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Cearcănele înţelepciunii

Era odată un atom ce s-a trezit moleculă,
Stupidă senzaţie să vrei să evadezi din celulă!
Vreau să ştiu tot, 
Cu cât farmec ascultând apoi pe cel care explică nimicul.

Să pândeşti după deal când răsare răspunsul
Întâmplându-se foarte rar întrebarea s-apună.
O vorbă auzi şi lumea îţi pare
Atât de rea, atât de bună, atât de nebună.

Orologiul orgoliului ticăie sec,
În puţurile posesiilor simt că mă-nec.
Să vină sondorii să-mi proiecteze supape,
Am vârsta aceea când iau minţile
Celor care-mi ascultă cântarea din ape.
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Cum este

Niciodată mulţumirea nu s-a ridicat la nivelul cererii
Şi asta pentru că
Egalitatea sălăşluieşte în cărţi.
Opera nu este trupul ispitei
Ci nevoia însetatului de simţire.

Tăcerea spune atât de multe pentru că
Este singura care poate fi  interpretată în toate felurile.
Capriciul este trăsătura de bază a femeii
Pentru că în el se vede fi ecare bărbat
Aşa cum vrea să fi e şi nu este.
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Calităţile lutului

Când vrei întinzi mâna şi poţi
Când simţi deschizi gura şi spui
Când nu dai te opinteşti să deschei
Când ai lumea în cap îţi vine să-ţi iei!

Se înmoaie, se crapă,
Poate fi  abandonat şi nu se-mpuţinează.
Dumnezeu ne-a croit din lut
Şi asta ne avantajează.

Orice poţi doar să vrei
Orice simţi în serios de te iei
Orice deschei numai să dai
Nici o lume nu recunoaşte ce ai.
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Nedospitele spaime

Măsura este instrumentul prin care 
Verticalul şi orizontalul nu devin gemeni.
Mă ridic dorind, mă aplec suportând
Şi niciodată cioburi nu ajung pe pământ.

Uneori, oboseala mă împinge să fac cuceriri
Când, aiurea, se întâmplă, odihna să atrofi eze simţiri.
Prea des: Este omenesc! 
Motivând derapaje.

De ce m-aş mai întreba, de ce mi-aş mai răspunde,
Când, pot atât, să privesc.
Ceea ce nu inventezi nu te subjugă.

Ce pierde grăbitul, ce nu ştie chibzuitul
Poate spune într-un singur surâs aiuritul.
Precaut să sufăr, n-am argumente să mă eliberez
Îndestulat fi ind fără cântar, n-am chei să păstrez.

Urlă sau tace, fi ecare poartă în sine un hotar.
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De la minut la mormânt

Cel care se răneşte învaţă să ocolească,
Contestând mărimea răsplăţii care i se cuvine.
Circumstanţe atenuante nu pot reda fi rului cursivitatea
Pot şterge lacrimi, dar nu le pot anula izvorârea.

Poate dacă Adam ar fi  recunoscut, asumându-şi greşeala
Piatra funerară era alta.

Perpetuarea greşelii devine calendar.
Ce este iertarea în dimensiunea repetării?
Mulţi caută, se zbat, constată, schimbă
Inepuizabil: ai o răspundere pentru partea ta de cer!
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Eu şi cu mine

De ce îmi este frică?
Pentru că...

Cât de repede mă adaptez?
... căutând argumente ...

Când fac schimbări?
... atunci.

Ce vreau?
Să fi u...

Cine mă face fericită?
... şi ...

Ce îmi asum?
Cred...

Cunosc destinaţia?
... de ...

Cum pun în valoare?
Dacă...

Ce resping?
... în ...

De ce renunţ?
Pentru că...


