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despre ieșirea din labirint
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sînt în proprii ochi un contur instabil
și accept senină fatalitatea acestui gînd.
doar știu: ca să poți vedea bine ceva,
distanța optimă e absolut necesară.
(și cine-i în ochii lui un contur net?
cine-i departe de el însuși?
poate fericitul sau nebunul.)
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cînd însă nu găsesc claritatea,
cuvintele capabile să prindă în plasă
corpul diafan și dur totodată
al unei tensiuni interioare,
sînt ca insul rătăcit în labirint:
caută ieșirea plin de angoasă fiindcă
nu iubește bîiguiala oraculară
a liniilor (ea numai pe cei fericiți
și pe nebuni îi scoate afară).
uneori, și un singur cuvînt e de-ajuns
să spargă zidul labirintului.
sau să deseneze pentru mine o ușă pe el.
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nu toți sîntem egali
în fața ficțiunii

R

numele e o limită, fața e o limită,
toată ființa mea e o limită. o frontieră
la care se opresc cei care scriu prezentul
îngropați pînă la gît în ficțiune.
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doar eu în miezul meu (în care-mi uit
numele, fața, întreaga ființă),
cînd trag propria lume din mine
milimetru cu milimetru,
cum face păianjenul
cu pînza din pîntecul lui ca să trăiască,
simt că toate-s altfel.

ED

nu toți sîntem egali în fața ficțiunii
cum sîntem în fața morții.
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