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1.Accept mai mult minciuna…

Nu știu ce gânduri triste te-apasă acum pe tine,
Le ştiu doar pe-ale mele înecate în iubire.
Te văd în fiece noapte, în vis îmi treci pârleazul
Şi fugi ca o nălucă, mărindu-mi mie necazul.

În cale vreau să-ţi ies, dar paşii nu m-ajută,
 Mă ţine strâns legat o mână nevăzută
Ce-mi spune: - Stai pe loc! iubirea e minciună,
De mergi pe urma ei, trădare e stăpână.

Crezare eu nu-i dau, să nu crezi în iubire,
Mai rău pe lumea asta nu este cum să fie.
Accept mai mult minciuna, creionul să îmi scrie
Ca să rămână scris, şi-n veci să fie  de ştire.
 

2. Aleargă, aleargă… 

Aleargă, aleargă, murgule, aleargă,
până la mândra tu aleargă,
mândra ne-aşteaptă în prag,
gândul ei la noi aleargă.

Aleargă, murgule aleargă. Aleargă!
Soarele pe cer aleargă,
nori în turme aleargă şi ei,
ziua trece, noaptea vine, 
totul este o alergare,
mândra este-n aşteptare
şi presimte cum aleargă
înspre ea norocul ei.
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aleargă, murgule, aleargă!
cât îmi poţi, tu aleargă
seara a sosit şi iată
mândra ne-aşteaptă în poartă.

8 ianuarie 2012

3. Alerg după mine

Alerg după mine,
încep ziua cu bucuria soarelui
strecurată printre norii nesiguranței
de fiecare dată,
cu durerea începutului,
timp anodin,
consum voința de a trece pârleazul sfârşitului,
ultimul hop pentru eternitate.

4. Amintiri

Îmi răcoresc privirea în ochii tăi, iubito,
Adânci ca două gânduri la un poet bătrân
Şi stau cu faţa-n soare ca să-nţeleg lumina
Ce-o porţi în ai tăi irişi, culori de câmp cu fân.

 E noapte, e-ntuneric, sclipesc roşi trandafiri
Însângeraţi de mâna ce-a vrut ca să-i culeagă.
E cântec de viori peste o viaţă-ntreagă,
Urechile şi ochii se duc  în amintiri.

O stradă fără urme fixează paşi anemici
Şi mersul se înscrie în gânduri rătăcite.
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Îi şterg cu palma udă, cărări pline de spini
Şi ţepii  se înfig adânc în pieptu-mi, câini haini.

Aud sângele cum curge, şuvoi de gheaţă caldă,
Îl simt în tot trupul, durerea fericirii
Se-ntunecă în mine, mă văd şi-aud cum ard… 
În versurile ce scriu sunt chinurile iubirii.

Ianuarie, 2012

5. Anii trec 

Anii trec, traiul  se duce pe un făgaş greu de ştiut,
Obosit de drumul vieţii speri s-ajungi în paradis,
Cauţi căi prin tufărişuri, sângerezi pentru adevăr,
Minciuna îţi bate-n uşă cu mulţime de-ncercări.

Privești stelele și luna, te întrebi cerul ce este
Unul  îți spune o poveste, altul la cărți te trimite.
Rămâi  singur  fără  sprijin,  gânduri  noi  mi  te  

frământă,
Cine ești îmi vrei să afli, de ce moartea e osândă.

Pe-un  caiet  cu  linii  drepte  îţi  scrii  strâmb, 
intermitent,

Doar caietul să rămână martor vrei ca el să fie,
Cine însă îl va citi niciodată nu  va ştie,
Lumea nouă s-a croit fără timp de poezie.

17 noiembrie 2011
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6. Au trecut anii

Au trecut anii!
Ce vânt i-a mânat făr’ de-ncetare?
Zăbavă n-a fost nicicând,
tot goneam în grabă mare.
Ce voiam? Ce căutam?
Cine Doamne o mai ştie!
Iar acum când socotesc
mi-au rămas un creion şi o hârtie.
Timp trecut nu se mai-ntoarce.
Cer senin şi nouri negri…
Cât de una, cât de alta,
evidenţă n-am ţinut.
Este bine? Este rău?
Poate da şi poate nu.
În orice caz, a trecut totu’
Urmează pământu’…

27 octombrie 2011

7. Bagheta mea

Cu o baghetă magică m-am  întors în copilărie,
m-am urcat într-un pom şi am cules fluturi,
mi-am făcut aripi şi m-am suit spre înalturi,
m-am încălzit pe zidurile parthenonului,
am cules polen din grădinile samiramidei,
am semănat în inimile oamenilor iubire,
mi s-a răspuns cu indiferenţa necunoaşterii.

15 octombrie 2012
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8. Bătrâneţe

În fiecare dimineaţă când mă scol  îmi zic :
iată încă o zi!
soarele mi-a intrat iar prin fereastră,
papucii mă aşteaptă să-i iau în primire,
simt apa rece de la chiuvetă,
gustul ceaiului de sunătoare,
de mentă,
de tei,
de ce vrei şi nu vrei,
după caz.
Deschid fereastra,
trag aer în piept,
arţarii au înfrunzit,
porumbei ciugulesc în faţa blocului,
vecina şi-a scos căţelul la plimbare,
copii merg la grădiniţă,
 o maşină urlă,
salvarea duce cu ea boală.
Ce am eu cu ei,
creionul strigă la mine
şi caietul mă aşteaptă,
scriu 
oda bucuriei mele,
oda existenţi a încă unei zile de viaţă.
Trăiesc,
mă duc în piaţă,
lumea se mişcă, se foieşte,
se grăbeşte!...
Ce mai faceţi? 
Ce bine arătaţi!
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O bucată de brânză…
Cu smântână?
Cum vreţi,
e proaspătă? 
Gustaţi!
Număr paralele,
mă uită pe listă,
socoteala de-acasă nu iese…
Mama mă-sii!
Picioarele,
agale,
mă poartă-napoi,
ziua trece, 
cum ne trecem toţi,
cu bune cu rele,
cu şi fără bănuţi,
cu reguli nescrise,
 cu tabieturi impuse,
cu vorbe nespuse.
Ce trist!
În fiecare seară înainte de a mă culca
îmi iau medicamentele,
îmi pun nitroglicerina  la îndemână
 şi cana cu apă,
aprind veioza de opt volţi,
caietul îl pun pe noptieră,
 şi creionul,
şi ochelarii.
Poate voi mai scrie un vers,
voi mai citi o pagină.
Doamne ajută!                        16 ianuarie 2012
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9. Când noaptea…

Când noaptea se lasă în sine
Un gând îmi apasă somnul,
De tine dor îmi vine
Și lampa îmi ține isonul.

Caietul cu pagini umplute,
Cu versuri în metru antic,
Mă cheamă prieten să-mi fie
Să mergem pe câmpul sihastric.

Las totul să doarmă în casă:
Pereții, tavanul și ceasul,
Doar singur mă plimb pe masă
Și chinui cumplit și patul.

Se-aude un greier afară:
Din scripca lui fără strune
Încearcă o melodie să scoată
Şi țipă și strigă-n neștire.

Încovoiată de ani și durere
Luna, pe cetini de brad se culcă.
Un ghem de carne și piele
Monoton deșiră o furcă

Pâlpâie lampa a pieire,
Cum viața din mine o face…
Mai vreau o zi de iubire
Şi-apoi… totul poate să plece       Decembrie, 2011
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10. Cină

Pe o masă mică o mămăligă mare.
Masa e rotundă, la fel mămăliga.
Patru guri pe-alături privesc cum tavanul
Se umple de aburi; au miros în nări.

Pe plita fierbinte, în ceaunul negru
Laptele se umflă. - Vezi că dă în foc!...
Strigă la nevastă badea Ghiţă care,
Aşteaptă să-şi umple flămândul stomac.

 Patru străchini pune pe masă femeia,
Le umple cu lapte, fierbinte, de vacă,
Mămăliga-n patru o taie badea Ghiţă
Şi-şi ia fiecare, foamea să le treacă. 

Nimeni nu vorbeşte, s-aude sorbitul.
Mama îşi priveşte odraslele, trei.
Doi băieţi şi-o  fată alături de tată…
Coaja din ceaun şi-o rezervă ei.

La uşă grivei începe să latre.
Ceva mămăligă i-a rămas şi lui.
Uşa se deschide, grivei dă din coadă…
Burta i se umple, cu  toţii sunt sătui.

9 noiembrie 2011
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11. Clepsidra

Nu ştiu ani vieţi cum au mai trecut…
Iarna bate-n uşă şi nu ştiu ce vrea,
N-m nicio datorie, nici un împrumut,
Mi-am plătit la timp zodia  sub stea.

Că acum merg greu, ce vină am eu,
Asta-i legea firii, ne supunem toţi.
N-am cerut la nimeni ca să fim născuţi,
Nimeni nu opreşte al  mersului roţi.

Zădarnică-ncercare de a-i opri mersul
Moară nevăzută măcină întruna,
Clepsidra e-nchisă, nisip nu poţi pune,
Alta nu mai ai, ţi se dă doar una.

21 octombrie 2011

12. Click

click e mic
e o săgeată
umblă iute, e sfârlează
el e cel ce declanşează
de nu mişcă e de rău
nu poţi face nici un pas
nici la dreapta
nici la stânga
nici în sus şi nici în jos
e cum nu se poate mai prost
ce să zic
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 fără click
 nu se face chiar nimic.

22.08.2011

13. Crăciun

Aleargă în cârduri porcii spre abator.
Sarmalele se rostogolesc în oală.
Din sângele albastru curg sudalme,
Isus asistă la spectacol, 
Din loja încropită din nori, priveşte gânditor:
- De ce m-am jertfit, oare? întreabă el pe Petru.
Rugina de la cuie mă mai roade în carne,
În oase
Oştirea lui Irod mai cere carne macră 
Şi Iuda  nu stă străjer la pod
- Nu, Doamne, pe cuvânt, credinţa ţi-i păstrată
Dar numai cu rugă, în cer doar se trăieşte.

24 decembrie 2011

14. Cu cartea la braţ…

Cu cartea la braţ să n-aştepţi fericire,
Demonii cunoaşterii nu ştiu îndurare,
Sânge şi carne consumă,
În jungla ideilor sevă roşie curge,
Şerpi veninoşi încolăcesc arborii,
Bufniţa Minervei îi străfulgeră,
Ochii ei pătrund infinitul.
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Poetul recită odele iubirii,
Din pomul oprit cad poame necoapte
Bipede haine le devorează şi gata
Flautul s-aude  trist în noapte.

3 ianuarie 2011

15. Culorile ochilor

Verzi sunt ochii tăi, câmpul zorilor,
Se scaldă în ei, iarba fiarelor,
De vrei să-i citeşti, răspuns nu găseşti,
Mereu sunt plecaţi, de iubiri mânaţi.

Negrii, ochii tăi o noapte ascund,
De te uiţi la ei fiori te pătrund,
Nu îţi spun nimic, deşi sunt o carte,
De poţi s-o citeşti, de dor ai doar parte.

Ochi c-ai tăi albaştri nu vezi la oricine,
Sunt adânci ca marea când nu are spume.
Când vrei să-i săruţi, pleoapele închizi,
În zădar încerci ca să mi-i ascunzi.

Căprui, ochii tăi poartă dor cu ei,
Sub genele lungi ascunzi  dulci priviri,
Despre ei eu am  coş de amintiri,
Când îi sărutam fulgerau scântei.

10 februarie 22012.
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16 Declarații de dragoste

Eu, chipul tău, iubito, l-am dăltuit în piatră,
Granitul să-ţi păstreze memoria pe veci,
În veci va fi iubirea ce-o poartă al meu suflet,
Zădarnică-i dorinţa din viaţă ca să-mi pleci.

Eu, chipul tău, iubito, l-am tipărit în vers,
Metafore aduse din spaţii siderale,
După ce pe drumuri, de-a lungul şi de-a latul,
Am cercetat tot locul pământurilor natale.

Eu, chipul tău, iubito, îl reproduc  în cânt
Şi strunele de harpă Apollo mi le-a dat,
Pe  portativ de raze eu note am înşirat,
A vântului adiere arcuş a fost făcut.

Eu, chipul tău, iubito, în minte l-am  tivit,
Să stea închis  pe veci, cu gândul meu alături.
De-l voi uita vreodată, blestem pe mine cadă,
În lutul ţării mele să nu pot fi primit.
II

 Eu, chipul tău, iubite, îl am pe buze înscris, 
Sărutu-ţi l-ai marcat cu fier roşu, fierbinte,
Mă arde zi şi noapte şi-un foc inima simte,
Cu-oceanele din  lume nu poate  a fi stins.

Eu, chipul tău iubite, îl simt cum creşte-n mine
Mi l-ai lăsat atunci, în prima noastră noapte,
Când ai cules un fruct, de-atunci îţi aparţine
Din  el tu ai muşcat, adânc, pe săturate.
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Eu, chipul tău, iubite, îl am ca o aripă
Îl port pe drum cu mine, îl mângâi, îl sărut.
El viaţa mi-o-întreţine în fiecare clipă
Şi-mi aminteşte întruna ce mult mi te-am iubit.

Eu chipul  tău, iubite, îl păstrez ca pe-o icoană,
E talisman ce-mi  dă credinţă şi putere.
Nici lumea de pe lume, nici soarele nu-nseamnă
Mai mult decât eşti tu, tu vindeci orice rană.

20-21 februarie 2012

17. De unul singur

Aștept să treacă nopțile, toate.
Nu dorm, de somn eu nu am grijă,
Alerg după mine, alerg cât se poate
Și caut explicații la orice miză.

Aștept a zilelor viață să curgă,
În urmă rămână pustiu dezirabil.
Nu las pe nimeni mâna să-mi frângă,
Deși pentru toți eu sunt un amabil.

Privesc spre cer, pe  Dumnezeu mi-l atrag,
De mână cu el trec prin lume
Şi lumea se uită  la mine, un pribeag,
Un cal fără ham umplut de spume.

Hotare îmi trec peste ţări străine,
Fără să plec vreodată din casă
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Şi toţi străini se înţeleg cu mine;
Pământul este întins pe a mea masă.

Duşmani eu nu am, puzderii se-ndeasă
Să-mi ia tot ce văd, şi perina de pot,
Îi las să o ia, am perină aleasă,
Pe ea de se culcă se zbat în înot.

Din lumină, în fiecare zi, spre întuneric pornesc,
Scânteie în întuneric stele şi sori.
Acolo, în genuni, pe cai zăbovesc
 Şi din nou o iau la drum în zori.

Ianuarie 2012

18. Dimineaţa, în zori

Dimineaţa în zori
orologiile 
vestesc începuturile destrămării
noaptea
o perdea întinsă peste geana orizontului
cade
la picioarele mele încolăcite de şerpii dragostei
obosit
privesc azurul catedralei lui merticaru
la ce-i foloseşte?
pe drumul sinuos al firii nicio idee
nu răsare
amnezie totală
pământul a fost chiuretat
gândurile 
sunt aruncate la coşul de gunoi al istoriei
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este supra plin
gunoierii întârzie să ridice pubelele
cu  mirosul pestilenţial al devenirii.

19 decembrie 2011

19. Din noapte în noapte
Din noapte spre lumină aleargă călătorule,
Lumina nu vine decât din întuneric;
E fata morgana spre care alergăm,
Mereu înainte cu un pas ne este,
Deşi merge încet mereu în urmă-i suntem.

Din noapte spre lumină ne este soarta să mergem,
Dar drumul e lung şi călăuză n-avem,
Călcăm pe pietre cu mâzgă acoperite,
Cădem, ne ridicăm, mai departe pornim,
Iar unde e ţărmul niciodată nu ştim.
În noapte lumina are culoare,
E rece, e gheaţă, viaţă ascunde,
Câmpii astrale cultivăm, pământul pătrundem
Spre omul de grotă, îl scoatem afară.

Din noapte în noapte aleargă călătorule,
Nu-i timp de repaus, nu-i timp de odihnă,
Răsplata va veni, vei sta în tihnă
Să priveşti ce a fost, să priveşti ce este;
 Trăim o lungă şi grea poveste,
Când se va sfârşi nu avem a şti,
Aşa  ne e dat drumul,  de e noapte de e zi.

Din noapte în noapte aleargă călătorule
4 februarie 2012.
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20. Dorință

Bătrâneţe – vârstă a anilor de dor,
Haine grele-n spate, drum fără de spor,
Zile adunate mai mult în neştire,
Iubire aştepţi,  dar cine  să mai fie.
Zorii dimineţii departe au rămas,
Pe o bancă-n parc – un om de pripas.
Lumea care trece nu are privire,
Alte griji consumă, ochi fără sclipire,
Te ascunzi în tine şi întrebi pământul:
 Cât mă mai suporţi? Prost mai este gândul.
Te întorci în vremi: unde îţi sunt anii
Alergând pe uliţe, unde este jocul,
 Obrajii  roşi ca focul, sania gonind
În omătul cald scântei scăpărând?
Unde este şcoala, colega de bancă,
Prima sărutare ascunşi sub o creangă?
Unde sunt copii? Ce veseli erau! 
Pentru o jucărie. Tustrei o făceam.
Vin din depărtări ştiri că trăiesc bine
Aşa zic ei, gândeşti: Domnul ştie!
 A mai trecut o zi. Va mai trece alta?
Câte  vor mai fi? Măcar una să fie.
Poate va ajunge o vorbă să-mi spună
Cel ce l-am crescut, l-am ţinut de mână…
Apoi să adorm pentru veşnicie. 

Să adorm în tihnă, în braţe mă ţină.
31 ianuarie 2012
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21. Drum de ţară

Drum de ţară, drum de ţară,
Drum bătut cu talpa goală
Prin noroi rece-ngheţat,
Prin praf gros de car tăiat.
Drum tăcut, făr’ de cuvinte,
Drum ce-mi stai mereu în minte.

Drum de ţară făr’ de sfârşit,
Pe izlaz  cu iarbă deasă,
Prin trifoi trăgând la coasă,
Seara în carul cu fân
Roi de stele numărând
Şi cătând ca să găsesc
Steaua care s-o urmez.

Drum de ţară fără tihnă,
Tu acum îmi eşti oglindă
Şi mă văd cum alergam,
Toată ziua colindam
Văile, erau   a mele,
Nu erau zile rebele.

Drum de ţară făr’ de-nceput,
Nu ştiu cum team cunoscut.
Mama mă ducea de mână
Tata mă voia la stână.
Din fluier eu n-am cântat
Căi străine am apucat.
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Drum de ţară-n lung de ape,
Vine vreme să mă scalde
Stropi de rouă de pe stele
Şi din raze   eu să-mi fac
 Brâu cu trei culori, şirag,
fetelor să le fiu drag.

Drum de ţară, drum de ţară,
Întoarce-te la mine iară
Să văd porumbul cum creşte,
Să văd pâinea cum dospeşte,
Să văd ziua cum adoarme,
Să văd noaptea cum apare,
Iar eu să fiu tot treaz,
Luna s-o sărut pe-obraz.

Drum de ţară ce vreau eu?
Să te faci un curcubeu
Aruncat peste oceane
Să-mi fii pod în vremuri grele.
Când voi trece-n altă lume
Lasă lumea să nu ştie.

22. Flutură vânt

Flutură vânt peste ape, albatroșii,
Sirenele i-ascultă; chemări de iubire.
Din funduri genune pe valuri apar
Şi-un dor e peste marea cea mare.

La proră marinarul scrutează văzduhul,
Scapără-n depărtări nouri sihaştri,
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De dor e cuprins şi cântă şi el:
Un cor de maeştrii cuprinde zarea.

Spre ţărmuri neştiute corabia a plecat
S-aducă miresme şi alte podoabe,
Pe ţărmul lăsat, un dor ne-mpăcat
În palme iubirea și-ascunde.

8 ianuarie 2012

23. Frig
Frig, frig,
Vine, vine fără frică,
Intră fără de rușine,
Intră fără a sta pe gânduri
Prin fereastră și pe ușă,
Coboară prin horn tiptil,
În pereți se infiltrează.
E obraznic, îmi dă buzna
Pe sub haine şi în pat.
Când încerc să-l dau afară
Se opune, stă băţos,
Parcă el ar fi stăpânul
În bordeiul meu de eros.
Vreau să-l prind, să-l iau de guler,
În zădar:
Îmi alunecă printre degete,
Se ascunde prin unghere,
Zice că în casă-i place
Şi nu pleacă orice-aş face,
Chiar cu biciul de l-aş bate …
Doar de-un lucru are frică:
Să n-aprind focul în vatră.
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Nici măcar o lumânare.
Are însă  nevrozare
Şi se dă bătut cu greu…
Iată că am reuşit:
Cu trei lemne de stejar
Foc în vatră am făcut,
În bordei îmi este cald,
Însă frigul stă la uşă
Şi la geam s-a aciuat,
Urlă afară ca nebunul,
Pe vânt prieten şi-a luat.
Ziua este pe sfârşite,
Noaptea-mi bate în uşă trist;
Să nu intru-n amorţire
Îmi pun mintea la gândit.
Mă îmbrac cu trei cojoace,
Mă încalţ cu cizme groase,
Capul-bag într-o căciulă,
Iar în mâni mănuşi de lână…
Iau toporul de după uşă,
Ies afară fără frică,
Frigul   lângă mine ţipă,
Toporul lemne despică,
Tai un fag trântit în şură
Şi  mă-ntorc în casă apoi,
Braţ de lemne pe măsură.
Focul arde, soba urlă,
Motanul doarme şi toarce
Nevasta plăcinte face
Bune sunt, şi mult îmi place.
Când e cald este şi pace.
                     3 februarie 2012
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24. Haina toamnei

Haina toamnei, udă, a cuprins pădurea 
Pe sub nori de tuci trec în zbor cocori.
Doi copii de-o şchioapă cu ghiozdane-n spate
Îmi aduc în minte dulce amintiri.

Câţiva stropi de ploaie le grăbeşte pasul,
Clopoţelul sună ca o  doagă spartă,
Pe o tablă-n doliu cifra şapte scrie
Doamna învăţătoare, e-nceput în şoapte.

O potaie mică într-un hău de şură 
Latră pe cât poate, la cine nu ştie.
Un boţ de tăciune croncăne  şi zboară
De pe-un gard într-o râlă, plin de ani, bătrân.

Ţaţa Ileana strigă:- Hai, bărbate, odată!
Adă lemne-n casă că îmi este frig!
- Mămăliga mă-si!.. Ce tot strigi nevastă? 
Nu e iarnă încă să te faci covrig.

Haina toamnei, udă, învie deodată;
Ceaţa se retrage, nourii dispar…
În recreaţia mare – multă gălăgie,
 Soarele se uită mândru de-al său dar.

Octombrie 2011
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25. Iarna ucigaşă

Urlă iarna-n vatră peste-un foc anemic,
Mâţa  stă pleoştită, a uitat de tors.
O covată mică leagănată-n întruna
- Dormi, odorul mamei, va trece furtuna.

Pâlpâie o faclă într-o lampă chioară,
Nicio arătare nu se vede afară.
O manta în alb întunecă geamul,
Zgomot se aude…- Poate e vecinul.

- Cine e acolo? Nu răspunde nimeni.
Speranţa dispare. Totuşi parcă strigă.
E neclară vocea, şi neclar răspunsul.
Vântul se-nteţeşte, mai aspru e frigul.

O rază de lună prin ceaţă apare…
Se pare că vremea mai are şi milă,
Că n-ar vrea să-i ia pe toţii zălog,
Că-i mai lasă în chin, în al lor bârlog.

- Haide cu lopata, sparge geamu’ odată…
Parcă-aud un scâncet, ceva e pe-un pat!...
- Doamne, ce-ai făcut?! Mama parcă doarme,
Copilul îi suge sânul îngheţat.

14 februarie 2012

26. Iarna

Venită așa, pe neaşteptate,
Într-o noapte când dormeam buştean,
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Eu m-am trezit cu ea în spate,
Cu tremurici şi fulgi la geam.

M-am dus la sobă era rece
Prin horn un urlet pătrundea,
Fior de frig prin mine trece
Ieri era cald, azi vreme rea.

Îmi scot bocancii de sub pat,
Umpluţi cu praf şi de uitare.
Le spun la treabă să îmi treacă,
De cald să-mi ţină la picioare.

Dintr-un dulap cu uşi ratate
Mă-mbrac cu-o şubă veche, tristă,
Îmi pun mănuşi de lână, ciunte,
Şi pentru nas îmi iau batistă.

Îmi fac, apoi, un ceai fierbinte
Şi pun şi zahăr să-l pot bea.
Mă încălzeşte pentru-o clipă.
Să merg la lucru – mare belea.

Să ies afară mi-e groază,
Grivei în uşă îmi stă  covrig;
E supărat că n-are casă…
El toată vara a dormit.

Sub plapumă nevasta toarce
O melodie cu tonuri-nalte
Se-întinde, apoi. - E frig bărbate!
Fă foc în sobă… Şi se-ntoarce.
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Îi fac hatârul, aşa mi-i scris…
Îmi e doar  soaţă, n-o străină.
La cununie popa a zis
Să mă asculte… Ea e stăpână.

Şi plec aşa, plouat, la şcoală
Unde-am copii carte să-i învăţ.
Eu, zgribulit, stau la catedră,
Copiii-s stană, urlă-un crivăţ.

Sperăm că frigul o să treacă,
Suflăm, dansăm să ne-ncălzim
Cu-nvăţătura mai treacă-meargă.
Clasa îmi pare un ţintirim.

22 octombrie 2011

27. Ieri m-a trezit vecinul
Ieri m-a trezit vecinul
în timp ce mângâiam o scoică
să aud vuietul  oceanului.
trezeşte-te Ioane, mi-a zis el,
 timpul vuietului a trecut,
marea s-a liniştit,
grinda fundaţie apelor  a plesnit
şi pământul  s-a ridicat spre hăuri.
n-a fost niciun tsunami, 
doar o undă a trecut peste plaja indiferenţei,
pescăruşii care prindeau scoici
au zburat ca să nu fie udaţi 
de mocirla plină cu balene

19 decembrie 2011
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29. Îmi înşirui anii

îmi înşirui ani pe un fir de amintiri
câţi sunt? 
nu vreau să ştiu
îi am în mine
în inima care bate cu suspans
în picioarele care refuză mersul
în mâna care scrie
scrie cuvinte ce au avut sens
cuvinte pe care nu le mai înţeleg
doar o înşiruire de cuvinte
 scrise în neştire pentru a fi ştiute.

6 noiembrie2011

30. În haosul organizat al lumii

În haosul organizat al lumii
Aud
Nimicul care se opune firii
Timpul
Invizibilul adversar al materiei
Rugina 
Roade până la sânge învelişul voinţei
Văd
Pe Sisif urcând bolovanul
Alunec
În prăpastia dorului de libertate
Cer  
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de la dumnezeu dreptate
somnul
mă duce la poarta raiului

32. Lângă mine stau eu

Lângă mine stau eu,
Persoană important îmi zic:
Amândoi  formăm pe unul, 
Ocupăm un singur loc
În universul numit apartament,
Patru încăperi mari şi late:
În una dorm,
În alta mănânc,
La bucătărie fac bucate,
În baie mă spăl de  păcate.
Mai este cămara:
O închisoare pentru ceapă,  făină, sare
 Şi alte neînsemnate. 

Lângă mine stau eu,
Cu gândul meu,
Cu ideile mele;
Unele rebele, 
Altele comode,
O înşiruire de vorbe
Care îmi spun ce am fost,
Ce îmi sunt 
Şi ce voi fi.
O nimic toată
Un bob de grâu pe o piatră de moară.
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33. Mama

Cu obrazul pe pământul reavăn
Ascult cum vine din adâncuri glasul mamei.
Îi simt respiraţia caldă
Şi sărutul pe obrazul meu încreţit
De vremi şi vremuri.
Îi îmbrăţişez crucea de piatră
Şi iau cu mine visurile copilăriei.

34. Icoana mamei mele

Icoana mamei mele o port cu mine-n gând
Şi doruri grele duc în desaga vieţii,
Mă întorc mereu pe uliţele copilăriei,
Dar mângâierile au fost, rămas-au doar dureri.

Icoana mamei mele e candelă aprinsă.
Uleiul din pahar este sângele ei.
Făclia ce îmi arde va fi veşnic nestinsă,
Cu ea se va stinge şi sufletul meu.

Icoana mamei mele nu e tablou, e viaţă,
Doar ea îmi dă puteri să-nfrunt cărări ascunse,
Prin ceaţa bătrâneţii ea luminează drumul
Spre care năzuiesc în orice dimineaţă.

 Icoana mamei mele nu sunt doar amintiri,
Suntem două fiinţe ce înfruntăm puhoiul
Necazurilor diurne şi chinurile nopţii.
Sfârşitul îmi apare o carte cu minuni.

1 octombrie 2011
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35. Melancolic curg drumurile iubirii

Melancolic curg drumurile iubirii,
Peste câmp de dor aleargă în noapte.
Din-întuneric, lumină reuşesc să facă,
Pe covor de raze dorm apoi în şoapte.

Melancolic curg drumurile iubirii,
Dulcele-amar îl port cu plăcere.
De la nimeni sfaturi n-au timp să asculte,
Totul se petrece după-a firii vrere.

Melancolic curg drumurile iubirii,
Peste punţi de dor fără de zăbavă,
Curgere întruna, totul în neştire
Şi pentru oprire pe nimeni nu-ntreabă.

Melancolic curg drumurile iubiri
Până când într-o vreme se pierd în pustie:
Rătăciri pe lună, pe soare, pe vânt,
De popas deloc nu vor ca să ştie.

Melancolic curg drumurile iubirii!
15 decembrie 2011

36. Metamorfoze

M-am privit ieri în oglindă, 
Gândul m-a întors din drum.
Să încep din nou viaţa
Aş dori, dar nu e cum.
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Practic, roata nu se-ntoarce,
De ne naştem vom muri.
Între aceste coordonate
Noi avem de a trăi.

 Trei etape viaţa are -
Copil, tânăr şi matur,
Bătrâneţea nu-i în seamă,
E sfârşitul omului.

Eşti copil, joaca îţi este
Grija zilei ce-o trăieşti.
După-o luptă ca-n poveşti,
Multe ţări tu cucereşti.

Pacea este veşnică, 
Războiul doar pentru-o zi.
Morţii merg ca să mănânce
Cu vitejii alăturea.

Buchea cărţii e necazul,
Dar şi-acesta  n-are durată;
Mai cu plâns, mai cu răsplată,
Joaca nu este uitată.

Şi aşa fără de ştire
Un fior trece prin tine.
Ce să fie ? Ce să fie?
Totul pare a iubire.
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 De la şcoală până acasă
Drumul este de-o clipită.
Colega de bancă-ţi spune:
Nu mai stau! Mama mă strigă.

Dar tot ea parcă e alta
După-un an, sau poate doi.
Zveltă, înaltă, bruneţică;
Dulci buze mai ai, măi!

Trece-o lună, trec şi două
Jocul dragostei e-n toi…
Na-i vrea, tu, să-mi fii soţie?
O întrebi după-un „război”.

Vin’ la mama de mă cere,
Aşa-i regula pe-aici.
Şi se lasă sărutată…
Îmi vii mâine? Ce îmi zici?

- Ce frumoşi sunt? Bată-i norocul!
Scuipă-i să nu se deoache;
Baba rada trage-o sârbă,
Mirele nu o întrece.

Şi mireasa e luată
La o horă-n bătătură…
- Mire fii atent la soaţă,
Vine altul şi ţi-o fură.

Hei, nevastă, ce-i cu tine
Te îngraşi aşa deodată…
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- Eu băiat vreau! - Eu vreau fată;
Burta-i este mângâiată.

La botez ca şi la nuntă
S-a mâncat şi s-a dansat;
Ba că seamănă cu tata,
Ba cu mama, s-a strigat.

Au urmat ani lungi de pază,
Griji pentru-nceput de şcoală…
La armată ce îmi face,
Cu cine mi se însoară.

Uite, c-am rămas şi singuri.
Viaţă vine, viaţă trece! 
Lângă mine stă alături
Altă viaţă tremurândă.

Ne uităm unul la altul:
- Hai, bărbate, la plimbare!
Îmi iau cârja de la grindă,
Ea mă strânge de braţ tare.

Pe o trotinetă mică
Trece-o fată mititică…
O întrece şi-o încurcă 
Un băiat cu-o bicicletă.

Doi băieţi şi cu o fată
Râd, vorbesc cu voce tare.
Într-un cărucior înalt
Prunc micuţ e legănat.
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A fost mult, a fost puţin
Au trecut: cu bune, rele
Cât mai este, este puţin
Cu nopţi lungi şi zile grele.

37. Mi-am lăsat amintirile să umble

Mi-am lăsat amintirile să umble
hoinare pe ulițele  copilăriei
n-au mai găsit nicio urmă, unde să fie
tot ce a fost, nu am ce să scriu
doar o privire peste un imens pustiu.

Mi-am lăsat amintirile să umble
peste  câmpiile adolescenței:
casa nu mai este, un morman de lut,
plopii de la poartă, tolăniţi în iarbă,
vântul îi dorea, frunza toamnei  nu mai flutura,.

Mi-am lăsat amintirile să umble
peste pădurile tinereții:
poienile au îmbătrânit sub iernile lungi,
copacii priveau cerul,
 la mine nu aveau cum să se mai uite.

Mi-am lăsat amintirile să umble
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38. Noi trăim azi

Nu alerg după ziua de ieri,
nu alerg după ziua de mâine;
cu un câine alături stau
şi împărţim o bucată de pâine.
Pe stradă, mergem împreună:
când el înainte,
când eu după el,
doi îndrăgostiţi:
eu privind cerul,
el mirosind prin iarbă.
Amândoi avem treabă:
eu măsor distanţa dintre roţile carului mare,
el caută o urmă;
miroase,
marchează,
numai el ştie ce,
poate visează.
Mă împiedic şi cad;
pământul e aproape, stelele hăt,
cu nasul în praf altă lume văd.
Din nou mai departe,
el înainte
eu, normal, după el.
Haide, căţel!
Avem lumea în faţă.
Ziua de ieri a fost,
ziua de mâine vine,
noi trăim azi,
pentru o bucată de pâine.

24 decembrie 2011
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39. Ochii albaștri

Ochii tăi albaştri gânduri îmi înhamă
Şi alerg cu ele pe câmpii de aştrii
În noapte când lumea doarme, iar sihaştrii
Înalţă slugi spre ceruri să-i scoată din tină.

Ochii tăi albaştri doruri îmi aduc,
Umblu prin păduri, sunt un cuc năuc…
Sub tălpile goale omor iarbă moartă,
Simt cum moartea bate la mine în poartă.

Ochii tăi albaştrii, minuni nevăzute,
Sapă răni adânci, ucide speranţe…
Cine ţi i-a dat iubire a uitat 
Să pună în ei, dor n-a semănat.

Ochii tăi albaştri, liliac în floare,
Îi privesc  atent, nu au cinci petale
Noroc eu nu am, iubirea s-a dus
Când au fost născuţi, stelele au plâns.

Ochii tăi albaştri stau mereu închişi,
Încuiaţi de dor, parcă sunt proscrişi
Durere să nască, suflet să omoare,
Rău e pentru cel ce îi ies în cale.

Ochii tăi albaştri sunt fântâni adânci
Ca să te adapi nu ai cum s-ajungi,
Setea te cuprinde, trupul se usucă,
O umbră devii şi cu dor de ducă.
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Ochii tăi albaştri, câmpii fără margini
Cine să adune atâta nemurire
După ploi de dor crescută-n neştire
După-o viaţă întreagă, ochi plini de paragini.

Ochii tăi albaştrii… ce bine era
Dacă nu ieşeaţi voi în calea mea!
Nu aş fi ştiut ce este durerea,
Moarte aş fi vrut făr’o a aştepta. 

8 februarie 2012

40. OCHII TĂI, CĂPRUI

Ochii tăi, căprui, veșnic nesătui
De iubire sunt, n-am cum  să-i ascult,
La pieire duc, parcă sunt de foc;
Ard tot ce privesc atunci când iubesc..

Ochii tăi, căprui, valea dorului
Nu poţi s-o cuprinzi, lungi drumuri mai sunt.
La ei ca s-ajungi printre spini îmi treci.
Ochi plini de ispite şi de inimi frânte.

Ochii tăi căprui, cin’ ţi i-a iubit
De priveşti acum înspre infinit?
Ce cauţi cu ei zări îndepărtate
Când în juru-ţi plâng iubiri neîntinate?

Ochii tăi căprui,  priviţi prin ferestre
Aşteaptă să vin să-i spăl cu miresme 
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 Culese în zori de pe albe flori
Ca ei să nu fie alţii iubitori.

10 februarie 2012

41. Pastel

De pe vârfurile de munte vine-n vale draga iarnă
Sănii pregătesc copii, pârtia se umple-n grabă
Lumea toată e a lor, chiuit și strigături
Chiar de la îngheță nasul ei îi zic: bine-ai venit!
Haide, buna, dă-te cu mine cu sania pe derdeluş,
 Zice-un ţânc de două şchioape, cu ne-astâmpăr,  

jucăuş.
Baba Rada stă şi priveşte, fost-a odată vremea ei
 Când zăpezi erau cât casa, frig i-acum în-al ei  

bordei
Pe copii ea n-are pizmă, fiecare cu timpul său.
Duce viaţa ce-i e dată, şi credinţă în Dumnezeu

Ianuarie 2012

42. Pastel

Printre sălcii plânse, susură izvorul,
Le mângâie obrazul de ani încreţit.
Apa lui adapă dorul şi ulciorul
Omului aflat pe deal la cosit.

Soarele urcat, sus, în crucea zilei,
Ascultă iubirea unei ciocârlii,
Iar un nor timid după umbră-şi fuge
Să nu-l prindă noaptea singur pe câmpii.
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Prin iarba înaltă coasa zice o doină
Din fluier de-oţel, bine şlefuit
Iar la glasul ei, şiruri de fâneţe
Pe pământ se culcă, se pun pe dormit.

Seara încet se lasă peste întinderi arse,
Roşie se-mbracă peste culmi de munţi…
Într-o depărtare, glas de clopot sună
 Se binecuvântă ziua care a trecut.

August, 2011

43. Pe obrazul mamei…

Pe obrazul mamei durere a curs
De când am văzut-o n-a-nflorit un râs…
Privirea-i îi cată spre un nor al vieţii
Fratele ucis, joacă cu muniţii.

N-am văzut-o vreodată să plângă c-o doare…
Pe-obrazul uscat, brăzdat de şiroaie
Nu se prindea apa, nici umbra de soare,
O stană de piatră lipsită de ploaie.

Satul o ştia şi trecea tăcut,
Prin ograda noastră vorbă nu s-a vrut
Să se-audă; veselă sau tristă
Viaţa mea cernută printr-o deasă sită.

Mă întorc în vreme, urmă cat prin iarbă
Totul este ceaţă, o cruce îmi spune
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Omule ce umbli după rostul lumii
Totul este vânt, o mare de spume.

3 ianuarie2012

44. Peste valurile iubirii
Peste valurile iubirii , o corabie plină de dor…
Vântul bate, valul crește, dorul este tot mai greu.
E lovit de vânt în faţă și corabia se-nclină.
Pe catarg pânzele albe se îndoaie de furtună.
Matelotul de serviciu stă la proră obosit.
Valuri-nalte de iubire vin din larg necontenit,
Ele-mbracă chip de fată, iese din a  mării spumă,
O priveşte matelotul, marea încet devine lină.
Peste întinderea de ape, de sirene cânt se-aude,
Turme de delfini dansează,  la sirene le răspunde.
De pe-albastrul cer coboară şi se aşează pe catarg
Albatroşi cu aripi large, vânt la pupă ei îmi fac
Şi corabia porneşte spre un mal cu  flori de mac.
E un ţărm plin de mistere, luminat de sori, o mie,
Unde dragostea e lege scrisă pentru veşnicie.

12 august 2011

45. Piața este locul de unde cumpăr 
gânduri

Piața este locul de unde cumpăr gânduri
le îngrămădesc în sacoșa sufletului
atent să nu curgă pe drum
- tot n-ar avea ce face cu ele -
doar le-ar călca în picioare
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şi iar gâdila la tălpi
ce nebuni! râd pe stradă !
s-ar mira cei neinfectaţi de săgeţile iubirii
 rezistă la intemperiile vremii
burniţe de zarzavaturi
căzute din nouri pleşuvi
umplu carapacea prostiei.

19 decembrie 2011

46. Pietrele iubiri

Pe pietrele iubirii sunt incrustați anii tinereții  
mele 

orice încercare de ai șterge este  zădarnică.
 Dalta  a săpat adânc iar piatra are carne de 

granit.
 Timpul poate estompa scrisul,
 îl poate acoperi cu frunzele vremelnice ale  

toamnelor
dar niciodată nu-l va şterge.

47. Prima  zi de iarnă

Pe un  stâlp din gard crocăne o cioară,
Altele în zbor fâlfâie răcoare.
De pe dealul negru nori pe văi coboară
Şi ne lasă leneşe flori de iarnă.

În ocol joiana rumegă o idee,
Paşnic îi este gândul, cât lapte să dea
La un kil de fân ce i-l va da stăpânul
Şi să-l răsplătească pentru grija sa.
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Doar Grivei e trist, melancolic latră
La un car de boi ce scârţâie-n drum.
Bucuroasă-i gazda va-avea foc în vatră
Chiar dacă în casă va ieşi şi fum.

Licăresc în geamuri lumini fără vlagă
Pictorul încearcă să surprindă viaţă.
Cu culori iscate din noroi şi ceaţă
Încropeşte-n fugă un tablou de iarnă.

După-o zi de weekend şi de stat în casă
Ţaţa Miţa, doamna, scoate nasu’ afară.
Brrr… ce frig mai este! Se retrage fuga
Lângă soba caldă, şi-prinde—o ţigară..

7 noiembrie 2011

48. Replay

De mult tânăr nu mai sunt
să trec câmpuri să trec munți,
cu picioarele legate mi se par anii cărunți.
Bat același drum mereu
de acasă până-la piață.
Este lung!…
Ce Dumnezeu!... L-a lungit vreo precupeață?
Ieri mergeam cu un coleg,
astăzi aflu: nu mai este.
Să îl ierte dumnezeu!
zice lumea.
Ce zic eu?
Tristă veste!
Nu am timp însă de stat,
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vânt din spate tot mă mână,
altu-n faţă stă proţap…
merg dar parcă stau pe loc…
C’ést la vie! zice o cucoană.
Mă aplec, trag înainte,
trec de mine rând pe rând
cârduri de copii, mulţi tineri…
Îi privesc şi zic replay:
În zădar, n-ai cum bătrâne.
* * *
 Un replay la viaţă 
doar în gând se poate face.
Îl pornesc, deşi e trist
îmi stă-n minte şi nu tace.
Iată-mă copil:
de mână mama mă duce la şcoală
ea desculţă, eu desculţ.
colb cât lumea, drum de ţară.
Duc pe spate într-o trăistuţă
o plăcuţă, 
un abecedar…
O  i, oi, primul cuvânt,
scrijelit cu plumb de piatră,
scris de zeci de ori într-o zi.
De o  minte nerodată.
Și continui cu replayul 
 Vara pe câmpie-n soare
Alergând cu talpa goală
Pe imaş după mioare.
Iarna cu mâna-ngheţată
La cumpăna de la fântână,
Mama cu fuioru-n furcă
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 Torcând gânduri de iubire:
Doi copii o țin de fustă
Iar altul într-o copaie.
Eu încerc să scriu povestea,
Cu un toc făcut din pană,
Unei zile de hârjoană
Prin zăpada fără urme,
Cernută prin sită rară.
Prin uşă cu frig de-afară
Tata intră plin de nea
Şi cu ţurţuri pe mustaţă,
Moş Crăciun pare , sadea.
Zilele sunt fără de număr
De  când nu mai sunt copil
Iar din tot ce-am mai trăit
Mintea  multe şi-a oprit.
Au fost  triste, au fost grele
Zile lungi şi veşti proaste.
Chiar de s-ar putea replay
Făr’ de ele ar fi dreptate.
Să le spun simţul refuză
Decât un replay confuz
Mai bine viaţa de-acum
Se vor spune multe postum
Ce a fost este-o poveste.

27 februarie 2012

49. Rugă I

Doamne, Dumnezeule, a tot creator,
Poporul român spre tine îndreaptă
Ruga lui, dă-i minte-nţeleaptă
Să scape de hiene, adu-ne voinţa
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- În tine ne-a fost totdeauna credinţa –
Să facem din ţară grădină cu poame
Să mănânce cei ce de tine au foame.

 Doamne, Dumnezeule, a tot puternic,
Pe pământul nostru căzut-a-ntuneric,
Nevrednici suntem de a ta privire,
Copii noştri de tine au iubire;
De ţi-am greşit cu ceva, acceptăm pedeapsa,
Dar nu cere de la ei răsplata.

Doamne,  Dumnezeule, a tot ştiutor,
Aprinde-ne o rază de speranţă,
Aruncă un curcubeu peste valea iubirii,
Fă un semn că ne ştii şi ne vezi;
Rogu-te, Doamne, apără-ne ale minţilor livezi,
Îţi încredinţăm suflete le noastre pentru a ta  

împărăţie.
Amin

Ianuarie 2012

50. Rugă II

Doamne, dumnezeule, pământul priveşte-l,
Binefacerile Tale din ceruri coboară,
Inimile rele să se usuce, să piară,
Fă să dispară noaptea amară.

Ploi calde să cadă, recolte izvoară,
Pe câmpii întinse turme să pască,
Adă-ne, Doamne, pâine în casă,
În tine se află nădejdea noastră.
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Privim înspre tine, în genunchi ne e ruga,
Din Egipt plecarăm, lungă ne e fuga…
Nu ne lăsa, Doamne, credinţa să plece
Căci fără credinţă soarele-i rece.

Doamne, Dumnezeule, robii-ţi priveşte,
Peste sufletele noastre uscate de ură
Fă ca să cadă tămăduitoare căldură,
Iertare poporul evreu cerşeşte.

Doamne, Dumnezeule, rogu-te, ne izbăveşte.
Ianuarie, 2012

51. Scrisoare

E ultima scrisoare, pe care nu  ți-o trimit,
am s-o păstrez în scrin,
târziu o va găsi un strănepot,
nu mă va cunoaşte,
pe tine nici atât,
doar va afla că s-au iubit
doi oameni
şi se va întreba ce ne-a oprit
de nu avem aceeaşi cruce
la care poate va aduce o floare
pentru a lui bunici.
câţi ani vor fi atunci?
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un secol sigur de când ne-am despărţit
şi pentru ce?
doar ne iubeam.
eu n-am nicio justificare.
tu ai?
eşti mulțumită?
 îmi sunt convins că nu-i aşa,
că de ai fi şi eu aş fi.
aşa îmi simt şi nu greşesc
simt adevăr ce-i ce iubesc;
aşa mi-i destinul făcut
să fiu iubit doar  când a trecut
acel început.

Octombrie 2011

52. Seară de vară

Soarele aruncă raze lungi de seară
Dintr-un asfințit îmbrăcat în roșu,
Parcă-i pare bine că a trecut ziua,
Că de-atâta umblet este obosit.

Munţi de nori bălai ies la promenadă,
Braţ la braţ se plimbă peste vârf de brazi.
Se mai ceartă unii şi se umflu-n pene ,
Ba îşi mai aprind un trabuc sub nas.

Într-o văgăună, la un schit târziu,
Dangăt ruginit de clopot se-aude, 
Cinci călugări docţi, supţi de-atâta rugă,
Binecuvântează al nopţii venit.
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Licurici în geamuri pâlpâie-n tot satul,
Într-o baltă neagră luna-şi spală faţa,
La o casă joasă -  două umbre-n poartă…
Şi-o poveste nouă de dor şi iubit. 

16 februarie 2012

53. Sinideica

Curge vânt uscat în noapte, 
Se-aprind lămpile-n verdeaţă,
Dorul lui cântă iubirea
Îmbrăcată-ntr-o catrinţă.

Stă la margine de pat,
Nici nu doarme, nici nu-i treaz
Chip de marmură visează
Alergând peste izlaz.

Este Si, o fetişcană,
Nepoata lui moş Vasile,
Peste cincipi  ani trecut-a
Doar acum vreo zece zile.

O sălbatică codană
Croită în nopţi de dor,
Se duce în crucea nopţii
Să se scalde la izvor.

Un vânt rău se furişează
La umbra unei răchite
Trup cu apucări străine
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Trup cuprins de vechi ispite.

Se răstoarnă pe-ndat pământul,
Luna se ascunde-n plopi,
Se transformă-n nouri ochii,
Izvorul curge potop.

De atunci pe câmpul blând,
Printre sălcii plângătoare,
Apă limpede îmi curge
Peste pietre lăcrimând.

Se adapă din ea  păsări,
De cânt câmpul este plin,
Peşti tăcuţi roiesc în vaduri,
Scapăr apele-n senin.

Vin mioarele însetate
De căldura asprei veri,
O joiană soarbe adânc,
În apusul unei seri.

Doar nepotul Babei Rada
De pe mal în râu priveşte,
Nepoata lui Moş Vasile 
I se pare că-i zâmbeşte.

El în braţe vrea s-o prindă
Dar i-alunecă din mână
Şi îl cheamă după dânsa,
Vadul apei îl îndeamnă.
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Într-un plop cât e înaltul,
Seara păsările ascultă
Un caval ce îmi suspină
Dintre frunze tremurânde.

Sinideica mereu cură,
Vad de lacrimi  cu ea poartă.
Satul încă mai aşteaptă
A nemernicului pedeapsă.

22 ianuarie, 2012

54. Sponsorizează-mă cu un sărut.

Ileano, sponsorizează-mă cu un sărut
Şi te voi trece în cutia memoriei 
dând de două ori clic dreapta
 pe folderul cu neuroni
neinfectaţi de viruşii urii.
Astfel vei intra în conştiinţa lumii
fiecare având dreptul de a descărca sentimentele
 pe un stic cu douăzeci de gigabiți
 fără a plăti dreptul de autor, copyrightul fiind 

liber
pentru orice biped de pe planeta albastră.
Nemurirea ţi se va păstra
precum chelia lui Băsescu cu şuviţa de păr, 
convertită din Notepad  în Office 2007, după ce a
suferit modificări în Fotoschop şi  a fost fixată în 

Corell.
În veci să fie  de ştire.
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55. Totul e minciună, Doamne!

Părul tău ca frunza toamnei-n vânt
Stă rotund pe-o margine de frunte.
Nu mai pot să-l mângâi, să-l sărut
Ai plecat şi-o iarnă ne desparte.

Unde eşti, ce drumuri acum baţi,
N-am de ştire, nimeni nu îmi spune.
Chiar de-ar şti, vremea înapoi nu poţi s-o dai…
Prost mai eşti croită lume.

Pe hârţoage vestejite scriu versuri multe şi tâmpite
În metafore chipul ţi-l descriu, imagini adormite,
Un blestem adaug, mai apoi, o afurisire,
Un bumerang devine acel blestem, loveşte sufletul  

din mine.

Jur să nu mai scriu nimic şi creionul îl arunc
În zădar, o noapte albă vine,
Privesc noaptea şi înjur, şi strig:
Totul e minciună,Doamne!

Octombrie 2011

56. Trecute-s toate…

Trecute-s toate, o clipă au fost…
sub soare mai caut încă un rost
o  zi 
o lună
poate un an
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pe ce drum voi merge?
ele sunt multe
cărări încurcate
în nici un caz nu voi trage altuia în ham
voi cădea pe propria mea brazdă
semănând iubire
o voi plivi în fiece zi
mare să crească
înaltă
verde
viguroasă
aleagă oricine
pe săturate să se hrănească 
cu miere e unsă
stropită cu rouă de stele
gustaţi!
nu vă opreşte nimeni
dacă nu vă place
aveţi cale liberă
brazdă croiţi şi semănaţi
cu răbdare
cu sudoare
le parcurgem pe toate
avem acelaşi soare

57. Ţi-ai dorit vreodată moartea

ţi-ai dorit vreodată moarte?
nu?
 eu mi-am dorit-o de mai multe ori
poate de o sută de ori
 dar n-a vrut să vină
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a zis că oamenii care sufăr sunt greu de digerat
aşa că trebuie să mai trăiesc
până ce carnea-mi se va face păstramă
se va usca de tot
va trage mai puţin la cântar
va plăti mai puţin
i-am spus că a mea este gratis
a răspuns că nu este o miloagă
îşi cumpără carnea cu bani
doar sufletele le ia pe degeaba

3 ianuarie 2012

58. Un creion chimic

Un creion chimic,
o coală  de hârtie albă
sunt  ale mele unelte de lucru.
Când zorii zilei apar
de după norul nopții,
înregistrez zgomotul tăcerii,
fâşâitul şarpelui casei.
Încremenit în liniştea adâncului…
Angoasă a copilăriei anilor bătrâni.

59. Vecina mea de pat

Într-o cameră alături
Stă vecina mea de pat.
Prin perete îi simt gândul,
Ani cincizeci îmi sunt de-atunci,
Când i-am spus sub lună plină
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Nu ai gând de măritiş?
Pe tăcute mi-a răspuns
Şi tot satul a aflat.
Eu pe gânduri mult n-am stat
Hai cu mine fată dragă!
Şi a mers.
Ce de ani mai sunt de-atunci!
Colindat-am văi şi lunci
Şi am spus la toată lumea
 Ce de mult ea şi voia.
Am mâncat covrigi cu ţuică 
Şi-am bătut în duşumea.
Ce-a urmat?
Este lesne de-nţeles
Viaţă nouă am purces.

Noaptea pare de mătase,
Prin perdele luna trece,
Doarme gândul  şi visează,
Altă lume pare trează…
Ape tulburi are râul
Şi nahlapi intră în casă,
Casă ce de mult nu mai există,
Colţi de lupi rânjesc-n fereastră.
Pentru o clipă totul dispare,
Dar o lume de fantasme
Pe creste de munţi apare.
Arde ţara, 
Lumea se-mbulzeşte în stradă
nu se poate.
 Ghiţă parcă e la şcoală.
Prin perete se aude zgomot…

53



Nu mai  este gândul.
- Ce se-ntâmplă ? Mă întreabă
Roşie şi speriată.
Iar se culcă dar n-adoarme.
Anii trec pe lângă ea,
Ea mi-i spune, eu mi-i număr,
Îi aşez încet în lada amintirilor să stea.
Ne uităm unul la altul
Şi-amândoi la anii noştri.
Au trecut, trecut ca proştii
Şi-au lăsat urme în nea.
Ne uităm unul la altul
Şi-amândoi într-o oglindă,
Veche de pe vremea mamei,
Ce de mici ne cunoştea.
Ea oglinda era aceeaşi, 
Mereu gata să ne spună, 
Fără invidie şi ură
Cum a fost la cotitură.
Ne-a privit prelung oglinda
La-ntrebări nu ne-a răspuns
Faţa parcă şi-a ascuns.

27.10.2011

60. Veşnica curgere

Mai ieri, de mâna stângă mă ducea mama
Să-nvăţ carte mi-a zis, să am viaţă uşoară,
Săraca nu ştia că şcoala e-o povară
De care îmi poţi să scapi când moartea te  

doboară.
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Pe câmp cu coasa-n mână înfrunţi vânturi şi ploi,
Pădurea de o tai îţi cântă păsări, mii.
Dar cartea nu te lasă, mereu îmi ai a face,
Mereu încerci să afli, iscoada nu-ţi dă pace.

De eşti un muritor pe câmpuri trăitor 
Priveşti  ce este-n jur, te minunezi ce vezi.
Dar cartea te îndeamnă să iei să cercetezi
Şi nu te lasă-o clipă odihna s-o probezi.

Când totul doarme-n pace, odihnă e pe sat,
Când visele aleargă prin trupuri în odihnă,
În grădina de cuvinte ce mi-o cultivi nu-i tihnă
Himere noi apar şi mi te cer la sfat.

De eşti fără de carte trăieşti în libertate,
Deşi liber îmi eşti, eşti slugă neştiinţei,
De ai puţină carte, ţi-i gându-n libertate
Deşi slugă îmi eşti, mereu cauţi iscoade.

20 februarie 2012

61. Zădarnică-i dorinţa

În fiece dimineaţă sărut zorii de ziuă
Şi-i mângâi cu privirea de cum pe cer apar.
În mintea mea bătrână răsar flori de sulfină
Şi-alerg iar pe câmpii, copil îmi devin iar.

Potecile pădurii le iau din nou în spate
Şi vântul ce adie îl iau prin văi s-alerge…
Îmi sunt atât de-aproape și satul şi iubirea,
Deşi aproape-un secol de ele mă desparte.
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Nimic nu doare-n viaţă mai mult ca neputinţa
Să readuci din urmă  ale anilor trăiri,
Căci bătrâneţea nu-i decât trăiri nocturne
A anilor ce-au fost şi-ncerci să îi reînvii.

Zădarnică-i dorinţa, croită-i altfel lumea,
O curgere continuă, mereu alta apare
Ce-a fost azi nu mai este, ce e va dispărea,
Imensa roată a firii odihnă nu îmi are.

62. Vis

Iubito,
am adormit aseară
în scorbura lunii
și m-am trezit legănat de vânturile iubirii
peste oceanele Universului
culegeam peştişori de aur
ţi i-am adus în dar
împodobindu-ţi părul
mătase de borangic arsă de soare
un trandafir de mai era
din care curgea seva dragostei.

19 decembrie 2011

63. Vorbele iubirii

Vorbele iubirii sunt minciuni frumoase
Apollo le-a spus și aripi el le-a dat,
Din cerul de azur coboară încet în noapte
Şi-n inimi se  împlântă temeinic şi treptat.
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Vorbele iubirii sunt vorbe încifrate.
Ca să le dezlege mintea adesea nu îmi poate.
Nu răspund oricui aflat în căutare.
Îmi stau ascunse adânc în faldurile de zare.

Vorbele iubirii sunt două fructe rare;
Nu în orice pom ai a le afla
Stau pe un ram înalt,  ascunse mereu de soare,
Şi ca să le culegi, lungă e scara.

Vorbele iubirii aduc şi fericire
Daca îmi sunt spuse la momentul zilei
Şi îmi conţin în ele un sâmbure de viaţă
Şi nu lasă să-ţi moară orişice speranţă.

16 decembrie 2011

64. Vreau să te revăd iubire

În noapte vreau să te revăd iubire,
Te resimt cum vrei tiptil să pleci,
Dar nu poți ieși.
Cu mii de lacăte te-am închis în mine
Şi veşnic vei fi durerea
Ce îmi dă viaţă pentru veci.

În noapte încerc să te revăd iubire,
Îmi stai ascunsă printre ungherele sufletului
Şi vrei să zbori.
O, bufniţă a Minervei ce îşi ia zborul în amurg
Nu mai bea neuronii fericirii.
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În noapte încerc să te revăd iubire,
Îmbrăcată-n alb să-mi apari în cale,
Mireasă pentru moarte să-mi fii
Şi-apoi
De mână luaţi să colindăm pe căi lactee
În căutarea rotundului început.

În noapte încerc să te revăd iubire.
25 ianuarie 2012

65. Zi de vară

Îngheţată de căldură, vara s-a oprit  în stradă.
Două vrăbii zgomotoase colbul străzii îl fac baltă.
Doi copii aleargă alene înspre gârla de la moară,
Roata morii doarme dusă, gârla curge fără apă.
Se întorc spălaţi de soare, umbră să mănânce cată,
Dar un câine dupuros, furios le cere plată.
De tocmeală nu e vorba, îl împacă cu o şpagă:
Un ciolan de vacă moartă şi un boţ de mămăligă.

După ce a stat fixat în răscrucea cerului,
Obosit de-nţepeneală, soarele coboară-n vale,
Să se culce, el doreşte, la umbră de brazi înalţi,
Să nu fie deranjat de vulturii din Carpaţi.

Vin tălăngi de pe izlaz  grăbite de dor de casă,
Trombele de praf stârnit sunt furtună fără vânt,
Cerul tot s-a-ntunecat, un vremelnic cataclism,
Dar joiana nu ia seama, pe odor îl are-n gând.
Baba Rada iese la poartă, loc îi face ca să treacă
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Doi nepoţi ce stau pe prispă, lapte cald să bea, aşteaptă.
Noaptea ochii şi-i închide, doarme satul după muncă,
Fluier scurt mi se aude, dor pe dor vrea să îl vadă.
Ţârâit de greieri sună în urechi ce nu-l aud
Dragostea sub lună plină spune totul c-un sărut.

2 decembrie  2011

66. Iarnă

Întunecată ceaţă cristaliza pe ramuri
În rochii de mireasă sub îngheţatul soare.
Suflam din piept căldură în degete amorţite,
În satul de sub munte înflori iarna în geamuri

La sania în goană doi bidivii de rasă,
Cu ţurţuri de mătase în coamele de-argint
Mânau pe uliţi strâmte, ducând fără de ştire
Un suflet plin de viaţă să-şi sape un mormânt.

Doar un lătrat de câine, ascuns într-o poiată,
Mai sparse al tăcerii încremenitei ierni.
Din hornuri înspre ceruri urcau, vorbind de viaţă,
Perfecte verticale, imense lumânări.

21 octombrie 2011

67. În satul în care îmi dorm 
străbuni

I
În satul în care îmi dorm străbunii
Luna se-oprea pe cer mirată
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De licuricii ce sclipeau în geamuri,
De focurile ce ardeau în vatră.

În satul care îmi dorm străbunii
Veneau țărani cu care pline,
Recoltele umpleau hambare,
Roșii cuptoare coceau pâine.

În satul în care îmi dorm străbunii
Livezi cu pomi priveau spre soare,
Din crengi-ndoite de poame coapte
Putea să guste  orişicare.

În  satul în care îmi dorm străbunii
Treceam pe ulițe hăulind,
Flăcăi și fete prinși în horă
Rupeau pământul tropotind.

În satul în care îmi dorm străbunii
Mândri flăcăi cântau de dor;
La porţi ieşeau Elene seara
Şi vorbe dulci spuneau, de-amor.

În satul în  care  îmi dor străbunii
Duminicile erau sărbători;
O nuntă începea de vineri
Se termina spre luni spre zori.

În satul în care îmi dorm străbunii
Copii erau; să-i numeri, sute…
Cu sania pe deal zburam
Şi ne opream târziu în noapte.
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II

În satul în care îmi dorm străbunii
Nu mai-nfloresc pomi în livezi,
Nici soarele nu mai apune
Peste porumb strâns în grămezi.

În satul în care îmi dorm străbunii
Copii nu sunt, nici şcoală nu-i:
Plecat-au oamenii la muncă
În ţări străine, la alţi sătui.

În satul în care îmi dorm străbunii
Ne mor copii de dor de mame.
Plecate sunt în țări străine,
Copiii le mureau de foame.

În satul în care îmi dorm străbuni
Îmi urlă câinii a pustiu:
Rămas-au multe case goale,
De-ntors, stăpânii nu îmi  știu.

În satul în care îmi dorm străbunii 
A dispărut şi iarba verde.
Înalte vrejuri se ridică,
Cu greu, cu chin le poţi străbate.

În satul în care îmi dorm străbunii
Glasul de clopot este altul;
Bătrânii mor mâncaţi de gânduri
Odat-cu ei moare şi satul,
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17 ianuarie 2012.

68. Trandafirul

Din hăuri fără margini scot apă fermecată
Să ud a mea grădină, să crească flori de mai,
Un trandafir îmi spune că inima îi arde,
Că-i -ndrăgostit pe veci de-o roşie lalea.
Îl mângâi pe petale şi-i spun că gestu-i nobil
De când suntem pe lume şi oamenii iubesc,
El îmi răspunde trist, iubirea-mi e durere
Lalele de dor uşor se ofilesc.
De aceea-i  este frică c-a lui iubire mare
Sfârşitul să nu-i fie cu zile numărate.
Lalele sunt în lume crescute fără număr,
Dar în grădină, alături, doar una este înaltă
Şi-i se apleacă blând când este sărutată.
Îi spun să n-aibă frică că Domnul îl ajută,
Laleaua va fi-n floare cât el va fi în viaţă
Şi vor trăi împreună sub soare şi sub lună.
Iar eu le-oi da să bea în fiece dimineaţă.
Se uită lung la mine şi nu-i vine a crede
Căci ştie el ce ştie din lunga-i vieţuire;
Alături de lalele în grădină şi în piaţă
Că viaţa lui-i mai lungă şi tare-i este tristă.

Cum stăm aşa-mpreună  de vorbă eu şi el
Păşi tiptil-n grădină vecina Baba Rada,
Avea în mână un ghem şi-o pânză întinsă albă
Şi ce îmi spusese floarea nu ştiu de unde află.
Apoi îşi scoase-un ac de unde nici nu ştiu
Şi deşiră un fir de roşie culoare
Şi mă rugă pe mine să-i bag aţa în ac
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Că ea abia mai vede  și ochelari nu are.

 Trecu apoi o iarnă cu nopţile ei lungi…
În geam la Baba Rada sclipea o lumânare
Şi lumea se-ntreba de ce baba nu doarme 
Că are ani destui, la ce mai coase oare?
Dar nimeni nu ştia că-n tinereţe baba
 Avuse o poveste de dragoste nespusă
Şi s-a sfârşit devreme, abia când înflorise
Şi dorul de atunci în inimă îl strânse.
Când auzi  ce-mi spuse trandafirul mie,
Din timpuri depărtate iubirea o podidi 
Şi hotărî pe dată povestea să o scrie
 Cu ac şi aţă roşie pe o albă, dalbă ie
Pe trup de fată mare să aibă a trăi. 

S-a dus mult timp de-atunci, grădina nu mai e,
În locul ei crescut-a o casă cu cerdac.
Nici baba nu mai este, făcut-a morţii plac.
Pe stradă trece însă o ie înflorată
Pe-un trup de fată zveltă, la faţă îmbujorată.
Un trandafir de mai priveşte mândru-n soare
Iar o lalea alături, îi simte a lui strânsoare.
               Mai-august 2011

69. Imagini dintr-o vară

Îmi trec  prin ochi imagini dintr-o vară
Pupilele se dilată să cuprind întregul câmp de dor.
Vedenie erai în fiecare seară
Când obosit pe drum de praf treceai uşor.
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 Priveam prin geamul casei, de la stradă
Simţeam cum paşi-ţi călcă colbul gros
Eram un câine ce-şi aştepta stăpânul,
Sufletul meu se transforma-n miros.

Satul întreg mă considera nebună
Dar eu ştiam că altă boală am
Am fost născută în zi de primăvară
Cu flori de dor din sân mă alăptam.

Şi-acum te simt în casa vieţii mele
Deşi pereţii îs coşcoviţi de timp,
Ca să-i repar, putere nu mai este
Şi stau mereu în gând cu al tău chip.

5 martie 2012

70. Iarna și Baba Rada

O mantie albă se-ntinde pe câmpie
Se-ntinde pe cât poate, în lung şi-n lat,
Apoi s-adună grabnic la margine de sat;
Zăpada îşi caută loc de veşnicie.
Urlă în hornuri noaptea şi furtuna…
În casă Baba Rada cruce-şi face,
Se roagă sub o candelă şi-o cruce
Apoi se-aşează în pat şi somnu-i dulce.

De obicei, ea iepureşte doarme,
Ştie când cocoşii cântă în miez de noapte
Şi-ascultă cum pe rând se-ndeamnă unul pe altul;
Al vecinei cântă întâi, apoi al ei
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Şi mai departe se-aude în sat
Un cor de somnambuli,
Un cor ştiut şi veşnic ascultat

- Să fi dormit eu prea adânc?
Doar obosită nu am fost.
E drept că până la miezul nopţii am tors
Şi nu m-am lăsat
Până n-am terminat
Fuiorul tot.
                       
Mai ticăie pe masă ceasul vechi…
- Mai ştii, bătrână aşa cum sunt
Urechea s-a mai trândăvit,
S-aprind lumina ca să văd.
Ce Dumnezeu, ce s-a-ntâmplat?
Iar becul mi s-a ars, iar bani de dat,
Mereu se ard
Mereu de plată.
Se duce Baba Rada să caute-un chibrit
Aprinde
O lumânare;
Avea de-mormântare.
- Dar parcă este frig
S-aprind puţin şi focul să se-ncălzească soba,
Apoi să schimb şi becul,
La lemne să mă duc.

Priveşte prin lentile la ceasul de pe masă
- Ar trebui s-aud cum cântă iar cocoşii.
Ce mult am mai dormit!
Aseară era senin şi luna era plină…
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De ce nu văd în casă o ţâră de lumină?

Se duce întâi la geam:
- O, Doamne, ce a fost?
M-ai acoperit cu totul
De sus şi până jos!
Încearcă apoi la uşă
Şi un perete alb
Ieşirea o blochează
Şi vrea să intre-n casă

- Să fie o zi, două, trei de când nu ştiu nimic?
Mai am un lemn de foc şi tare mai e frig!
Se-aude parcă-un câine
Prin pod cine să fie?
Se face şi lumină.
În geam un chip de om…
Dar sticla e-ngheţată
Şi-apare doar o umbră.
- Era să-mi pierd speranţa,
La moarte mă gândeam
Şi iată mai sunt oameni: de unde-r fi venit?
Vecinii nu îmi sunt. La fel or fi păţit?

Se bucură Baba Rada, parcă e copil.
O cruce mare-şi face. Ce bine c-a trecut!
În casă iar e cald,
O lampă îşi aprinde
- Cu ce să  mulţumesc?
-E bun un ceai fierbinte.
- Cu apă din zăpadă?
- E bun de ţinut minte
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Din nou s-apucă baba să toarcă din fuior,
Şi stative îşi pune, şi-ncepe un nou covor.
Poveste  ce o ţese e iarna ce-a fost,
O-întindere în alb, troiene de omăt
Acopere tot satul, cum nu a mai văzut…
Apare pe covor un chip de om în geam
Şi alţii cu lopeţi săpând pe sub morman.
Va fi covorul ei dovezi de preţuire
A  celor ce-au scăpat-o din greaua înzăpezire.

Februarie 2012

71.Spaţiul virtual al iubirii

Alerg aşa într-o doară, e noapte.
 În spaţiul virtual al iubirii
Ne  se întâmplă nimic.
Strigoi invizibili strigă ceva nedesluşit.
Pământul o ia razna înapoi
În jurul axei sale
Vorbe, vorbe, vorbe
Fără-ncetare.
Fără-ncetare se trece de la nord la sud
De la vest la est
Înapoi
Înainte nu se poate, nu are rost 
Ce să căutăm înainte când totul a fost
Copilări?
Copilăria unde e?
 Cine a mai văzut-o?
Nimeni? 
A murit
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A fugit cu moartea de mână
Să se scalde în Eden
Cu moartea de mână la scăldat?
Vai!
Balta a secat şi peştii joacă arşice
Ba nu
Joacă cărţi.
Popa prostu’ se roagă la Dumnezeu
Doamne ajută!
Amin

Februarie 2012

  72.Femeie, tu, ogorul vieţii

Ți-am decodat gândurile ascunse
Şi ura ce în suflet porţi.
Femeie eşti de rele ninsă,
Te vinzi în piaţă pe doi zloţi.

Alergi mereu după iubire,
Dar tu iubire nu probezi,
În cartea de citire a lumii
Pe val de intrigi navighezi.

În pagini negre de istorii
Prezentă ai fost şi încă eşti…
Cu mersul tău prin apa vrerii
Întuneci minţi la mulţi netoţi.

Femeie, tu, ogorul vieţii,
Produci al firii nemurire,
În-acelaşi timp pe scara sorţii
Eşti prima în cauza pieirii.
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9 martie 2012

73.Senectute

Cu pasul încet, plecat de spate
drumul e lung, puțin mai este.
numeri trecutul, fost-a o poveste
s-a scris încet, rapid dispare.
cine s-o mai spună
s-a deşirat ghemul
ramas-a o mică ţesătură,
o pânză de păianjen într-un colţ de casă,
o lingură de lemn pe o masă,
un gând undeva în lume
e tot ce Baba Rada ne mai spune.
încolo tragere de timp,
pe frunte mai apare-un nimb,
dar cine să-l mai ia în seamă,
trecutul a trecut,
prezentul stă la vamă.
ce să plătească?
nici vameşul nu ştie
un semn pe-o coală de hârtie
să fie acolo 
să fie.

9 martie 20

74 Catrene
Peste-un vârf de minte, scund,
Trece gândul meu alene,
Jos în vale se ascund
Trei fecioare, trei  Elene.
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Îmi stă gândul şi priveşte:
Sunt frumoase, toate trei.
S-aleagă ce nimereşte?
Fetele îi zic: cum vrei.

La grea treabă e pus gândul, 
De-ar putea le-ar lua pe toate.
Legea spune: nu se poate,
Numai una tu ai dreptul.

Proastă lege mai e asta!...
Prost a fost cel ce a scris-o.
Cum să laşi poamele coapte
Ne culese, ne gustate!

9martie 2012

75 Treziţi-mă doamne!

Treziţi-mă, Doamne, din negura gândurilor,
linişteşte-mi marea ideilor nocturne,
prea mult mă duc în mine
şi n-am fereşti şi uşi
şi-afară e lumină şi jocuri de păpuşi.
pe-un curcubeu aş merge
să trec valea durerii
şi marea-n care stau
să trec în altă mare.
mă-năbuşă trecutul
dar nu văd viitorul
fă cale de lumină 
să-mi ar adânc ogorul
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s-obţin recolte grase
să-ngraş cu ele lumea.
nu-mi trebuie nimic
atâta îţi cer.
zălog mă las doar ţie
 acum 
şi pentru infinit.

Ianuarie 2012

76 Optzeci...

Opt zeci de primăveri
optzeci de veri
optzeci de toamne
optzeci de ierni
câte primăveri vor urma? 
dar veri
dar toamne
dar ierni
cine ştie? o speranţă cu dureri.
o voinţă 
şi creionul care scrie cu greutate
gânduri în şoapte
hai! mai departe, omule! 
8 ianuarie 2012

77 Somnambulul

Noaptea este de mătase
din stele e pânza făcută
somnul pleacă pe colnic
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s-a hrănit cu dor de ducă
umblă singur pe câmpii
dragostea îi este umbră
vrea s-o dea dar nare cui
toată lumea-i cere plată
- eu s-o dau eu să plătesc
este lucru nefiresc
dacă dai normal îmi este
să primeşti ceva în schimb
altă socoteală nu e
de când lumea-i pe pământ,

8 martie 2012

78 Pastel
În apa râului ce curg 
Buşteni de brazi de iarnă ninşi
Se scaldă soarele-n amurg
Şi-n dolii adânci sunt ochii prinşi.

În rânduri lungi cocorii trec
Spre zări de mult de ei ştiute
Şi-n apa râului se-nec
Imaginile unei vieţi trecute

O lună cât roată de car 
Izvoară dintr-un dos de brazi
Şi stelele pe cer apar
Şi-un bucium dorului dă glas

Se-aşterne –n sat linişte lină
În geamuri licurici sclipesc
E peste tot pace divină
Al firii drum e pământesc.
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11 martie 2012

79 Vânare de vânt

Cerul deasupra, pământul dedesubt
Și între el omul și gând.
Palate înălțate să ai unde sta,
Câmpii întinse cu ce-i de mânca;
Din zori în noapte trudeşte omul,
Face să crească, să rodească pomul;
Din hornuri înalte îmi iese fum,
Lemnul pădurii transformat în scrum;
Turme spre case seara coboară,
Sub pietre grâul plânge în moară;
Aleargă nebune pe stradă maşini,
Se-nmulţesc în drum haite de câini;
Ruşinea la mezat a fost scoasă,
Omului modern de ea nu-i mai pasă;
Îmbrăcate sumar  femeile umblă,
O morală a fost, alta-i în dungă;
Se cântă, se ţipă din bojogi de metale,
Scripca îmi plânge, se râde-n ţambale;
Ce mai aştepţi? Ocheşte şi trage!
Glonţul porneşte, puiul îmi plânge;
Succesu-i deplin, şampanie se bea,
Leneşe trupuri se-ntind pe canapea;
Mi-e foame! în piaţă unul strigă
Daţi-mi un ban, un ban pentru mămăligă;
Priviri pierdute spre ceruri se-îndreaptă
Rugă de sfânt, rugă deşartă

Cerul deasupra, dedesubt pământ
Şi între el vânare de vânt.
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16 martie 2012

 

80 Gândul

Gândul meu pătrunde-n haos căutând începutul
Și pe pietre necioplite descifrează nişte linii.
Parcă sunt trase cu rigla, două drepte se-ntretaie,
Alte două merg împreună, infinitul în faţă îl are
Obosit de-atâta trudă gândul pas-înapoi îmi face,
Lumea de dincolo de minte răzvrătiri doar poate 

aduce.
Omul, azi, ca-ntotdeauna viaţă în linişte îmi cată
Vântul duce, vântul aduce, nimicul ţi e răsplată.
Scris pe-o coală de hârtie adevărul nebun pare,
De îl vrei luat în seamă ai nevoie de glas tare,
Dar şi-atunci îmi sunt destui ce au darul de a-ţi  

spune
În zădar îți consumi minte în această tristă lume.
Stai la colţ de stradă frate şi-ai să vezi ce se 

întâmplă:
Lume vine, lume pleacă, e-un şuvoi de du-te-vino
Ce adună fără-ncetare într-o soartă ca la loto.
Mă întorc cu gându’ acasă, vreau odihnă să 

găsesc
Încercare neinspirată, nu am cum să lenevesc
Totul este devenire, e mişcare dus şi-ntors
Lumea după cum se vede este cel mare haos.

17 martie 2012
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81 Gândul lui Nietzsche

din coarnele lui apis mi-am făcut armă să împung 
infinitul 

un zid al infernului mă desparte un cerber, pe 
cele trei guri scoate flăcări, spuze şi fum

intenţia mea s-a oprit în drum
nietzsche îmi zice mergi mai departe
dă din coate
fii super mann
sparge zidul, e doar aparenţă
dincoace sunt eu
închis în propria conştiinţă
m-am îmbrăcat cu haina lui dionysos
pe apollo l-am lăsat să viseze raiul
 el stă în palate
dionysos pe metereze
mă îmbăt,
dansez
pământul sub tălpi geme 
geea naşte blesteme
haide!
împinge
dă la o parte
o lume nouă s-apară
noroiul îl spală
intră în catedrale
sfărâmă minciuna
spolierea
nudul s-apară în toată splendoarea
nu mai zăbovi
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mă simt în strânsoare mă doare
mă doare mă doare
 nu e lumină
nu e soare
adu-l pe ra pe pământ să ardă tot
ce-am vrut
şi ce-a ieşit!

17 martie 2012

82 Pentru a fi sau a nu fi

de ce am existat
de  ce mai exist
(oare mai sunt)
cum să-mi explic?
poate un capriciu
un moft pornit din neuroni
sau din hormoni
alergând prin spaţiul indefinit al cromozomilor
al genelor 
nu are importanţă a cui
exist
gândesc
şi gândurile chinuiesc o materie 
o substanţă
mişcare
devenire
moarte
ce oare suntem?
o creaţie pentru a muri
pretenţii de creatori de univers
care se pierde în el
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se dematerializează
un cuvânt nespus
şi totuşi suntem
pentru ce
pentru a fi şi a nu fi.

20 martie 2012

83 Lume pleacă, lume vine
Lume pleacă, lume vine 
Toate trec fără-a revine.
Urci cu greu pe scara vieții
Şi cobori fără pretenții.

Lume pleacă, lume vine
Ce ești azi nu vei fi mâine,
Visezi ranguri şi palate,
Alte cărţi îţi sunt jucate.

Când ajungi în vârf de munte
Peste-o vale nu ai punte,
Altă cale nu găseşti,
Rămâi tot ceea ce eşti.

Un grăunte de nisip,
Marea-l spală în adânc;
O frunză dusă de vânt
O umbră pe-un ars pământ

Lume pleacă lume vine
  Lumea trece odat’ cu tine.
Nu eşti tu, nu e şi ea,
În mormânt eşti nimenea.

24 martie 2012
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84 Ninge

Ninge, ninge,
De trei zile ninge-ntruna.
Pe-o movilă de omăt
Doi copii se dau de-a dura.

Veselie-i pe cei mici
Ei vor fulgii ca să-i prindă,
Imposibil de făcut
Fulgu-i colo, fulgu-i ici.

Tanti Miţa iese afară:
- Vai, ce frig e soro, dragă!
- Închide uşa că răcesc!
C-o poruncă Tanţa o roagă.

Se uită prin geam afară,
Dansul fulgilor le place…
De n-ar fi atât de rece
Ar fi zi de promenadă.

Lângă sobă e mai bine…
- Pune-un lemn pe foc cumnată!
- Lemne-n casă nu mai sunt.
- Ia mai caută în ladă!...

Soba duduie, e cald,
Jaru-n vatră se răsfaţă
Tanti Miţa şi cu Tanţa
Sforăie, frumos visează.
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                  30 martie 2012

85 Ploaie de toamnă

Plouă încet, plouă tăcut,
Ploaie de toamnă fără-nceput.
Plouă încet plouă mărunt, 
Ploaie de toamnă fără sfârşit.

O zi s-a dus, alta îmi vine,
Plouă lung , fără de rime.
Stol de corbi îi ţin isonul,
Ploaia , singură, îşi dă tonul.

Nici nu merg, nici nu stau
Norii ce acopăr cerul;
Pe pământ totul e şleau,
Raţele îşi spală tenul.

Plouă azi, a plouat ieri
Va ploua, sigur, şi mâine,
Zi cu soare nu mai speri,
Eşti varză murată-n haine.

Plouă încet, plouă tăcut
Ploaie de toamnă fără-nceput
Plouă încet, plouă mărunt
Ploaie de toamnă făr-de sfârşit.

29 martie 2012
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86 Vis 2
Întunericul de smoală a cuprins camera toată,
Într-un cui bătut în grindă spânzură o lampă 

chioară
Dintr-un cap pleşuv de gânduri la sfat lumea este  

pusă
Să răstoarne universul, mintea lui era dispusă.
Scormonește-n vatră jarul, trei cărbuni aprinşi  

îmi ia
Într-un hârb de tuci îi toarnă, apa în hohot 

sfârâia.
Toarnă floare de cucută, busuioc încet presară 
Flăcări negre pe pereţi încep o joacă bizară. 
Face un semn cu mâna, larg, blesteme gura îi  

zice.
Fumul înăbuşă-ncăperea, mâna-i face sfânta 

cruce.
Sar scântei din patru colţuri, vântul prinde a sufla
Şi în barba lui stufoasă cată loc de-a mătura.
Rezemat în două coate stă, priveşte îndelung,
Deschide fereastra larg, ascultă cânii cum plâng.
O trompetă rătăcită urlă, ţipă, proferează
Pe un colţ de nor se urcă luna, sârba începe și  

dansează.
Se rostogoleşte-n vale,  o ia razna pe câmpie
După ea se ţin copiii, să fi fost, poate, o mie.
Fug, aleargă, sar pârleazuri, ţopăie  într-un 

picior.
Motanul îşi lasă torsul şi se-ascunde pe cuptor.
Simte cald moșul în barbă, se ridică-n cap de oase
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Cu ochi mari priveşte geamul, astrul sus se 
ridicase

Şi bătrânul îşi face cruce, scuipă: duc-se pe 
pustii!

- Noapte, cu aşa poveste, eu te rog să nu mai vii.
29 martie 2012

87 În brațe mi te țin în gând

În brațe mi te țin, în gând
Şi ochii ce-i sărut mă ard.
Și inima îți simt bătând
Dar inima nu este a ta,
Ai inimă de împrumut,
Ce nu știe ce-i dragostea.

A fost cândva… eram reali,
Pe-o bancă-n parc atunci stăteam,
Credeam c-aşa era normal:
Să fim noi doi singuri pe-un ram
Ca două păsări ce-şi gândesc
Un cuib şi pui; şi bine ne simţeam.

În braţe mi te ţin, în gând,
Iluzie e şi gândul doare.
A fost odată, nu mai este,
Iubirea noastră e-o poveste,
S-a scris cu litere de foc
Un foc ce-a ars făr’ de noroc.

A fost odată un foc ce-a ars…
În loc de lemne ardea un dor.
Nişte cărbuni mai sunt nestinşi,
Se mai aprind din când în când
Şi răbufnesc, devin vulcan
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În fiece zi, fiece ce noapte; an de an.

În braţe mi te ţin, în gând.
Durerea mea n-o spun oricui,
Cuvinte-aleg şi-o scriu în vers,
Rămână-n veci cuvânt neşters…
Vor şti şi alţi că iubirea
E dor de dor; grea-i fericirea.
          20 aprilie 2012

88 În brațe mi te țin în gând

În brațe mi te țin, în gând
Şi ochii ce-i sărut mă ard.
Și inima îți simt bătând
Dar inima nu este a ta,
Ai inimă de împrumut,
Ce nu știe ce-i dragostea.

A fost cândva… eram reali,
Pe-o bancă-n parc atunci stăteam,
Credeam c-aşa era normal:
Să fim noi doi singuri pe-un ram
Ca două păsări ce-şi gândesc
Un cuib şi pui; şi bine ne simţeam.

În braţe mi te ţin, în gând,
Iluzie e şi gândul doare.
A fost odată, nu mai este,
Iubirea noastră e-o poveste,
S-a scris cu litere de foc
Un foc ce-a ars făr’ de noroc.
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A fost odată un foc ce-a ars…
În loc de lemne ardea un dor.
Nişte cărbuni mai sunt nestinşi,
Se mai aprind din când în când
Şi răbufnesc, devin vulcan
În fiece zi, fiece ce noapte; an de an.

În braţe mi te ţin, în gând.
Durerea mea n-o spun oricui,
Cuvinte-aleg şi-o scriu în vers,
Rămână-n veci cuvânt neşters…
Vor şti şi alţi că iubirea
E dor de dor; grea-i fericirea.
          20 aprilie 2012 

89 Noapte

Noapte, gânduri duse peste mări ascunse
Peste munți tăcuți ,printre brazi înalţi,
Ce vrăji ai în tine de soarele apune,
La faţă te-ntuneci, ochii sunt nevolnici.

Noapte fără grai spune unde stai
Când îmi pleci în zori pe umeri de nori
Cine-ţi dă poruncă, cine te alungă
Să alergi mereu ducând gândul meu.

Noapte, câmp de stele, plină de mistere
Te-aşteaptă să vii, cârduri de  copii
Să le-aduci la gene pe blândul Moş Ene.
Să-i legene-n vise cu poveşti nescrise.

Noapte ce îmi scoţi îndrăgostiți la porţi,
După ploi și vânt aduci pe pământ
Mii de licurici , jocuri cu artificii
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 Cu farmecul tău te aștept mereu.

90 Pierde-vară

Pierde-vară doarme dus
Sub un nuc cu frunză deasă,
De mâncare i-a adus
O marghioală, a lui nevastă.
 
Când o vezi îmi uiţi de toate,
Zău că nu ştii ce să faci
S-o iei razna peste câmp,
Să te urci într-un copaci.

Sau să scuipi în sân rapid
Ca de frică să îţi treacă
Pierde Vară o iubeşte
E nevasta lui, ce-i dacă
Se uită cam șpanchi în sus?
Soarele o deranjează.
Este soaţa lui, nu-i pasă
Şi pe alţii îi sfidează.

Pierde vară doarme dus, 
doarme cât ziua-i de mare,
doarme-n pod, în fân ascuns
Soaţa-i duce de mâncare.

Când se scoală e tehui,
Fără carte, fără şcoală,
Toată ziua umblă  haihui
Pe nevastă o bagă-n boală.
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Pierde-vară e poet,
Scrie versuri fără rimă.
E citit din an în Paşti
 De la stat primeşte primă.
 
Ce le pasă altor-de asta
N-au decât şi ei să scrie,
Este pix, este hârtie
Eu îmi fac treaba şi basta.

Pierde vară e ministru
Portofoliul i-i la interne…
Cu băieţii lui deştepţi
Prinde hoţii în izmene.

Toată ziua stă pe gânduri
Ce să facă, ce să dreagă
Să mai prindă-un hoţ sau doi
Punga-i să-i revină întreagă..

Când pe stradă e război
La interne este pace
Tărăboi, ne-tărăboi
Pentru el nu are a face.

Pierde-vară e primar
N-are carte, are parte.
Bea pahar după pahar
La crâşmar face dreptate.
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Când îmi merge prin oraş
Cu maşina lui de marcă
Este mândru boiernaş,
Tot încarcă şi descarcă.

Pierde Vară e-n parlament
Legi el face și desface.
Se plimbă  pe continent
Asta e, aşa îi place.

El acasă doarme puţin,
Nu că este somnambul.
La serviciu doarme destul
Explicaţi alte nu ştim.

Se mai uită prin ziare
Din cele cu poze rare,
 Doar şi el este un om
Coborât mai ieri din pom.

Pierde vară e șomer
Cu-ajutor de trei parale,
N-are priză la patron. 
Nare bani nici de sandale.

De aceea-i  supărat
Toată ziua umblă haihui
Un serviciu ca să găsească
De el grija nimănui.

Pierde vară este om,
E biped și e biman 
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Are creier suficient
Și odihnă permanent.    Mai 2012

91 Mă privesc în gânduri

Mă privesc în gânduri dincolo de mine:
 Un grăunte de nisip pe plaja iubirii,
O frunză ce vântul îi caută locul de veci
Şi-nfrunt nemurire, de-un fir mă agăţ,
O genune e  sub mine, alta e deasupra…
Răspunde-mi, Doamne, ce să înţeleg.

Privesc finitul şi nu văd nimic,
Neclară e umbra copacilor-nalţi,
Se usucă vântul, furtuna adoarme,
Pământul rabdă, călcat în picioare,
O turmă aleargă, ce vrea ea oare?
Când totul e scris cu susul în jos.

La ce bun o viaţă cu moartea la uşă!
Nici sabie nu-i, şi nici puşcă nu-i,
Stau în bretele spânzurat de-un cui
Aştept ca să treacă noaptea, ziua să vină.
Cineva să mă scape, dar nu e lumină,
Nimic nu e clar, dar cine-i de vină.

Mai 2012

92 Satul meu

În satul meu lăsat acasă
Lumini aprind doar licuricii
Și ochi de bufnițe în noapte
Apar din case la răscrucii.
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Pe uliți care nu mai trec,
Din câmp recolte nu se-aduc,
Spre alte locuri e-al lor drum,
 Hambarele s-au făcut scrum.

Din când în când un câine, trist
Mai scoate-un urlet, de urât să-i țină;
O cucuvaie anunță moarte,
Dar moarte n-are la cin-să vină.

Nici șoareci nu mai sunt în sat
Odat-cu oamenii s-au dus și ei
Spre locuri unde-i de mâncat,
Grămezi de pâine și de mei.

La streșini cuiburi nu se fac
De rândunele, s-au dus și ele
În sate unde oameni sunt
Şi nu sunt case singurele.

Păianjenii au devenit,
În sat la mine, locatari
Şi-n geamuri și-au întins lințolii 
Să prindă muște, să prindă molii.

Încercare lor e în zădar
Că-n sat nici muște nu mai sunt;
De când e omul pe pământ
 În jurul lui totul e sfânt.

10 aprilie 2012.

93. De patru ori pe noapte
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De patru ori pe noapte,
şi de mai multe ori
mă scol;
în camera de-alături 
doarme nevastă-mea.
De ce nu dormi? mă-ntreabă.
cât viaţă mai avem
o oră nedormită
ascunde-o într-un poem.
Privesc cum curge noaptea
în negru îmbrăcată,
un cioclu, fără plată,
în poartă stă să bată.
Deschid mare fereastra
să intre luna-n casă;
un nor îi ţine cale
să vină nu o lasă.
Îi spun să îi dea pace,
este iubita mea,
dar norul e tembel
şi face ce vrea el.
Pun mâna pe vioară
să zic un cânt de dor,
arcuşul se destramă,
nu am un pic de spor:
Mă-ntorc în amintiri,
călătoresc prin vreme;
eram doar doi copii;
Moş Ene pe la gene.
Ne consumam în pace
la baltă la scăldat,
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pe-atunci luna părea
 o pâine de mâncat.
Ne-am alintat apoi 
în tril de ciocârlii;
crescusem peste noapte 
nu mai eram copii.
Privesc cum curge carnea
sub pielea încreţită,
în palmă simt un puls 
trecut prin deasă sită.
Ea tace, nimic nu zic,
Răspuns cătăm în ochi;
ce mult ne mai spun ochii!
De câte nu vorbesc!...
Izvoare nu mai sunt,
în scurta lor trăire
s-au revărsat mereu
şi-au curs mult în neştire.
Motive au fost destule,
le-am spus şi-au fost iubire,
iubirea ne-a ţinut,
 iubirea ne mai ţine.
Din strachina vieţii 
în care mai este hrană
ne ospătăm cu grijă,
 cumva să nu dispară
şi fiecare îşi ia 
din propria-i bucată
atent, mereu atenţi
bucata să nu se gată.

29 iulie 2011
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94 Scrisoare adresată nimănui
Ajung la poştă într-un suflet
C-un plic burduşit cu cuvinte
Le-am scris pe-ntuneric, ţin minte
C-un toc cu peniţa fierbinte.
Fierbea cerneala-n călimară,
Hârtia implora iertare,
Dar mâna mergea mai departe.
Instinct, ar fi zis mama mare.

- Adresa… Adresa n-aţi scris-o,
Îmi zice cu dojană poştăriţa.
O scriu pe degrabă în fugă
Scrisoare  adresată nimănui,
Puteţi să o daţi oricui
Cuvintele scrise în plic
Înseamnă totul, înseamnă nimic.
Fiecare poate citi ce vrea,
Fiecare are partea sa.
De vină că lumea este cum este
Aceasta e trista poveste
A noastră, a tuturor,
Un turn al lui Babel e-n noi,
Vom merge din război în război
Până când nimeni nu ştie
Dar odată, cândva are să fie

96 Iubirea nu doare, arde!
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Iubirea nu doare, arde!
E-un foc ce cu foc se stinge.
 Băiete, nu plânge, iubește
Când viața de tine va trece
Vei fi încă viu, căci iubirea
E-o apă ce veșnic curge.

 Iubirea nu doare, arde!
Cenușa ce în urmă o lasă
În sclipiri de azur renaște
Şi ochii nemărginiri străbat
Furtunile le sunt prieteni
Pe creste de valuri îi poartă.

 Iubirea nu doare, arde!
Pustiul se-ntinde cât zarea,
E plin de cântări nespuse,
Iubirea în tine s-ascunde
Vei merge cu ea în mormânt
Şi trează va fi, pământ.

Iubirea nu doare, arde!
            8 iunie 2012,

Răsuflă pământul
 Răsuflă pământul sub tălpile goale
miresme de dor. mereu alerg 
spre odihna gândurilor mele.
încerc, nu găsesc un adăpost.
o flacără vie durere cuprinde
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trupul și mintea; în gheare de-oțel
mă zbat. scăparea e-n mine
de voi lipi pământul de cer
crezarea va veni. 
puterea îmi stă în propria voinţă
de a trăi.
nimeni în cale nu-mi poate sta,
doar  a mea fire n-aşteptă nici bani, nici iubire;
cu sabia în mână de voi lupta
vei găsi de toate:  femei, bani, palate;
fericire veşnic voi căuta.
izvorul ei n-a fost încă găsit,
omul pentru sine e risipit;
fiinţează de la început
într-un cazan cu pulbere şi vânt
în care fierbe nimicul
se toarnă-n forme preconcepute.
ce iese se vede, se simte
o lume ce-şi caută finitul.
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