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Comori
Eu nu cred că trebuie să tacă poetul,
dar nici să cânte nu cred că trebuie.
El are‐n mâini miliarde
de monete
din colecția‐i de cuvinte
care odată la fiece generație se aprind.
El deține metode de tortură
mai nemiloase,
spre a‐şi întinde vertebrele
până‐n punctul de unde vede.
(Din volumul Micropoeme)
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