Consiliul
Judeţean
Braşov

Calea robilor

Absenţa unui timp

Val după val,
Val de apă, val de praf,
Inexorabilă curgere
Mărginită de o mulţime de
astrolaburi,
Câte unul pentru fiecare
Înălţime de stea.
Joaca

Dan Marius Drăgan
Din nou se încolăceşte marea
Cu valuri amare
În strălucirea stearpă a scoicilor,
Cărare a gândului,
Răbufnită
În mireasma fugară, arsă,
A zborului stelelor căzătoare
Şi a albatroşilor...
Te acoperi cu ameţitoarea
Maramă a Laptelui,
Cărare şi drum al robilor,
Apăsare a nopţii,
Scufundare inversă
În adâncul ochiului de aer.
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Copilul, când se joacă,
Liniile lui, trase de el pe nisip
Sunt, fiecare, un enunţ
Care defineşte o lume,
Care se învolbură
Sub aripile unei Măiastre,
Care se tulbură de cosiţele unei
Cosânzene.
Copilul, în truda sa, tace
Tot aşa cum tace cioplitorul,
Asemeni cum tace cărturarul...
Fără să vrea, copilul, pune
Centrul
Unui cerc scurmat cu băţul
Pe nisip.

- Timpul acesta nu este al meu,
mi-a spus negustorul de apă
surprins de gărzile mele vânzând
clandestin
bulgări de soare,
sunetul pietrelor care se crapă
şi sclipirile colorate ale penelor de
colibri.
Neputincios negustor
Al unei agonii mincinoase,
Înşelător
Şi falsificator de iluzii,
Îşi extindea fraudulos afacerile
Pe deasupra monopolului meu
Suveran, închipuit
Şi instituit peste lume...
- Pedeapsa ta este să înghiţi
O cupă plină cu lumină!
A înghiţit-o.
Apoi a fost lăsat liniştit
Să se stingă!

Înălţime de stea
În stânga mea,
selgiucidă,
Stă şi se adună religia
pustiurilor
Suflate de vânturi
încinse, sălbatice...
În dreapta mea, cristiană,
Se adună tot felul de ochi
Ce scrutează
Lăţimile şi lungimile
oceanelor
Din vârful ascuţit, de
catarg,
Al unei străvechi
galease...
Se amestecă praful şi
spuma valului,
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