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Ploaie cu miros de busioc

Sub cupola nopţii...
iarba fi nă adoarme sub rouă
rîul îşi spală ochii cu apă nouă
bate vîntul galben din tării

Noaptea devine pleoapă de piatră
ploaie cu miros de busuioc
lumea îşi întoarce sufl etul pe dos
fl ori şi frunze moarte sînt învăluite-n ceaţă

Paşii mi-s mai gînditori

nici somn, nici vis, nici real
mi se duc zilele, anii
paşii mi-s mai gînditori
merg spre Castelul Amintirii
îmi duc tinereţea defunctă pe umeri
mă caut în ochii copiilor
cuvinte natale
mă cheamă-n şoaptă
stau la marginea drumului
părăsită sau părăsindu-i pe alţii

Mamă

Mamă,
ai plecat spre ţărmuri depărtate
pornind să te caut
am întîlnit marea
răscolită de gînduri pustii
m-am întrebat
încotro îmi voi îndrepta ochii, şi cui?
Mamă,
în ochi îmi zac două
lacrimi încrustate
te plîng în ritmul unui vers
şi versul meu
l-a duce poate vreun cîntăreţ
pînă la Tine
Mamă,
aud cum te duci
pe drumuri străine
ochiul tău singuratic
e singura mea oglindă
Mamă,
plîng că nu te poci atinge
făţi cruce şi întoarce-te napoi
vino acasă şi mîngîie-mi sufl etul
cum ai făcut-o de o mie şi o sută de ori

Îmi las picioarele să îndrumeţească

primăvara aleargă
ca o romanţă
paşii mei desenează
întoarceri spre acasă
tot mai aproape
se dezvăluie prin mine
cărările copilăriei
îmi las picioarele
să îndrumeţească mereu
spre casa părintească

Rózsaszín látványok

szemezni kezdtem a Nappal
fényes sugarakban
megfürösztöm az arcom
nem nézek vissza többé
hajamból kifésülöm a múltat
rózsaszín látványokat
fecskendezek be retinámra
a békesség bolyong velem
megkeresem a szépet szememnek
a lábamnak a járható utat

Egyengetem az emlékek útját

i&  állok tegnap és holnap közö& 
egyengetem az emlékek útját
szemembe gyűjtöm a távoli csillag
remegő sugarát
újra és újra
hazaálmodom magam
szüleim és testvéreim
nevét su& ogom
végtelen utak
kacskaringóznak velem
mielő&  végkép
eltűnök a
lakatlan időben
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