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Capitolul 1 

Visuri și gânduri 
 

 

 

 

Cântecul visurilor          

 

Eu nu credeam că visurile cântă 

Atunci când văd că intri-n lumea lor, 

Nu-n mers ușor, ci-n pas șovăitor, 

Sub gândurile care te frământă. 

 

Și nu știam că te ridică-n zbor 

La dans cu îngeri care-ți înfierbântă 

Privirile ce-n aripi se-nveșmântă 

Și gânduri ce-ncolțesc în flori de dor. 

 

Mi se păreau, adesea, nefirești, 

Doar plăsmuiri din timpul în zadar 

Pe care-l pierzi când stelele apar 

Deasupra lumii-n care singur ești, 

 

Dar știu acum: e-o lume de tumult, 

O simfonie-n care vreau să fiu, 

Decât în lumea mea, cu mult mai viu, 

Să fiu așa cum îmi doream demult. 

 

Și cred acum și nu mă mai frământ, 

Nici pasul nu-mi mai e șovăitor 

Atunci când mă înalț, plutind ușor, 

Prin lumea-n care sunt un vis și cânt. 
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Altarul esenței de jar      

 

Îmi era de ajuns o zvâcnire de vânt 

Ca să urc spre tării, să-ntâlnesc heruvimi  

Neștiuți pe sub nori, să-i declar serafimi, 

Mai frumoși, mai școliți, mai abili în cuvânt. 

 

Când zburdam cu acei aripați nevăzuți, 

Îmi eram ca-ntr-un vis plin de stele, dar gol 

De orice, de oricum, de nimicul din stol, 

De arginții plătiți pe un dram de virtuți. 

 

Mi-am ales ritmuri noi și-am dansat, nesătul, 

Și prin cer, și prin Iad, cu elan și năduf, 

Am fost mag, am fost zeu pe sub pene și puf, 

Am avut tot ce-am vrut, pân‟ la clipa „Destul!”. 

 

Când, simțind c-au venit ploi din cer, cu pământ, 

Mi-am retras din priviri licărirea ce-a fost, 

Am ieșit, brusc,  din visul trecut în anost, 

Desuet și pierdut, ca zvâcnirea de vânt. 

 

Sunt în pace, acum, sunt același de ieri, 

Cu priviri ce sclipesc a esență de jar 

Ce mai poartă în el o chemare-n altar 

Construit de un vis ce-a născut primăveri. 
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Leagăn cu muguri de vis         

 

Pe ramul tău înmugurit de dor, 

Mă legănam în visul alb, de iarnă, 

Sub nori din care m-așteptam să cearnă 

Cu fulgi de-un verde cald, amețitor, 

 

Purtând parfumul tău, acolo-n vis, 

Mireasma dorului de primăvară 

Ce vrea, din miez de muguri, să răsară 

Și să-mi transforme somnu-n Paradis. 

 

M-am strecurat, ușor, în pieptul tău, 

Asemeni unui fur în catedrală, 

Dar inima-ți pulsa ca o petală 

Și n-am putut s-o iau din locul său. 

 

Am devenit, în visul ce-l visam, 

Un felinar ajuns, din întâmplare, 

Să dea petalei tale o culoare, 

Demult, când într-un vis, mă legănam. 
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