,
şi-n veci să ne inunde
viaţa vie!
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Dacă...

Dacă toate femeile lumii
s-ar reuni în femeia perfectă,
de la tine ar trebui luat totul –
nimic mai puţin,
poate ceva pe deasupra.

Pe sub asprele ceruri,
ne ducem spre marele festin
şi nici o vină
nu vom lua
asupra.
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