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Incertitudine

Ni se-ncurcă visele cu viaţa
Poate Isus n-a fost răstignit pe cruce
Doar noaptea a acoperit în tăcere piaţa
Şi gloata n-a ştiut ce drum s-apuce.

Poate realul a devenit un vis
Şi trăim cu vise ne-mplinite
Poate Geordano pe rug n-a fost ucis
Doar,şi-a mărit pămîntul timpul pe sărite.

N-am spus Doamne,crucea nu-mi place,
Doar că-i grea când trec prin vise,
Iar când realul doare şi fruntea tace
Imi cad din suflet iubiri ucise.

Ne naştem pe rând cu vise ne-mplinite
Ni se –ncurcă uneori cu viaţa,

Când noaptea acoperă-n tăcere piaţa
Ne iei la Tine, Doamne, pe sărite.

Inima mamei

Luna ca un sloi de gheaţă în topire
Tristă aluneca pe cerul însorit,
Era vremea morilor ce măcinau iubire
Şi-a Cuvântului din sinele dorit.

Dar în lumea asta pe dos întoasă
Băiatul ce-şi bea ziua în paharul cu vin
Îşi bătea adesea mama c-o palmă nervoasă,
Apoi îşi îneca răutatea-n pelin.

Într-o clipă cuvântul ucide l-a trăznit,
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A luat cuţitul şi cu sete în mama a lovit,
Inima i-a luato din piept aruncând-o-n mărăcini,
Primăvara începuse să plângă cu flori de mălini.

În tufă sângele mamei a dat în floare.
Iar inima ei îngrijorată şi tristă l-a întrebat:
-Fiule, spune-mi sincer, te doare?
Răspunsul n-a venit şi inima mamei a înlăcrimat.

O, Doamne, ai grije de fiul meu
Se ruga inima din spinii fără nume,
Iar fiul înjurându-l pe Dumnezeu
A uitat de mama ce l-a adus pe lume
Şi de inima ei însângerând pământul.

În poem mai pulsează  inima, Cuvântul.

Iubita mea de soare  şi de rouă

Afară plouă,iarăşi plouă
Iubita mea de soare şi de rouă,
Nu ştiu cum să fac, să  te-aduc
In amintirea de sub nuc.

Iubita mea de rouă şi de soare
Îmi creşte un  munte pe cărare,
Nu ştiu în vers cum să te cânt,
Frunză de nuc , scrisoarea mea în vânt.

Nu ştiu în vers cum să te cânt,
Metaforă eşti,eu verb mai sânt,
Să vii din amintire până-ntotdeauna,
Pleoapele cerului să fim, întruna.

Pleoapele cerului să fim, întruna,
Eu drum de Luceafăr, tu  Luna,
Dar cum să ne întâlnim nu ştiu,
Mi-e teamă că e prea târziu.
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Afară plouă, iarăşi plouă,
Vino, iubita mea de soare şi de rouă.

La margine de univers, pe o baliză...

Era o vreme când nu era timp
Lucrurile toate aveau aripe
Se năşteau nevăzute în Olimp
Ieşind din ouăle de clipe.
Copacii cu rădăcinile în cer
Erau înaintea zilei cu un pas,
În universul născut dintr-o enclavă
Ceasul trăgea de mână un alt ceas...
...şi aşa,unul după altul,şi altul...
Omul nu se vedea,nu ne vedeam...
Cu lumea ce aluneca spre-nalturi,
 Omul şi veşnicia porniseră-n tandem.

Dar a venit Eva,prima oară
Muşcând mărul din livada cu rădăcinile în sus
Şi de-atunci bărbatul îşi tot cară
Crucea Mântuitorului Iisus.

Prin cuvânt divin al spaţiului curbat
Ne adâncim în vârtejuri proaspete de briză
Zăbovind mereu într-un păcat
La margine de univers,pe o baliză
Cu sufletul ferecat într-o valiză.

Legendă

Se crapă ca o uşă ziua de mâine
Un pescăruş a încercat să trecă prin ea
Şi-a frânt zborul în două ca o pâine,
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O parte a căzut pe pământ,cealaltă pe o stea.

În locul unde-a căzut pe pământ
Legenda spune c-a-ncolţit o lalea,
Cealaltă dusă,de vânt,
O vedem seara o căzătoare stea.

Trec prin uşă în ziua de mâine
Cuprins de nelinişti şi de spaime,
Marea mă latră ca un câine,
Mă feresc ascunzându-mă-n basme.

Levitaţie

Stând pe malul fluviului de gânduri
poate ca Eva visând la măr
sau ca Adam ce ne prevesteşte câteodată
clipa de mâine, rânduri
de vise zbătându-se între maluri.
Poate există o secundă înţărcată
abandonând în suflete valuri
sbătându-se între somn şi-o vreme ne-mpăcată.

Mă uit după o secundă dintr-o clipă,
se suprapun, doar o adiere de aripă
rămâne în afara a cea fost,
cealaltă a luato spre nemurire,
destinaţie pentru destinele din fire,
levitând între noi fără rost.

Lipsa unor răspunsuri

N-ajunsese oceanul planetar de nume
Lipsea o conştijnţă de răspunsuri,
Aşteptând întrebările mării  ce spune
Rătăcim şi astăzi printre cursuri.
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Şi citim tratate alambicate
Cu sufletul bântuit de îndoieli
Dând hăului distanţe îndepărtate
Distanţe răscumpărând cu decibeli.

...Dar iubirea a venit dinspre cer
şi  poveştile le-am răscumpărat din stele,-
le-am mutat în mine şi nu cer
o altă viaţă cu clipele rebele.

Literă de poem

Prima zăpadă literă de poem
Veni în toamnă pagină de carte
Precum un săniuş de care mă tem,
Sau o tăcere ce la necunoscuţi se-mparte.

O zăpadă fără memoria de-nceput a lumii,
O patrie de fulgi,cu rege-Bucuria;
E poartă de sărbători când lunii
I se dăruie brazii şi feria.

Logodna dimineţii

Se ridică dimineaţa din mare ca o scoică
Care şi-a pierdut melcul la răscruce,
Se aude-n depărtare o troică
Când iese din adâncuri un cearcăn ce străluce.

Aud pe cer fluieratul vapoarelor în cruce
Şi un taraf de greieri împrăştie balsamuri,
Dimineaţa nu ştie ce drum să mai apuce
Rupându-şi cămaşa-n multicolore flamuri.
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Îţi simt lângă mine respiraţia subţire
Ca un curcubeu ce se arcuieşte peste mare,
În suflet înmugureşte o mare iubire
Când îţi pun pe deget vergheta de soare.

Loveşte clipa clopotul răbdării

Viitoru-i nostalgie pesimistă,
trecutu-i speranţă fără regret
cu  clipa anonimă uitată şi tristă
în ultima literă din alfabet.

Spaţiul  unde m-am născut
e o întâmplare în care sunt zidit,
prea aproape-i ziua şi prea tăcut
îi epitetul unui veac  ne-mplinit.

Metafora ia proporţii în viitor
la încercarea tăinuită a evadării
dintr-un război de-un veac în care mor
 speranţele răsticnite pe crucea zării.

Mai loveşte clipa clopotul răbdării…

Lumina din Acrostih

Aurul zilei îi acoperă fruntea înstelată de gânduri
Răvăşită de durerea altora în pagini peste veşnicie,
Tăcute cariatide aşezate în fraze şi rânduri
Unite sub flamura ideilor în Olimp
Rugă sunt şi poartă pe umeri veşnicul timp.

Stele s-au aprins în firidele lor
Iluminând verbele pe dinăuntru ce le porţi cu tine.
Lucrurile se reîntorc la veşnicul călător,
Venind cu destinul  scris în  Sine
Eveniment socratic de memoria ta consemnat
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Să rămână prin noi mai departe.
Tăcut şi înţelept te-ai înălţat precum un sfânt
Rămânând ,acolo Sus,în Marea Carte
Iubire pentru neam şi Lumină în Cuvânt.

Lumina din memoria humii

În ograda mea am  venit din casă ,
unde mă simţeam „înălţat”.
Prin ruga în mine rămasă
m-am aprins şi-am luminat!

Cireşul lumina ograda sferic ,
Mă simţeam c-an spaţiul ancestral ,
Lumina şi nucul pe-ntuneric
Când destinul îmi pregătea de drum un cal.

Am cutreerat cu el nisipuri înşelătoare,
Tărâmuri cu fiare şi venin .
Când vin acasă e mult soare
Iar ograda plină de senin.

Departe mi-e dor de casă
Şi-n ogradă dor de cucerirea lumii,
Iar rugăciunea în mine rămasă
Lumină aprinde în memoria humii.

Lumină pentru Mama

În fiecare zi îţi aprind din inimă  lumina,
Lumânare,mamă, pentru sufletu-ţi umil,
De am greşit ,îmi port şi-acuma vina
 furnicilor strivite sub călcâiul de copil.

Îmi port crucea plecării mele din sat,
Alergând după fluturi sub cerul depărtării,
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Iar dacă,uneori,am căzut  în  păcat,
Îţi cer iertare,mamă,la ceasul înserării.

Îmi aprinzi zorii luminii ce n-o  vezi,
Eu,lumânării zilei mă închin sfios,
De Sus,ştiu,tu prin lume mă urmezi
Şi mă-ndrepţi cu sfaturi când fac ceva pe dos.

Iubire şi cald era mamă lângă tine
În universul casei în amintire rămas,
Dar o chemare încolţea,pe-atunci,în mine,
Destinul îmi pregătise-un Pegas...

De-atunci colind prin păduri înşelătoare
Tezaur de invidie,ură şi venin.
Am mai venit la casa albastră pe-o cărare
Iar tu în ochi aveai lumină mai puţin

Aşteptai tăcută cu  fruntea de fereastră
Aveai în ochi aşchii de întuneric
Iar gându-ţi trimis spre mine-pasăre măiastră
Doar el mă cuprindea în mieziul sferic.

O iubire de tine îmi intă-n sânge mamă
Cu ghiocei,muşcate şi miros de pelin,
Dojeana-ţi blândă aşi luao acum în seamă
Şi m-aşi întoarce acasă pe urme de senin.

Un dor îmi coboară în inimă de casă
De truda tatei,a ta şi de înserate mângâieri,
Însă urma voastră de aer rămasă
Când o ating se preface-n ieri

În fiecare zi îţi aprind din inmă lumina,
Lumânare,mamă,pentru sufletu-ţi umil,
De am greşit,îmi port şi-acuma vina
Furnicilor strivite sub călcâiul de copil.
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Lumina pietrelor de moară

Corpul meu s-a înfipt în siringă
intoxicând cu sânge plasticul imaculat,
apoi cerul a început să lingă
cu-o vată de nor punctul cu sânge pătat.

Ziua cu mânecile dimineţii suflecate
plângea cu toate clipele-ntre dinţi,
era veselie între merele livezilor încărcate
lângă drumul unde dormeau părinţii din părinţi.

Incepuse să ningă peste tăcerea cu maci,
mă desvelisem de piele şi cald îmi era,
însă muşchii mai creşteau pe copaci,
oaselor mele  întâmplarea le era grea

ca lumina pietrelor de moară
în saci
ce nu lasă niciodată grâul să moară...

Luna cât mămăliga

Cerul mi-a pus luna cât mămăliga pe masă
eram flămând de-mi venea să mănânc toate stelele
de mare albastră rămasă
după ce trecusem peste ea cu toate belelele.

Am tăiat cu cuvântul sfoară mămăliga
împărţind câte o rază de lună la fiecare,
ce-a rămas am umplut cotiga
să-ţi aduc şi ţie trăgând-o pe cărare.

Nu te-am găsit acasă şi m-am întors,
am pus razele de lună la locul lor,
însă o bătrână le-a făcut fuior de tors
iar din mămăligă şi azi mănâncă un cocor.
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Mă dor umerii...

Am adunat, Doamne, am adunat
Mulţi ani pe crucea vieţii mele
De mă dor umerii cerului înstelat
Şi brizele toate suflând în vele.

În urmă pe poteca unui veac
Mă uit şi, Doamne, am uitat
Ce am risipit şi cât au încăput în sac:
Fapte bune şi altele căzute-n păcat.

Pentru toate şi pentru umbra ce-o las
Îţi cer iertare, Doamne, în prag de toamnă
Când păsările îşi iau bun rămas
Şi pe la poartă mă caută o doamnă...

Am adunat, Doamne, am adunat
Mulţi ani pe crucea vieţii mele
De mă dor umerii cerului înstelat
Şi brizele toate sflând în vele,
 Dar, pentru durerile inimii nu m-am văitat.

Măduva zilei

Coloana vertebrală a zilei încovoiată spre trotuarul de 
vis-à-vis
Sprijinită de bastonul unei raze de soare ruptă din 
apusuri târzii
Încearcă să se îndrepte când femeia trece  ca un abur 
pe acolo
Să ascultre guguştucul într-un concert pe post de 
solo.

Eu stau şi pun umărul să-ndrept ziua, mai pun 
măduvă în coloană
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de lumină şi beau mustul din via ce-şi fierbe seva în 
cană.
Privesc  la pulpele femeii visând la sânii nopţii copţi în 
palmă,
cu gândul acesta îndrept coloana zilei ce devine înaltă 
şi calmă.

Mai răsfoiesc postulate...

Zilnic sorb din apa lui Hristos
şi mă revendic din alte propoziţii
cînd pe drumul fără de folos
ne-aşteaptă dreapta clipă a morţii.

Pe-un sânge sfânt călcăm pe drum murdar
purtând în spate cruci imaginare
sperând că pronia cerească ne dă har
când răutatea din noi ne doare.

Mai răsfoiesc postulate grave
hămesit de-nţelepciune şi de raze
cum sunetul tot urcă în octave
şi verbul se-aşează-n fraze.

Mama, fiord al apelor liniştite

Din ochiul apei cu nori de pleoape
Soarele răsare ca un gând mai blând,
Când nări de căprioare se mulează-n ape
Şi-o altă lume  se încolţeşte-n gând.

Acolo, memoria mea,închisă,
 umple cu durere un alt gol,
Când căprioara a căzut ucisă
 Tristă intră mama  în simbol.
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Vulnerabile stări de lună şi de soare,
Sub care alunecă fregate de idei,
Le dedic mamei,din păcate tot mai rare,
Când plâng în mine cohortele de miei.

Mânăstirea din Bobota

Mânăstirea se ridicase în genunchi,
Gândurile purtau cruci pe umeri,
Era cioplită dintr-un trunchi
De suflete ce nu puteai să le numeri.

Un duh de iubire circula în sânge
Vedem mânăstirea terminată în iubirea de eroi,
Fiul Omului pe cruce nu plânge
Doar sufletul Lui îl auzim în noi.

Materia luminoasă

Particule rupte din fraze intrate-n implozie,
Doar verbul fierbe într-un abur invizibil.
Undeva pe marginea buzei universului
Strigă conştiinţa materiei ceva ilizibil.

Aşteaptă!Respiră mirosul tăcerii,
Culoarea adjectivului el n-are cum s-o înţeleagă
Dacă ora e împărţită între nuanţa sevei şi-a mierii.

Undeva prin cuvinte aleargă merii,
Livada în farze a rămas întreagă.
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Mersul pe văzduh

Cine mai ştie ce fulger  cădea în ogradă
Şi unde se ascundea acel Duh,
Ştiu doar că veneau călcând pe văzduh
Păsări pe crengi să ne vadă.

Inventai neantul să poţi merge,
Era o geneză pentru care stârneai valuri
Între zborul de şoim şi alunecarea pe maluri
Când pe văzduh călcai ca un rege.

Prezenţa cerului este o lentilă mare,
Puternică, aducându-ţi veşnicia aproape,
Zilele nu mai încap în misterioasele mape
Au luato prin văzduh croind o cărare.

Mesaj prin telegraful vânt

Sunt două lumi ţinute paralele
Una are doar o aripă
Cealată din dosul unei stele
Dă ceasul înapoi cu o clipă.

Bucuroşi de acest decalaj atemporal
De-o lume albastră ne-am îndepărtat
Inspumând sub vremi câte-un cal
In grădina Eden intrată în păcat.

Logodiţi în această lume paralelă
Precum în faptă şi în cuvânt
Se reface briza într-o velă
Pe întinse mări cu telegraful vânt.
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Metafora ruginii

Floarea ruginii fumurie
Coagulează metafora la loc
Şi rădăcinile-ntoarse-n tăcerea azurie
Clocotesc a sevă,fluierînd din soc.

Gândeşte mersul osul de oxigen
A măduvei umplută cu apus
Spre ele alunecă flori fără polen
Aripi urcând cu mine mai sus.

Din motani coboară păsări către pădure
Cu zborul întreg descătuşat sub pene
Şi cerul coboară sub aripi sure
Aduceri aminte strecurându-se în vene.

Şi boii lepădându-se de jug
Şi-au găsit în glod potcoava lor
Trag după ei câmpia aprinsă rug
Spre talpa unui întreg popor.

Când în unire apa unui râu
Va săpa în maluri ca un gând
Eu îl voi trece cu valul pînă-n brîu
Cu poemul mai departe alunecând...
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Miezul sunetului

Când sunt metaforă în aerul expirat de flaut
aud Corul sclavilor,urcă
în mine întrebarea pe care o caut,
răspunsul e ca o muşcătură de nurcă.

E o înfrângere stăpânul meu să fiu
când ascult vântul ce-mi intră în auz,
imaginea se rostogoleşte târziu
în timpul meu de care mă amuz

Victoria e să-i fiu lui Verdi sclav
şi trubadur s-alerg printre note musicale
şi atunci când sub un ev slav
mă simţeam liber pe cruce răstignit în vale

Nana Mouskouri mi-a scos cuiele răbdării
din palmele ce-au cuprins valurile mării…

Moartea vine prin internet

Râzi ca un saltimbanc pe internet
Neavenit cum toamna pentru frunze
Nesimţind că moartea vine încet
Şi clipele te cuprind,braţe de meduze.

Persiflezi pe sticlă ca un  bufon
Dându-ţi cu glezna stângă în cealaltă
Când sunetul tău târziu şi afon
Scârţâie la uşa din ultima haltă.

O iau ca o glumă a unui întârziat
Ce-şi spune ultima prostie-n viaţă:
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Se vede că neantul îţi este aliat
Când amintirea-ţi se vinde pe nimic în piaţă.

Modestie

Vederea mea există, dar m-i se spune să nu văd,
Am mâna dreaptă, dar sunt obligat să n-o folosesc,
Inşi ieşiţi din grote ,întuneric şi prăpăd,
 peste  prag de foc mă împing să păşesc.

 Din antetul paginii zilei de azi mi-a fost şters
până şi numele, de-acum anonim mă numesc,
iar dacă mâna ce n-o  mai  am scrie un vers
din el  pe înserate  ierburi târâtoare mai cresc.

Muzele datoare

De-ţi curge sângele pe cărare
Curg din tine şi erori:
Ai oriunde muzele datoare,
Iar ideile-zbor de cocori.

Stai drept în arc de apus
Nu e târziu pentru dreptate
Iar verbele şi culorile nu-s
Pentru tuneluri argumente săpate.

Ne vom unii în ape şi în vise,
Din nou în diametrul orei
Vor cădea minutele ucise
Colorând în roşu înaltul aurorei.
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Neliniştea îndoielii

Vuieşte vântul în valuri volburate
Şi cerul cereşte cântece pe crengi,
În zori mă dimineţesc de păcate
Iar norii se-norează în mine întregi.

În umezeala aceasta sunt ros de veac
Ca un cântec încântecit prin lume,
Sau ca aripile unui pescăruş ce se desfac
Vălurind pe valuri sub clopote de spume.

Irumpe soarele ca un triumf al vieţii
Şi flutură peste mare şi noi salutul
Luminii prelungită pe dalele pieţii
Unde neliniştea-ndoielii pecetluieşte sărutul.

Ninsori albastre

Cerne colinde cerul peste casă
Ziua  alunecă pe sănii spre apus
Dintr-o clipă de lumină în noi rămasă
Se naşte în suflete,la fiecare,Iisus.

Bate visul cu degetul în ferestre
Vântul ciopleşte fluiere în alun,
Când timpul coboară pe creste
Sărbătoarea în case de Crăciun.

Copii ne colindă în prag
Cântecele urcă spre stele,mai sus,
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Constelaţiile vin să vadă
Cum din suflet se naşte Iisus.

Alunecă sănii pe serile albastre
Inelând cu doruri pământul străbun
Copii aprind nelinişti în astre
Visând sub brazi păduri de Crăciun.

Burgul doarme la miez de noapte
Pe străzile Clujului umblă visul cel bun
Când dinspre luceafăr ne vin şoapte
Că umblă cu daruri Crăciun.

Aripi de lumină îmi intră în odaie
Halebarda lunii nu ştiu unde s-a dus
Căci în clipa ,aceasta,de văpaie,
Dintr-o minune s-a născut Iisus.

Noapte nebună

Cântecul greierilor au îmbătat noaptea
de umbla luna nebună spre apus
roara carului trăgea stelele a lumină scârţâind
până la cântatul cocoşilor s-au tot dus.

Carul mare încărcat cu sinele meu
s-a oprit pe coama dealului din sat,
eu biciuiam cu verbe fraze
puse să tragă la carul cu greieri ce-au înţărcat
cântecul pe umărul meu cu primlele raze.

Noaptea din ideea mea

Noaptea are insomnie şi nu poate să doarmă
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De-atâtea vise la capul unei idei
Rănită într-o confruntare de păreri cu-o armă
Şi glonţul tăcerii din pietrele de pe alei.

Târziu aud cum pe sub uşa noastră
Ideea se strecoară tăcută afară,
Tiptil o iau după ea pe cărarea albastră,
O văd grăbită cumpărând bilet în gară.

Surprinsă îşi acoperă rana c-un ajectiv,
Încerc s-o iau din nou în noaptea mea
Dar se urcă-n tren fără un motiv
Şi pleacă spre un cer de peruzea.

Noaptea din ideea mea...

Nu răspund

Eu sunt Celălalt al geamănului din mine,
 Scriu ce- mi dictează altul,sau poate Dumnezeu,
Chiar dacă muza se strecoară către mine
O îmbrăţişează celălalt semizeu.

E în noi un drum de strămoşi parcurs
c-un Celălalt mai mult e-n mine decât în tată,
de-aceea unde mă căutaţi ,eu nu-s,
eliberând Poeţii ce n-au fost niciodată.

Dar ,de aceea mi-e poemul sigilat
Într-un cântec cioplit în fluierul de soc,
Eu nu răspund ce scrie celălalt
Cum furtuna de corabia eşuată la doc.

Înfierbântat de poezie şi de rază
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Versul mă aspiră spre zenit,
Celălalt ,viclean,îmi stă de pază,
 Din tâmple îmi scoate ce n-am gândit.

Nucul dintre două veacuri

Trebuie să mă întorc la nucul meu…
E prânzul şi dealurile mă sfătuiesc
Cu liniştea,cu zilele încinse,de seu,
Să  plec când apusurile sub paşi nu se trezesc.

Trebuie să mai vin la nucul meu
Cum se-ntorc ciobanii din transumanţă.
Poate sângele urcă în frunze din greu
 strălucind în cerul de faianţă.

Nici nucile nu mai au clinchetul lor verde,
Fără paşii mei de cântec adus,
Ca un colb de aur,din două veacuri se pierde
Lumina,arzând în crengi spre apus.

Numele meu  ca un zbor în anotimp
Rămâne cuvânt bolnav fără leac,
Întoarcerea mea târzie speranţă în Olimp
rămâne nucului din margine de veac.
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Obicei

Dimineaţa  m-au trezit nişte zgomote ca de piuă,
Era senin şi se crăpa de ziuă.

Am întins mâna după ceas,punând o înjurătură în 
cuvinte,
Nu mai era pe noptieră, o luase înainte. 

M-am îmbrăcat ,am vrut să-mi pun şapca s-au pălăria , 
dar nu mă încap,
Era devreme şi mă  sculasem   cu noaptea în cap.

Oraşul tristelor ruine

Măsor,cu calm,înceţoşata alunecare a clipelor
Pe malul unde stelele înserării tremură pe ape
Când vin cerbii din ele să se-adape.

O melodie urlă la câinii cu covrigi în coadă
Ce stau de veghe la negrele bărci somnolente
Pe nisipul ce măsoară clipele unuei nopţi mai lente.

Cu amintiri uitate pe străzi corpolente
Cu biserici spălate de timp şi pace demnă
Oraşul se regăseşte în amiaza solemnă.

Sub clopotul mării în care loveşte vântul
Dangănul sună a galben şi bronz
Este cuvântul
Între dinţii unui rătăcit matroz

22



Păcatul fecioarei

Loveşte-n dungă clopotul cuvântul
Sunetul stârneşte în amiază vântul.

Undeva într-un colţ de sat
Rugăciunea spală o femeie de păcat.

Mesaje sunt pentru suferinţa ei
Tăcerile  din galbenul din tei.

Suferă de-un secol femeia în gol
Lacrimile ei devenind simbol...

Fecioară,în baladă,unii o mai ştiu,
Ea rătăceşte,încă,în pustiu...

Pactul faustic cu acrostih

Lumea aşteaptă Cartea Cărţilor s-o înţeleagă
Unul era hărăzit s-o explice
Totul se afla în nimicul dintr-o interdicţie întreagă.
Horror! Striga cel ce dorea să strice
Eroarea umană.Povestea e semn de întrebare
Rămas în istorie piatră de încercare.

Şablonul îl ştim.Mai urcăm o treaptă
Iubind Adevărul şi Calea cea Dreaptă.

Gonea umbra prin verbe adânci
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Ora târzie îl pregăteşte pe Mephisto
Era cineva în chilie pe brânci,
Turna în cuvinte ispite şi stânci
Humanus trebuia răstignit în univers
Eroare percepută altfel în vers.

Pântecul cuvântului

Am coborât în pântecul cuvântului:
dinţi tociţi de caria înjurăturii
mi-au sfâşiat carnea respiraţiei
de-am simţit în ureic gustul murăturii,
erau acolo diafanul înţeles eminescian
şi miezul îndoielii lui Cioran,
însă bomboana de pe colivă era
metafora dintre dinţii acestui an.
În sâmburele verbului alunecând
am dat de rădăcina ascunsului gând
învăţat ştiţi când şi pe bune
una gândeam şi alta eram îndemnaţi a spune.

Pasărea zborului imaterial

S-a născut o lume din Cuvânt
Ce-n univers ne leagă şi prin Legi
Când acolo sus e ceva mai sfânt
Însămânţând în noi sfinţirile întregi.

E-n noi un cer întreg de rostiri
Şi-n suflet n-i se coc fructe neoprite ,
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E vremea marilor sfinţiri
Şi-a anotimpului voinţelor călite.

Mă simt zborul pasărei ,imaterial,
Purtând pe umeri aripe de nimb
Legiferând poemul ideeal
Ne cerând nimic în schimb.

Păşind pe lumină

În dezlănţuita sinfonie iese visul,
din fuiorul nopţii păşind pe cărare,
levitează peste noi aducând abisul,
sfidând lumina din exploziile solare.

Aici se întâlnesc minunile cu povestea
hălăduind prin imperiile de vise
şi glasul rămâne urmă în vestea
cu căprioare la izvor ucise.

Sunetul scrie-n creier un poem
în timp ce lumina vibrează-n dimineţi
când secunda de care nu mă tem
îmi măsoară cele şapte vieţi.

Păşesc pe lumina cercului verii
parcă mergând pe nori de furtună,
caut şi-acum prin neamuri  verii
rătăciţi prin flotilele trimise de lună.

Când ascult poezia,tace lumina
şi iubita se simte-n largul ei.
Crucea ce-o port în spate  e doar vina
că în poeme se odihnesc femei.
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Paznic la stafii

Intrând în ora castelului părăsit
obloanele zăngănesc a săbii în istorie,
Pe la colţuri dezbrăcat cel ursit
păzeşte o stafie-umbră iluzorie.

În ora castelului cu ferestrele în cer
insul cu platoşe de piele brună
păzeşte două stafii care mai cer
oile ciobanului din lună.

În castelul încins cu centură de ape
 pe nesimţite bărbatul iese din oră,
în timpul său nu mai încape
cu stafiile toate prinse-n horă.

Pe când înfloreau crinii albi

Oraşul făcea flotări deasupra înserării, creste
Albastre ce-nvăluia rănile râului
Umflându-şi muşchii în ferestre...

Mă dor amintirile şi prin urechile lupilor
Trec tranvaiele ce poartă mirarea
Tinereţii mele când înfloreau crini albi, porunci,
Pe pulpele studentelor-sarea
Şi piperul nopţilor de-atunci.
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Pe plaiurile natale

De pe plaiurile natale n-am plecat nicicând,
Ai să mă recunoşti după gândirte
Şi după cântecul ce-l zic în gând
Pe drumul infinit spre nemurire.

Ai să mă recunoşti după tăcere
Ce bucuriei îi dă un sens frumos,
In limba noastră găsesc atâta miere
Şi vin acasă nu cu fruntea-n jos.

Lângă brazda ta sunt mai plin
De cuprinsul făpturii chemare la zbor,
La tine n-am de unde să vin
Căci port în suflet sâmbure de dor.

Azi sunt mai înalt cu un semn de întrebare,
Şi cu o întoarcere mai scund decât ieri;
E singuru-mi fel de-a zbura spre soare
Intre un poem şi două tăceri.

Sunt acasă aici,pe dealuri
Şi via mă-ndeamnă să intru-n timp,
Acelaşi Olt îşi ciopleşte maluri
Lumină să aprindă în Olimp.

Penultimul telefon

Se învârte oraşul în jurul meu ,
Prietenul prin cablu îmi aduce aminte
De străzile desculţe ce ne cheamă mereu
Să evadăm cu trecutul din cuvinte .
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E târziu , îi spun şi e fierbinte
Clipa întoarcerii în verbe de demult ,
Dintre noi plecata şi ultimul părinte
Iar zădărnicia mă face să tac şi să ascult .

Pietre de gânduri

Insul şi-a pus gândurile în mijlocul râului,
Pietre spălate să fie, tăcere, albastră
onduire de  valuri, durere a brâului
ce-o trece mereu în seama noastră.

Insul îşi scoate degetul prin apă afară
să vadă dacă plouă şi peste ultima gară…

Ploaia din metaforă

Ziua s-a deschis ca o carte viu colorată,
Se cunoaşte de dimineaţă spune proverbul,
Urcând pe-o scară  clipa   ne-mpăcată
Ajunge pe stânca unde amuşinează cerbul.

De acolo privind în jos îşi spune:
-Mic este timpul, departe lumea este!
Iar   soarele după stâncă apune.
-Toate acestea sunt o poveste
Ce-ncape într-o singură clipă
Ce mare sunt! 
Şi dispare la un fâlfâit de-aripă.
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Poemul postum

S-a dovedit că moartea e anonimă
Trece printre noi şi ne ia pe sărite
O însoţim fără judecată cu ultima rimă
Acolo unde şi verbele cad rănite.

Doar câte odată unul dintre sute
De doamna neagră crezând c-a fost cosit
Cade în cartea postumă scrisă pe tăcute
Când inima  minţise c-a murit.

Poetul

S-a întors poetul în satul natal
Cu toate păsările lui zburătoare
Acelaşi râu îi aduce la mal
Amintiri din clipe arzătoare.

S-a întors poetul pe strada copilăriei
Şi e o altă adresă pe casa lui
Bronzul toamnei sună în frunza viei
Şi galbenul scrisorilor a trecut în gutui.

...Ceaţa timpului,val după val,
peste nuci încet se lasă,
prin inimile oamenilor din satul natal
trece poetul,amintire,spre casă...
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Poezia mea cea de toate zilele

Din coasta lui Adam s-a întrupat jumătatea mea
Mă arde carnea când suferinţa o supune,
Când vine coborând din vremuri o simt o stea
Aprinsă în măduva fiecărei ore bune.

Am patru umeri Doamne când alături este
Două inimi ne bat în pieptul nostru albastru,
Iar drumul pe care mergem e o poveste
A omenirii ce-şi caută menirea pe-un astru.

Îmi curge sângele în valuri când ea naşte,
Durerea o simt precum mielul tăiat în van,
Însă copilul din noi aduce-n casă iarăşi Paşte,
Sărbătoarea Învierii ce se repetă an de an.

 Suntem două jumătăţi mitologice venite din înalt,
Un trup cu două suflete pe veci  îngemănate
Când îl doare pe unul plânge celălat,
Iar când bucuria ne cuprinde pe-nserate
E  târziu căci vremea ne cioplise în bazalt.

Poteca bătută de lună

Stânci.Fluxul se izbeşte de gânduri.
Visez ,bătrâne vapoare
Suspină în lumina lunii şi rânduri
De ceaţă vin dinspre mare.

Simt o duioasă sfâşiere de finaluri,
Stelele desenează pe ape vitralii,
Încă mai cred că sunt pe la baluri
Alunecând printre rochii şi dalii.

Cerul a desenat peste mare o arcadă,
Parcă eu ţi-am pus pe frunte o cunună
Când au venit toţi să ne vadă
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Trecând prin mare pe-o potecă bătută de lună.

Povestea cu “A fost odată“

E o poveste veche că dacă n-ar fi fost
n-ar fi învăţat-o păsările pe de rost
când întâmplarea aripi îşi pune
şi cazanul trimite pălinca în prune

o şoaptă de la auz la vorbă
când m-am ars cu ciorbă
suflu în îngheţata de pe băţ
şi înjurătura îmi pare un răsfăţ

prietenul la nevoie,e o poveste,
se cunoaşte finalul,ajuns pe creste,
când,Doamne,apără-mă de prieteni,se ştie,
duşmanul îmi e floare la…pălărie

a fost odată,e o amintire din viitor
voi fi,e un trecut şi mă dor
poemele ce le spun şi nu le-ascult
nici eu,Doamne…e prea mult!

Prezentul inventân neantul

Unde-i pana de scris,unde fusul
Torcea tăcerea,lumea incape intr-un set,
Păsările trag după ele apusul
Strecurat într-un veac pe net.

Şi monitorul creşte simultan deşirării
Ca şi când imprimanta nu ar ţese
Urzeala colorată,se ştie,a disperării,
Pe când şi din amintiri bunica iese.
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Universul să-l deşiri,să fie altul
Cu virtuale păsări c-un altfel de zbor,
Ogorul să-l arăm să ajungă asfaltul
Iar dorul de câmpie să-l găsim numai în dor.

Pronumele zilei de azi

Dumnezeu când timpul l-a orânduit
A uitat zilei să-i dea un pronume,
Era ocupat cu chipul nostru cioplit
Pe care să-l trimită în lume.

Ochiul Lui aţintit spre spaţiul divizat
Tăia felii de timp aruncat spre noi
Şi naivi ne lăsam de El înălţat
În numele spaţiului ne spălat de ploi.

Culoarea zilei s-a schimbat
Şi-am rămas de cuvinte agăţaţi,
Dacă-n ele turnăm ură, e păcat
Că  timpul nu iartă, ne vinde pe ducaţi.

...Şi astfel felia de timp a rămas
Fără pronumele zilei până azi,
Doar clipa învârte rotiţa de la ceas
Amintindu-ne că-n viaţă suntem nomazi.

Refugiu în metaforă

Zimţurile apusului pornise întregul angrenaj
Se asfalta cerul c-un roşu ce aprindea adevărul
Peste tot femeile îl foloseau la menaj
Iar  această metaforă a înserări colora mărul.

Se învârtea roata şi noaptea scârţâia pe la colţuri
La proţapul Carului Mare trăgea un Capricorn
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Iar Gemenii băteau de zor în tavan bolţuri
Să nu cadă peste noi cerul cu tot cu horn.

Doar metafora ne adăpostea târziu de rele
Era un poem somnul nostru la cap de vie
Nu fura nimeni struguri doar câteva stele
Spre apus fugise speriate de tocălie.

Până la urmă  sorbind vise dintr-o amforă
Ne-am trezit cu tot cu cer  în metaforă.

Regăsire

Mi se deschide drumul ca o carte
Şi citesc în el,timpul meu,
În borne klilometrice se-mparte
Să măsor distanţa pân-la Dumnezeu.

Mereu mă chiamă dorul către tine
Şi drumul tresaltă inimă sub paşi,
Nu ştiu de unde noaptea vine
S-adoarmă iarba pe imaş.

E drumul versului meu ce se imprimă
Ca sufletul în ne visata întrupare
Iar poemul respiră prin rimă
Regăsindu-mă în vechile tipare.

Resturile zilei

Înserarea a strâns orele pe făraş
şi resturile zilei abandonate de noi;
speranţe, certuri, idei, chiar un vechi lămpaş
au ajuns toate la ghena de gunoi.

Noaptea şi-a aruncat cearceaful pe pat,
Miroase a Regina Nopţii ora,
Adorm cu ideile venite de-afară împăcat
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cu ideile prietenilor din agora.

Revedere

Când am să mă întorc am multe de spus,
Dar mă îndepărtez pe zi ce trece tot mai mult,
Urc  pe o frânghie de visuri mai sus
Cu urechea în scoică să te-ascult.

Când am să te cuprind am multe de înţeles,
Dar marea se aşează între noi
Iar norii perdea de nepătruns ne ţes 
Şi toarnă peste revederea noastră ploi.

Mai beat de lună  sunt  lângă tine
Şi-n cerc să plec din nou spre împliniri,
Însă marea albastră care vine
Mă spală de soare şi amintiri.

Rugăciunea zilei

E o primăvară cu muguri adormiţi în copaci
ca ochii dimineţii cu care eu
privindu-te în miezul clipei te  fac să taci
s- asculţi rugăciunea zilei către Dumnezeu.

O oră blândă dă ocol prin împrejur,
te aspiră dintr-un cer de vise,
când cucul îşi lasă cântecul său sur
clocit să fie în cuibul clipelor ucise.

Anotimpul acesta-i o cameră sigilată,
o lume vibrând într-un fluier de os,
doar ploaia de mult aşteptată
te  înveşniceşte-ntr-un bărbat frumos.
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Se aprind stele

Se aprind stele pe cer
Felinarele mele
Îmi luminează cărarea
Iubirilor mele.

Un colţ de gând
Mă îndeamnă să chem
Chipul cel bland
Dar mă tem.

Mă tem că nu vine
Mă tem că nu este
Ascunsă în sine
s-au în poveste…

Se rupe o secundă

O briză de dimineaţă îmi înseninează
Adâncul meu sărut de început,
O stâncă la picioarele tale-ngenunchiază
Când eu te visez statuie de lut.

Duioase îndoieli îmi cutreieră pieptul
Ochii îi înşurubez în nestinse zări,
Mi-e teamă că am călcat cu dreptul
Când te chem să vii din depărtări.

Infinitul se rupe în zare de secundă,
Ai trup de zeiţă sub bolţilşe enorme
Şi genuni neştiute ne inundă
Când întâia oară iubirea prinde forma.
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Secretul Poemului

Mă simt în cântec nota Do
Urcând pe portativ mai sus,
Pe-o potecă mă las dus
Prin pădurea zugrăvită în maro.

Când frunzele îmi gem sub paşi
Mă cuprinde nota Re în cochilie
De-mi creşte iarba din chelie
Şi păsările pe-nserate îmi sunt naşi.

Îmi regăsesc sufletul în Mi
O luase razna pe portativ
Neştiind că e-un motiv
Lângă un diez să vi.

Fa mă îndeamnă să intru în joc
Să fac ceva pentru tăcere
Când mierla azvârle peste noi cu miere
Şi soarele pădurii îi dă foc.

la mine această notă e zemoasă
Încap în ea vocale multe,
Gura devenind auz s-asculte
Silaba  La, posesiv întoarsă.

In afirmaţia din Si mă regăsesc
Când gama curge ca un râu
Cântecul mă umple până-n brâu
Iar sunetele pădurea înverzesc.

Mă simt în cântec Do de sus
Sau poemul pe note pus,
Ce-l cântă mierla în apus,
Când în melodie se-ntrupează Iisus.
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Simfonia din cochilia melcului

Era vremea când ziua de cum se scula
două cochilii de melc îşi punea la urechi
 atente şi mari  cât dimineţile, se mula
precum  timpanele pe melodiile perechi.

Melcii îşi cedaseră casa sidefie din spinare
Şi umblau pe străzi cu coarnele scoase
Pe când  se scălda goală ziua în mare
ascultând în cochilii sinfonii duioase.

Mi-am pus şi eu o cochilie la ureche
 sinfonia mării s-o ascult venind din ancestral
pe când zeul mării îşi căuta pereche
şi eu la o sirenă visând ieşind din val.

Ziua toată era ca o albastră sinfonie
Umblând cu cochiliile până la asfinţit,
 eu melancolic aşteptând într-o oră târzie
ascultam sinfona lunii pe un val sfinţit.

Singura avere: cuvântul

Aşteptarea ascute cuvintele iuţi de minte!
Cioplesc metafore cu-n tăiş de verb;
Aşa apar în această poezie cuvinte
Ce ţintesc spre goana unui cerb...

Dar substantivele s-aruncă din copite,
Poezia se-ntristează, prinde tăcere,
Se calmează când orele înăsprite
Trec pe lângă poetul singur şi fără avere.
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Singurătate

Visam pe faleză la o masă,
Sinfonia mării îmi stârnea ospăţ de noapte
Cu mângâieri rotunde pe coapsă
Şi ispite răspândite-n şoapte.

Vorbele tale le ascult în cochilie,
Mă îmbată ca vinul din ciorchine,
La masa mea şi acum mai întârzie
Coborând din temple frumoasele sabine.

Îmi luminează faţa candele din cer
Nici-o Euridice nu vine la masa mea celestă
Până şi visele,treptat,în mare pier
Şi singur sunt în negura funestă.

Soarele de la miezul nopţii

Cuţitul unui nor cenuşiu a tăiat în două
Noaptea ultimei zile a lunii mai,
 Iunie şi-a deschis umbrela şi plouă
Cu  fulgere trăgând după el  hergheli de cai.

Se făcuse lumină în pietrele străzii,
Luminau pe dinăuntru ca jarul din sobă,
Doar soarele rămas culcat în fânul ogrăzii
Lumina visele tânărului îmbrăcat în robă.

Până şi ele mergeau în vârful tăcerii
Că le dureau degetele picioarelor de mers,
Să nu trezească soarele de culoarea mierii,
Cu dogoarea înţelepciunii totul ar fi şters.

Soarele de la miezul nopţii rezona
În luna ce peste lucruri şi suflete trona.
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Somn neliniştit

Rapsodii de lună şi mare
Sufletul se revarsă în comete,
Inima se aşează,pescăruşi,pe vapoare
Când dorinţa se ascunde în rochii violete.

Sunt o sinteză a universului marin
Luna se sparge-n valuri ca un cristal
Din adâncuri ajunge la mine-un suspin
Şi chip de zână ia,în noapte,un val.

E marea un somn neliniştit
Pe braţele ei ceaţa se aşterne,
Pământul intrat în infinit
Îşi descifrează podoabele eterne.

Spălatul uşilor

N-am un dinte împotriva uşilor ne spălate,
Amprentele sunt amintirile unui nimic!
Doar,oadtă pe an aceste prietene împieliţate
Le spăl ca pe-o femeie cu multă apă din ibric.

Ele sunt prietenele ce se deschid pentru vecini,
Au îmbătrânit , dar la oaspeţi nu pot rezista,
Sunt cioplite din lemnul tomnaticilor pini
Aduşi la oraş de-o mârţoagă fără şa.

Pentru poeţi ele se deschid generoase,
În spatele lor Poezia se simte-n largul ei,
Acum spălate se cred muze mai simandicoase,
 Doar inima contemplează aceste femei.
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Speranţa binelui relativ

Mergând, mă înstrăinez timp de timp
şi mă risipesc,drumul nu se strânge
decât atunci întors în Olimp
spălat de voia undelor de sânge.

Mergând,mă încarc de timpul meu deschis
cu pagini de trăiri şi de istorii,.
de oboseală nu mă dau învins,
mă pregătesc să-nfrunt furtuna,norii.

Mergând, mă temn de judecata-n care cred,
o victorioasă întoarcere în timp;
îndreptăţirea însă va pluti în led
şi-n culoarea luminii de pe nimb.

Cred în tine Doamne, înainte de a spera în mine,
voi programa drumul nostru definitiv
în inifinitul incolor şi indor ce vine,
şi-n speranţa unui bine relative.

Stăpân pe auz

În sâmburele zilei Morfeu mi-ntoarce auzul spre sine
Cu nordul la tălpile mele şi sudul la tâmple,
vise, speranţe,chiar tăcerea vine
în clipa când eternal trebuie să se-ntâmple.

Patru puncte cardinale şi o singură întâmplare,
restul plonjează în şeansa dusă,
o inflaţie a clipelor se-arată în zare
şi lumea alunecă pe-o întâmplare apusă.
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Clopotul sub care ne aflăm de-o veşnicie
în locul limbii poartă un simbol:
Omul cel aşteptat încă din pruncie
în timpul nostrum de sticlă şi gol.

Încă mai sper să ne întîlnim la fântâna
înţelepciunii unde auzurile îşi vor da mâna
când auzul se întoarce spre sine
şi speranţa înfloreşte în tăcerea ce vine…

Ştim

Ştim că ne desparte o idee
Doar o faptă ne uneşte
Cum luna pământul prin maree
Când marea sub călcâi îţi creşte.

Ştim că ne desparte un cuvânt
Doar o tăcere ne mai leagă
Cum frunza purtată de vânt
Nu mai ajunge la loc pe creangă.

Ştim că ne desparte o privire
În acelaşi spaţiu nu gândim la fel
Cum nu mă regăsesc într-o zvâcnire
Din spaima unui porumbel.

Sub nucul cu umbră deasă

Sub umbra nucului am scris prima poezie,
Câtecul guguştucului încă nu era poluat,
Dar am găsit în ea lumină multă
Încât m-am pus şi eu pe luminat!

Turnam înţelepciune în cuvântul scris
Cu fruntea asudată în spaţiul ancestral,
Şi nu mă simţeam nicicum învins
Chiar dacă lumea-mi dăruise un hârb de cal…
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Am cutreierat de-atunci deşerturi înşelătoare,
Cu profeţi de fiere, minciună şi venin,
M-am mai întors la nuc dar în soare
Lumina era prea multă, dar puţin-

Prilej, sub nuc un vers să mai scriu 
Şi aşchii de umbră în lumină să păstrez
În  rima poeziei scrisă-ntr-un târziu
Pentru o lume-n care să mă aşez.

…şi iar un dor de-a hălădui prin lume
Mă cuprinde chiar dacă e plină de venin
Şi-un cântec de guguştuc fără nume
Mă urmăreşte pe urme de senin.

 Un nou cicliu dor de umbra nucului bătrân
Mă cuprinde să mă-ntorc acasă
Dar frunzele lui uscate mă-îngân
Din rana ferestreului în tulpină rămasă.

Azi e ziua amintirilor în poemul scris,
Iar opera poetului a rămas în crucificarea lui,
În ea mă regăsesc ca om ne-nvins
Recuperându-mi rana din urmele de cui…

Sub streaşina casei lui Avram Iancu

În Munţii Apuseni sună tulnicul a chemare,
Eu urc cu desaga de amintiri pe cărări 
Spre comuna lui, sus, unde botezat de soare
 Iancu  statuie s-a –nveşnicit în zări.

 Merg şi-n poartă de zenit  Iancu mă aşteaptă,
O dorinţă de libertate supremă mă cuprinde
Când ajuns la casa lui  urcând încă o treaptă
Simt cum timpul veşniciei mă surprinde.

Cerul e mai înalt şi calc pe văzduh,
Se v-a vărsa-ntr-un mare somn de lume
Dacă Iancu acum  n-ar fi spirit şi duh
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 Şi la Casa lui n-ar venii românii să se-adune.

Aici pe unde a călcat până şi pietrele-s sfinte,
 Vântul îi e prieten, stolul meu de verb,
Tot urcă şi-n memorie îmi încolţesc cuvinte-
Stele aprinse între coarnele de cerb.

În vârful degetelor intră gândul în casă,
Eu  rămas sub straşină  la el meditez,
Şi parcă-l văd venind cu statura lui frumoasă
Să-şi apere moţii de sabie şi pădurea de firez.

E toamnă iar în apuseni şi mai am de spus
Cuvinte despre casa lui Iancu şi melancoli
Mă cuprind când în poemul acesta sus
Îl citesc şi pădurea mai are frunze pentru-o zi.

Sub streaşina casei lui o lacrimă aprind
Şi cerul aruncă peste ea frumoase curcubee,
Iar ţara îi ciopleşte numele-n granit şi grind
Ca Iancu să ne fie speranţă şi idée.

În Munţii Apuseni sună tulnicul a chemare,
Eu urc cu desaga plină de istorie pe potecă
Spre casa  unde Iancu mă-aşteaptă în zare
Să-i spun că despre el s-a scris o întreagă bibliotecă

… O să-i mai spun sub streaşina de lumină ce se-
mparte
Că Lazăr Morcan despre el a mai scris o carte!

Sunt poetul esenţelor tari

Sunt poetul esenţelor tari
Ce sorb din apa lui Hristos,
Când pe drumul confuziilor mari
Înţelepciunea  mă face mai frumos.

Un ochi mă urmăreşte-n sine,
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În cale crescând confuzii de lumini,
Ce mă duce-n tăcerea care vine
Sub atâţia ochi divini.

Sunt poetul esenţelor tari
Şi beau măduva cuvintelor din mers,
 Dacă  prin vreme anii îmi sunt mai rari
Cineva muntele de păcat m-i l-a şters.

Mai trăiesc vremea inimii înduioşate
Şi-a timpului dragostei dintâi,
Mai sorb esenţe cu păcate
Când te roagă Poetul să rămâi...

Sunt Visătorul esenţelor tari,
Un ins grăbit spre ce-o să fie,
Las clipele mele de armăsari
Să mă tragă-n veşnicie...

Sunt poetul esenţelor tari
Călătorind într-o caleaşcă de Poezie.

Sunt seva poemului meu

Sevă sunt şi  via mă fierbe vin
Pe dealuri în boabe de aur
Prietenul mă bea, am gust de pelin,
Ascultând înserarea colorată de-un graur.

Din rădăcini urc şi-n boabe mă coc,
Mă beau pe-ndelete în căni de lut
Ciobanii doinind din fluiere de soc,
Când eu fierb în butoaie tăcut…

Prietenul sunt eu şi mă sorb
Din cupa mea de trup şi gând,
Încă se scrie poemul în orb
Din care n-am plecat nicicând.
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Ţara mea de nicăieri

Dor îmi este de ţara din mit-
Ne-ajunge un ocean de durere,
lipseşte  o fiinţă ce niciodată n-a strălucit
pe cerul sub care se mai coc şi mere…

şi răsfoiesc pagini cu istorii însângerate
cu duhul trecut adesea-n mitologie
găsind hăuri cu vremuri ne-mpăcate
şi suflete tânjind după poezie.

Fierbe în noi un sânge fericit,
Ne este destinul gata mântuit!

Timpul ca un proverb

O zicală zice, tăcerea e ca mierea
dar, mai spune un proverb de-al nostru:
prea multă linişte-i ca fierea,
poate naşte chiar un monstru.
Râde ciobul de oală spartă,
nu se uită în traista lui,
întoarcerea-i înţelegere în artă
sau abandonarea în timpul nimănui.
Vai de viţelul ce vaca împunge,
Imagini inverse din ciuturi întunecă fântâna
unde noaptea luna cu lumină o unge
peste care perechile-şi dau mâna.
Adevărul ca undelemnul iese deasupra apei
Un gând se-aprinde de la alt gând,
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Neatentă rădăcina  cade sub tăişul sapei,
Ne naştem de-odată şi murim pe rând.
Până nu faci focul nu iese fum,
Nu cresc ciuperci până nu plouă,
Merele frumoase se fac lângă drum
când le dă culoare ziua cu rouă.
Înţelepciunea o ascult când vorbeşte Poezia
muza pe un Pegas zboară după zei,
Mai dă-mi Doamne bucuria
să cânt în vers timpul cu femei.
Curge veacul, fluviu, peste noi,
şi râurile din stânci sub care dorm eroi.

Trenul cu şapte vagoane

De două zile mă poartă gândul în spinare
Pe vârful degetelor urcând în clopotniţă
Dimineaţa loveşte bronzul cu raza de soare
Iar înserării îi pune luna botniţă.

De trei zile mă identific cu-o idee
Aerul ia forma cuvântului spus,
Gândul sădeşte în ograda ta o azalee
Purtându-mă pe umeri spre vârf de peniţă,mai sus.

De patru zile mă simt un catren
Spus de-un suflet la colţ de carte
Când gândul a rămas în tren
Şi eu plecând cu gara mai departe.

Rostogolesc în gând a cincea zi
Gândul pe umeri tot mă poartă,
Iar gara rămasă în câmpii
Rodeşte-n brazde altă soartă.

De şapte zile mă simt un vagon,
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Gândul pufăie speranţe când eu îs mut,
Simt că mă duce-n spinare de-acum un ton,
Dulăii ideilor spre el le-asmut.

Duminică gândul îl slobozesc,
Dar el cruce se face în mine,
Iar stâlpii ideilor metafore înverzesc
În trenul pentru care gara nu mai vine...

Urcare în metafizic

Era vremea viermilor de mătase şi frunze
dispăreau în implozii pe crengile zilei,
o luasem pe sub scoarţa pământului după muze
 trăind din ce pusese natura în cutia milei.

Din când în când îmi toceam coatele urcând 
în rădăcini şi mai departe în crengi,
eram un miriapod viermuind în gând
şi-n frunzele unei păduri întregi.

Uneori mă strecuram în păsări şi-n zbor,
eram fluture vânat de cîntec şi culoare,
 câte odată mă cuprindea vâscoza unui dor
şi mă urcam prin rădăcini spre soare.

Oceanul de aer şi lumină m-a cuprins
precum apa unde peştii presimt furtuna,
când eu de scoarţa Terrei învins
mă simt fluture sau om , îmi e tot una...

Viaţa ca o luptă

Cărturarului Vasile Barbu din Uzdin

Eu vin din locul de mai sus

47



Tu eşti născut pe mal de apă
Ne-am întâlnit sub crucea lui Isus;
Răgaz de-o viaţă,răgaz de sapă.

Mereu uniţi pe frontul vieţii-
Lupte mari pentru victorii mici...
Tânjesc la dezbaterile pieţii
Cu idei-cărări de licurici.

Războiul acesta de un an
Se vede c-a ţinut o viaţă;
Doream o viaţă în sânul lui Avraam
Şi-o luptă de idei în piaţă.

Ziua a şaptea după Alexandru

După ce Dumnezeu a sfinţit lucrarea Lui
Cuvântul în mine a căpătat mişcare
A ochilor ce dau de ştire în ziua nimănui
                        Spre a înţelege noua-ntruchipare.

In această zi am împărţit bucăţi din mine,
Poeme să le-nţelegeţi în ceas de mântuire,
Ajutorul pătrunderii în măduva timpului ce vine,
A leoaicei cu ochii verzi eliberată de iubire.

O mie de ani într-o singură zi
Proclamă un ceas fără eroare,
In duminica de suflet te-aştept să vii
Poemul să-l citeşti întruchipat din mare.

Prilej universal de a ne cunoaşte,
De a vărsa cuvântul înapoi,
În mielul  din câmpie ce tăcerea o paşte,
Aşa cum va fi în Ziua de Apoi.
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Ziua de ceară

În amiaza aceasta Dumnezeu a vărsat
Călimara cu cerneală galbenă peste oraş,
Se colorase totul de parcă ar fi pictat
Un tablou de toamnă adunată pe făraş.

Frunzele se topiseră de atâta culoare
Se scurgeau ca un fluviu în parc pe poteci
Iar noi eram lumânări aprinse de soare
Să-ţi luminăm drumul când prin ziuă treci.

26 august.2011
Geoagiu

`Ziua lui Dumnezeu

Era Duminică ziua lui Dumnezeu
Înfăşurată în scutece de lumină târzie.
 Îmbrăcată în zale de rouă venea din Fenezeu
Femeia cu rochii din puf de păpădie.

Pulpele-i dezvelite de briza gândului meu
Rotunjeau clipele pe margini de-aşteptare,
Luminându-mi sufletul ce ardea-n lumânări de seu
Ea se făcuse stea, se pierduse-n zare.

27 aug.2011
Geoagiu
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