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† † †
Suflã blând în steaua de la geam,
care-mi abureºte în privire
ºi apleacã peste mine-un ram
înfrunzindu-l cu Desãvârºire.
Steaua este lampã unde eºti
ºi se-aprinde seara, ºi m-aºteaptã
într-o casã cu odãi cereºti,
cu livadã ºi cu poamã coaptã.
Ci de este doar întunecime
ºi ger somic stãpânind hotare,
iartã-mi a iluziei mulþime
cu închipuiri uluitoare.
Eu aºa aº vrea: sã ai o stea,
s-o aprinzi la geam, când noaptea vine,
ºi s-o stingi suflând uºor în ea,
ºi sã vii în vis, sã dormi cu mine,
umbrã sfântã-n ceruri, Mama mea.

Poeme în spirale
 Dã-mi numai umbra unei frunze 
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† † †

Învinge, Soare, norii aceºtia grei,
burdufuri negre-n cer rostogolite.
Nuci scorburoºi pe câmpuri, anii mei,
cu fructele cãzute în iarba ce le-nghite.
Reteazã, Soare, lunga agonie
a ramurilor ce se cred biruitoare
doar pentru cã frunziºul pot sã-l þie,
dar pierderea de fructe nu le doare.
Ai razele pãtrunzãtoare-n toate
ºi poþi sã tai cu lama lor de foc -
îndurã-te cu luminoasã moarte,
dã-le iluzia cã au avut noroc.
Cine mai ºtie! Din atâtea fructe,
va fi cãzut ºi fructul roditor
crescând un pom, în timpul viitor.

† † †
Dã-mi, Doamne, umbra unei frunze
din pomul ultim al grãdinii,
sub frunza Ta sã-mi stea ascunse
privighetorile luminii,
cã le orbeºte prea mult soare,
cum ele stau întru cântare
cu ochii sus, spre cerul Tãu.
ªi mai dã-mi, Doamne, un izvor
de apã vie în fântânã -
când cântului îi va fi dor,
sã bea din pumni o apã bunã.
ªi dacã mi-e frunziºul veºted
ºi anii mei se duc în iarnã,
eu frunza Ta s-o simt pe creºtet
ºi ea lumina sã mi-o cearnã.
Din pomul ultim al grãdinii
celei cu rosturi nepãtrunse,
privighetori sã las în ceruri.
Dã-mi numai umbra unei frunze.
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