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Începutul

A fost
ca un bing-bang
ca o înălțare de lumină
pe un cer cu fruntea gri…

A fost
ca o noapte spartă de foc
ca un pământ îmbrățișat de ape…

O mie de brațe cuprindeau uscatul
Setea semăna cu dorința mută
Prin pori picurau fire de viață
Clipa se unea cu veșnicia.

Ora promisă își începuse vraja… 
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era un timp…

Începutul 
– îți spui – 
e totdeauna colorat!

Eram pe atunci prieten cu lumina:
Prieteni buni.
Mergeam împreună la cules
dimineți 
la cules raze de soare.
Tu îmi prindeai 
în gând
o cunună de aur –
Scânteia în părul meu albastru!

La amiază
eu alergam după iluzii – 
cu mâna stângă îmi țineam cununa, 
cu mâna dreaptă culegeam spicele verii.
Căldura miezului cocea dorințele.

Tu aveai nebunia
valului îmbrățișând malul
încăpățânarea stâncii în bătaia 
tuturor
vânturilor.

Eu învățam cu tine
Încrederea/statornicia/ pasul neclătinat
fața nevăzută a lucrurilor

Era un timp!
Era…
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Autoportretul rătăcitorului

Când ai dat piept cu prima lumină
Orologiul își pierdea a zecea bătaie.
Trecuseră deja cele nouă trepte!
Soarele privea pământul cu ochi calzi
Luna lui Cireșar se împodobise cu mărgele roșii.

Victoria primului strigăt!
De Sacrul Început îți mai amintești?

Curând ai pornit, rătăcitorule, la drum!
La drumul cu sensul „dus”.

Te-ai târât pe brânci
Te-ai ridicat pe vârfuri să prinzi în ochi 
lumina ascunsă după munți.

Te-ai jucat cu ploaia
cu oamenii mici
cu oamenii mari
Ai decupat câte o zi/ câte o noapte fără stele
câte o iubire/ câte o amăgire.
Ai cutezat câte un zbor
te-ai smerit într-o rugăciune
și ți-ai continuat calea.

Filă după filă albumul își contura cuprinsul.

Acum e toamnă…
Răsfoiești pagini una după alta:
Te întâlnești cu un străin?
Ia-l cu tine!
Frați gemeni veți rătăci împreună până la capăt…


