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FIRUL DE NISIP 
  
Umarul meu era plin de aripi  
Ce au atins apa marii 
Si in departarea zborului 
Au strans in ele un fir de nisip 
Pe care l-au numit fulg. 
In realiatea visului 
Eu  eram doar un fulg 
Purtat de un val 
Sau la tampla unui pescarus. 
Sufeltul meu sta inchis 
In firul acesta de nisip 
Ce se oglindeste in soare. 
  
Cata stralucire are in miezul verii 
Cata tristete are noaptea, cata visare, cata meloncolie 
Cata puritate cand e departe de orice privire 
Ce ar putea sa ii pangareasca rostirea , priverea, 
Oglindirea  in mare cea mare cu verdele ei de smarald 
Prinde furtuna si uragan, 
Care sunt de nedescris  
Pentru cel ce nu a plans netacut , nevorbit, nerostit ,  
Insingurat  in zbaterea care duce la sfasierea  
Firului de nisip, la transformarea lui  
In  diamante mici pentru ca a trait fara sa vrea  
La o noua dimensiune. 
Da, da, s-a intamplat o data 
Cand soarele apunea la miezul zilei si marea deveni o esarfa  
Ca o lacrima de pescarus 
In vantul ce era gata sa sfasie tot ce apare in cale 
Atunci a inghetat pentru prima data apa,  
A ingheta cerul  
Intr-o infrigurare nemaizarita  
Si aripile care stateau inghesuite in firul de nisip 
Au inceput sa creasca ,  
Aripile aveau nenumarate priviri  
Si puteau sa inteleaga si sa rosteasca ele  



In  locul lui fulg ceea ce el nu putea vorbi 
Ceea ce nu putea sa creada ca ar putea sa fie la vazul lumii 
La vazul luminii.  
Stelele devenira firele de nisip  
La o lalta cu el, cel nestiut si neinteles, 
Marea cea mare era acum drumul pe care el plutea  
Catre  ceea ce a vazut si a rostit doar in el insusi,  
Nu mai era strivit de nicio realitate  
El era acum o noua lume 
In care marea , oceanul , stateau intr-un dans cosmic  
Sa priveasca dansul lui , purtat de vanturi galactice de dincolo de universul  
Ce il tinuse asa de strans in el insusi,in visul lui, in mintea lui de fir de nisip 
Care doar uneori era spalat de trasnetul cerului si de valurile ce il purtau  
Intr-o  furie de nedescris pentru lumea asta  
  
Si de ce,de ce oare firul de nisip trebuia sa fie murdarit si strivit in forma 
asta  
Daca drumul lui era marea catre dincolo de stelele care il ocroteau cu lumina 
lor muta. 
Penru firul de nisip 
Stelele erau ferestrele catre lumea in care el trebuia sa ajunga 
  
 


