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Evreu rătăcitor 

Să vin acasă-n ţara altuia 
Să vin la străini, privită străină 
În ţara mea. 
Să fiu primit, şi aici şi acolo, 
Drept veneticul. 
Să rătăcesc mereu între ţările mele, 
Evreu rătăcitor ce sunt 
Dincolo de graniţele pământurilor. 
Păstrând doar graniţele mele: 
Riduri ale sufletului.
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Al meu 

Popor ciudat mai este şi acesta… 
Fiii săi plâng atunci când anul se schimbă, 
Restul lumii se bucură sub stele. 
Straniu popor mai este şi acesta… 
Când i se nasc pruncii, când ei devin bărbaţi, 
Când sorocul îi cheamă spre hupa, 
Mamele-i plâng mereu. 
Alte mame îşi cântă atunci bucuria. 
Neînţeles popor mai e şi acesta… 
Privindu-şi curajoase fiii în ochi 
Mamele râd. 
Când pruncii pleacă, raniţa pe spatele lor fragede, 
Femeile râd 
Până se lasă noaptea. 
Atunci, la umbra fotografiilor, 
Ochii lor se încercănează până se arată zorii. 
Palmele lor ard telefoanele, 
În rugăciunea mistuitoare 
Ca fiul să sune, să râdă, să plângă 
Din locuri unde nici o mamă nu şi-ar trimite pruncul.
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Lecţii neterminate 

Omul a învăţat să vadă pământul de sus 
Dar nu să zboare 
Omul a învăţat să învingă timpul 
Dar nu să nu moară 
Omul a învăţat să se roage 
Dar nu să se despartă de sine…
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Treceri 

Te-am văzut pe un chip cunoscut 
Mi s-a părut absolut firesc! 
Te-am zărit într-un ochi de fereastră, 
În umbra unui parfum, 
Pe marginea pătată a unui pahar, 
În sute de vise. 
Totul era normal! 
Apoi, te-am văzut într-o piatră. 
Tu erai piatră. 
Iar eu te mai iubeam 
La fel de cald 
Şi aşa.



Înrădăcinare 

9 

 

Geneză 

Ţi-am desenat ochii, 
N-aş fi putut începe decât cu ei, 
Ţi-am croit din venele mele pe măsură mici şanţuri 
Ce să ţi-i aline, 
Ţi-am cioplit buze 
Le-am încălzit cu lacrimi, 
Cu sângele meu ţi le-am sărutat, 
Ţi-am făcut mâini, 
De înger, vindecătoare 
Ţi-am suflat în nări, 
Până mi-am pierdut suflarea. 
Nu te-am putut trezi. 
Ţi-am pictat vise 
Cu mii de culori fără nume, 
Ţi-am strigat şoapte 
Să-ţi încălzească nopţile singurătăţii. 
Ţi-am scris la repezeală gândurile, 
Ţi-am înregistrat toate melodiile pământului. 
Nu te-am putut trezi. 
Nu eram Dumnezeită. 
Tu nu erai. 
Nebună, mi-am smuls inima 
Dumnezeu ţi-a pus-o uşor în coşul pieptului. 
Dumnezeu te-a făcut din ţărână, fiul meu!


