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Variatio delectat

Cuvânt înainte al autorului

Arta este formă de expresie.
Gândirea este altceva și ideile ei se discută încă de la  
                   greci și romani.
Cine suntem noi, la scara istoriei?
Cu siguranță, exponentul unui moment. Să-l facem  
                   frumos!
E un cuvânt frumos acolo sub piatră
Păzit de-un muşuroi de furnici.
Din piatră se naște o statuie
Care are la rădăcină cuvântul frumos
Și ochi din Facerea Lumii.
Privind cuvântul frumos
Simt greutatea pietrei și e lung drumul 
                cu piatra în spate
Deşi cuvântul frumos e chiar dedesubt,
Păzit de-un muşuroi de furnici.

Știm cu toții, omul este imaterial și etern.
Trebuie doar să vă amintiți aceasta și uneori 
Ajunge un solz din peștele voinței.

Oamenii sunt buni, lumea este frumoasă. Toți, toată.
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Dulce

Am ajuns ușor la îngeriță,
Care dansa pe o polcă de circ:
M-am cocoțat pe-un ceaslov închiriat ieftin
Și pe care nu-l voi citi.
I-am propus un ritm suav, poate
Prea depresiv - inspirat din ceva fructe de pădure
Atât de lent încât ne-am topit amândoi
Și nimeni nu și-a putut explica
Picăturile de lavă pe streșini.
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Amiaza

Pe la prânz toată lumea căuta a doua cafea
Aveam o figură de chefliu
Și berbecuț rece în servietă
Erai studentă la chimie dar ți-am spus din prima
Chimia nu te scoate la capăt
Pe lângă aceasta mai vindeai vopseluri
Și ți-ai permis o pizza rustică
Apoi ne-am urcat pe bloc și ne-am sărutat în gol.
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Biliard

E cald cu brațe goale încă
Și frigul meu snopește-n bătaie pieptul
Accesoriile frumuseții îți strâng 
   trupul în menghină
Cade părul unei mici religii
Faci figuri fulgurante
Îți sâsâie blondul șerpesc
Te-așteaptă munci sexuale
Am scris în creion
Dacă nu-ți convine șterge.
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Mirabilă

Traiască natura acestor pereți - că poți trece 
           prin ei,
Natura acestui birou - cu el poți zbura,
Patul acesta - care te-ar fi dus printre sfinții pești
Sălașul tău cărămiziu
Cu bluză grena și lănțișor cu pisicuță…
Te-am atras azi dimineață cu pardesiul meu 
        ticsit de poezii
Nu m-am mai întors în locul buzelor subțiri
Mereu cu ochii pe ceas și gata să fugă de mine

Aveai în ochi tăria de-a face o injecție 
        sau de a judeca

Dar ți-ai lăsat intransigența pe noptieră
Alături de cerceii care te cam deranjau
Și soarele-a apus sub patul nostru.


